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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

วิ สั ย ทั ศ น์
มุ่งสู่การเป็นผู้นำ�ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งด้านการนำ�เสนอโซลูชั่น และการให้บริการอย่างมืออาชีพและอย่างครบวงจร
ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พั น ธ กิ จ
เราเป็นมืออาชีพในการนำ�เสนอสินค้า
และบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรของประเทศ
โดยคำ�นึงถึงประสิทธิภาพต่อราคาอย่างสูงสุด มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการทำ�งาน
สร้างความเชื่อมั่นและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ลงทุน
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สารจาก
ประธานกรรมการ

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการ

หลังจากเดือนธันวาคม 2560 ซึ่ง บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
ได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก บริษัทได้ขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ 1,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 16.7 และมีกำ�ไรสุทธิ 58.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.5
การเจริ ญ เติ บ โตของรายได้ แ ละกำ � ไรของบริ ษั ท อย่ า งต่ อ เนื่ อ งนั้ น มี ส าเหตุ
หลักจากการที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น
ใหม่ๆ ในปีที่ผ่านมา ทั้งการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLM และความต้องการ
ด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2561 บริษัทมีรายได้จาก
โครงการสำ�คัญหลายโครงการ เช่น โครงการของหน่วยงานรัฐ และลูกค้ากลุ่มบริษัท
ค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทย ตลอดจนโครงการของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ในปี 2561 บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด (“วีเซิร์ฟพลัส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 และได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ น ทางการ
จาก Xiaomi และ Sharp Thai นอกจากนี้ วี เซิ ร์ ฟ พลั ส ยั ง มี บุ ค ลากรที่ ผ่ า น
การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางระดับสูงสำ�หรับผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายของ Huawei
และผลิตภัณฑ์ VMware พัฒนาการทางธุรกิจเหล่านี้จะส่งผลดีต่อผลประกอบการ
ของบริษัทในปี 2562
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ในเดื อ นตุ ล าคม 2561 บริ ษั ท ได้ เข้ า ซื้ อ กิ จ การโดยเข้ า ถื อ หุ้ น สามั ญ ทั้ ง หมด
ของ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด (“ไอ-ซีเคียว”) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ�ที่จำ�หน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ระบบเครื อ ข่ า ย รวมถึ ง ระบบจั ด การและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และเหตุ ก ารณ์ ด้ า น
ความปลอดภั ย ของระบบเครื อ ข่ า ย (“SIEM”) ซึ่ ง กำ � ลั ง เป็ น ที่ ต้ อ งการเป็ น
อย่างมาก เนื่องจากภัยจากการโจมตีระบบเครือข่ายเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำ�คัญ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ไอ-ซีเคียว จะช่วยเสริมศักยภาพให้บริษัทสามารถนำ�เสนอ
โซลูชั่นและการให้บริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ได้ มี
มติ ใ ห้ นำ � เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ อนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ กั บ
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยมีกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม
2562 ขึ้ น อยู่ กั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง นี้ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต รา
ดั ง กล่ า ว จะให้ ผ ลตอบแทนแก่ ผู้ ถื อ หุ้ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 3 เมื่ อ พิ จ ารณาจาก
ราคาเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทในปี 2561
ในยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และความปลอดภั ย ทาง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ยเป็ น สิ่ ง ที่ จำ � เป็ น บริ ษั ท มุ่ ง มั่ น ในการแสวงหา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารใหม่ ๆ เพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม องค์ ก รให้ ส ามารถดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ได้
อย่ า งมั่ น คงและเจริ ญ เติ บ โต และบริ ษั ท จะพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของบริ ษั ท
และเพิ่ ม ลู ก ค้ า ให้ ค รอบคลุ ม ช่ อ งทางการจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ความ
ต้ อ งการของระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ทางคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น จะช่ ว ย
เพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของ ไอ-ซีเคียว บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ของ ไอ-ซีเคียว
ได้ เ ต็ ม ปี ใ นปี 2562 ซึ่ ง ต่ า งจากในปี ก่ อ นที่ บ ริ ษั ท สามารถรั บ รู้ ร ายได้ เ พี ย ง
เฉพาะในไตรมาส 4 เท่านั้น
ในนามของคณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของ บริ ษั ท วิ น ท์ ค อม
เทคโนโลยี จำ � กั ด (มหาชน) ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้
ความไว้ ว างใจและสนั บ สนุ น บริ ษั ท ด้ ว ยดี เ สมอมา บริ ษั ท มี ค วามพร้ อ มและมุ่ ง มั่ น
ที่ จ ะพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำ � เนิ น งาน เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนที่
เหมาะสมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการ
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ส รุ ป ข้ อ มู ล สํ า คั ญ
ท า ง ก า ร เ งิ น

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญในปี 2559 – 2561

		
งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559
ปี 2560
สินทรัพย์รวม
525
769
หนี้สินรวม
353
360
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
110
150
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
182
ส่วนของบริษัทใหญ่
147
370
รายได้จากการขายและบริการ
937
1,543
รายได้รวม
949
1,554
ต้นทุนขายและบริการ
793
1,298
กำ�ไรขั้นต้น
144
245
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
98
171
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
46
74
กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
41
54
หน่วย : %
		
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
15.40
15.87
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
4.98
4.81
อัตรากำ�ไรสุทธิ
4.28
3.50
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
25.24
21.03
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
10.33
10.43
หน่วย : บาท			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
0.67
1.23
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
0.18
0.24
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ปี 2561
1,229
767
150
182
410
1,801
1,814
1,526
275
196
79
58
15.26
4.38
3.22
14.98
7.19
1.37
0.19

รายได้จากการขายและบริการ

1,801
1,543

2,000
1,500

937

1,000
500

2560

2559

0

2561

กำ�ไรขั้นต้น VS กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
275
245
300
200
100
0

79
74

144
46

2559

2560

2561

กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
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อัตรากำ�ไรขั้นต้น VS อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

15.87%
20.00%

15.40%

15.00%
10.00%

4.81%

4.38%

4.98%

5.00%
0.00%

15.26%

2559

2560

2561
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น VS อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

25.24%

0.3
0.2
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14.98%

0.24

0.19

0.18

0.1
0

21.03%
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2560

2561

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ
แ ล ะ ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร
คณะกรรมการบริษัท

จากซ้ายไปขวา
นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ), นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ (กรรมการ),
นายณรงค์ อิงค์ธเนศ (ประธานกรรมการ), นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต (กรรมการและกรรมการผู้จัดการ),
นายสรรพัชญ โสภณ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ),
นายธนชาติ นุ่มนนท์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ), นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ (กรรมการอิสระ)
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นายณรงค์ อิงค์ธเนศ
ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ
อายุ 61 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
California State University , USA
• Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 97/2012			
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
219,996,800 หุ้น (73%)
ถือหุ้นผ่าน บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด และ
บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอม คอม จำ�กัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
2535 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
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การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
2534 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด
2534 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม
จำ�กัด
2551 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำ�กัด
2552 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท วีเฮลท์ ทรีซิกตี้ จำ�กัด
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท บีซีบีจี จำ�กัด
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ VNET CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท โคแอน จำ�กัด
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
ตำ�แหน่ง กรรมการ
อายุ 56 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 17/2002
• Role of the Compensation Committee
(RCC) รุ่นที่ 1/2006 และรุ่นที่ 2/2007
• Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2015
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น

2542 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด
2542 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำ�กัด
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โคแอน จำ�กัด
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท
แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
2557- ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำ�กัด
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำ�กัด
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ Japan Strategic Capital Co., Ltd.
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด
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นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต
ตำ�แหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
อายุ 55 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
• Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 119/2015
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
3,500,000 หุ้น (1.17%)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-
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ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
(เมียนมาร์) จำ�กัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำ�กัด
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด

นายสรรพัชญ โสภณ
ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Master of Business Administration
Western Michigan University , USA
• Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 49/2004
• Role of the Chairman Program
(RCP) ปี 2015
• Advanced Audit Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 23/2016
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561		
200,000 หุ้น (0.07%)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มูสตาช จำ�กัด
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มูสตาช ราชบุรี จำ�กัด
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ราชบุรี ฟิวเจอร์ จำ�กัด
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สรรพัชญแอนด์แอสโซซิเอตส์ จำ�กัด
2556 - 26 ก.พ. 2562
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่น จำ�กัด (มหาชน)
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่น จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มูสตาช ตรัง จำ�กัด
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นายธนชาติ นุ่มนนท์
ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 53 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก Electrical & Electronic Engineering
University of Auckland , New Zealand
• Driving Company Success with IT Governance
(ITG) รุ่นที่ 4/2017
• Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 242/2017
• Role of the Chairman Program
รุ่นที่ 412/2017
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 25/2017
• Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 121/2015
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
100,000 หุ้น (0.03%)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-
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ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
2556- ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซึ่ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำ�กัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามอีสต์โซลูชั่น จำ�กัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน 		
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารธนชาต จำ�กัด (มหาชน)

นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
ตำ�แหน่ง กรรมการตรวจสอบ
อายุ 47 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• Doctor of Philosophy in Business
Administration (Accounting),
Oklahoma State University
• Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 106/2013
• Advanced Audit Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 23/2016
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
100,000 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
2538 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 - 2560
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 - 2560
เลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554 - 2561
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
2560 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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นายปัญญ์ เกษมทรัพย์
ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ 50 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ
และกฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัย เซ้าเทิร์น เมโทดิส สหรัฐอเมริกา
• Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 140/2010
• Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่นที่ 10/2010
• Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 37/2011
• Advanced Audit Committee Program
(AACP 8/2012)
- Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) รุ่นที่ 6/2011
- Monitoring the Internal Audit Function
(MIA) รุ่นที่ 11/2011
- Monitoring Quality of Financial reporting
(MFR) รุ่นที่14/2012
- Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 12/2012
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สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561			
100,000 หุ้น (0.03%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร -ไม่มีประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำ�กัด
2545 - ปัจจุบัน
ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอมพาสลอว์ จำ�กัด
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำ�กัด
2554- 2559
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำ�กัด
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เทพธานีกรีฑา จำ�กัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำ�กัด
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มหาชน)
มิ.ย 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำ�กัด

คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

จากซ้ายไปขวา
นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์ (ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ), นายพจน์ วีรศุทธากร (ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน),
นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ (ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย), นายสุขสันต์ เตชะวัชราภรณ์ (ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคนิค),
นายธนพล นรเศรษฐสถาพร (เลขานุการบริษัท)
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นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ

นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์

ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
อายุ 51 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี
บริหารการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยพายัพ				
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561		
20,000 หุ้น
ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
2553 – มี.ค. 2560
Senior Channel Sales Manager
(Thai, Cambodia, Laos และ Myanmar)
บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด

ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ 61 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วศ.บ.(เกียรตินิยม)
วิศวกรรมศาสตร์ / คอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บธ.บ. วิทยาการจัดการ / การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท บธ.ม.พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาเอก D.B.A.
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ / Information System
มหาวิทยาลัยบูรพา
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561			
200,000 หุ้น
ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด
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นายพจน์ วีรศุทธากร
ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ 45 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี
พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี/การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ/การบัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5352
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
2559 - 2559
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำ�กัด
2559 – 2559
ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด
2557 - 2558
อาจารย์ประจำ� คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
2551 - 2557
นักวิชาการด้านมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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นายสุขสันต์ เตชะวัชราภรณ์

นายธนพล นรเศรษฐสถาพร

ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคนิค
อายุ 52 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม		
• ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตบางมด
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561			
200,000 หุ้น
ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคนิค

ตำ�แหน่ง เลขานุการบริษัท
อายุ 35 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง		
• หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่น 66/2015
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561			
45,000 หุ้น
ประสบการณ์ทำ�งาน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
2553 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
2556 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มัญจา จำ�กัด
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป
ข อ ง บ ริ ษั ท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก เป็ น ตั ว แทนจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Distributor) สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำ�หรับการใช้งานในระดับองค์กร
โดยเฉพาะ ซึ่งมีหลากหลายประเภทเพื่อให้การนำ�เสนอโซลูชั่นรวมถึงการให้บริการ
แก่ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งครบวงจร ได้ แ ก่ คอมพิ ว เตอร์ เซิ ร์ ฟ เวอร์ (Server) หน่ ว ยเก็ บ
ข้อมูล (Storage) ระบบคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Engineered Systems หรือ
Converged Solutions) ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย (Network
Security) อุ ป กรณ์ ร ะบบเครื อ ข่ า ย (Networking Devices) ระบบฐานข้ อ มู ล
(Database) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบเสมือน (Virtualization)
มิดเดิ้ลแวร์ (Middleware) ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ (Software Development
Tools) และซอฟต์แวร์ที่ทำ�หน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
เช่น ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานอื่น (Data Integration) ระบบการบริหาร
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data Management) ระบบการบริ ห ารข้ อ มู ล สำ � หรั บ
คลาวด์ (Cloud Data Management) ระบบการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล
(Data Quality) ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์
ที่ บ ริ ษั ท เป็ น ตั ว แทนจำ � หน่ า ย ได้ แ ก่ บริ ก ารงานเฉพาะทางที่ ต้ อ งใช้ ค วามชำ � นาญ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญ (Professional Services) บริการบำ�รุงรักษา (Maintenance Services)
และบริการด้านการติดตั้ง (Installation Services)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ตั ว แทนจำ � หน่ า ยในปั จ จุ บั น มี ทั้ ง สิ้ น
8 ราย ดังนี้
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รายชื่อ
เครื่องหมาย
ผลิตภัณฑ์		 ภูมิศาสตร์
เจ้าของผลิตภัณฑ์
การค้า		
ประเทศ		
กลุ่มประเทศ

				
ไทย		 CLM
ICT Infrastructure,
Cloud, AI

P

P

2. Hitachi Vantara		
				

Analytics, Industrial Expertise
and Technology

P

-

3. Palo Alto		
		 Networks		

Next Generation
Security Platform

4. Yitu Technology 		

World-Class AI Algorithms
for Facial Recognition

1. Oracle

5. Infoblox

Actionable Network
Intelligence (DDI)

-		

P
-		

P

P
P
P
P

6. Informatica		

Intelligent Data
Platform

7. Splunk		
				

Platform for Operational
Intelligence

P		 P

8. Citrix		

Secure, mobilize,
and optimize app
and data delivery

P		 P
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท คือ ผู้รวบรวมระบบ (System Integrator หรือ SI) ที่เป็นผู้รวบรวม
ระบบแบบเบ็ดเสร็จเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ใช้งาน (End User) ในระดับองค์กร (Enterprise) ขนาดกลางขึ้นไปทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความต้องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความซับซ้อนและมีรูปแบบการใช้งาน
หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำ�หน่ายนั้นช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร
ของผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทมีการติดต่อค้าขายเป็นประจำ�กับลูกค้าที่เป็น SI หลายราย ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำ�ในธุรกิจที่เกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนา และวางระบบ (System
Integration) การให้ คำ � ปรึ ก ษาและพั ฒ นางานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร นอกจากนี้ บริ ษั ท
ยังมีการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าผู้ใช้งานองค์กรโดยตรง (End User) บ้างแต่เป็นเพียงส่วนน้อย ซึ่งองค์กร
ดั ง กล่ า วมั ก เป็ น องค์ ก รขนาดใหญ่ ที่ มี ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการออกแบบ และ
รวบรวมระบบงานต่างๆ ได้เอง หรือเป็นการจัดซื้อในโครงการต่อเนื่องหรือเพิ่มเติมจากโครงการเดิมที่เคยจัดซื้อ
ผ่านผู้รวบรวมระบบมาระยะหนึ่งแล้ว
บริษัทมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่
1) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด (“วินท์คอม เมียนมาร์”)
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 มีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้ง ให้คำ�ปรึกษา และซ่อมบำ�รุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ปัจจุบัน วินท์คอม เมียนมาร์ มีทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว จำ�นวน
500,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนเรียกชำ�ระแล้วดังกล่าว
2) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำ�กัด (“วินท์คอม เอสจี”)
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุ ร กิ จ เป็ น ตั ว แทนจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Distributor) ในประเทศสาธารณรั ฐ
สิงคโปร์ ปัจจุบัน วินท์คอม เอสจี มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
21,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนเรียกชำ�ระแล้วดังกล่าว
3) บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด (“วีเซิร์ฟพลัส”)
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 40 ล้านบาท
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การต่ อ อายุ สั ญ ญา
บริการ (Installed-Base Renewal Services) บริการงานเฉพาะทางที่ต้องใช้ความชำ�นาญจากผู้เชี่ยวชาญ
(Professional Services) บริการงานศูนย์บริการ (Nationwide Services and Project Management) โดย
วีเซิร์ฟพลัสมีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนเรียกชำ�ระแล้ว และ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)
จำ�กัด (“VST ECS”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนเรียกชำ�ระแล้ว
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ปัจจุบัน วีเซิร์ฟพลัสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการให้บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวม 16 ราย
ดังนี้
รายชื่อ
เจ้าของผลิตภัณฑ์

เครื่องหมาย
การค้า

ผลิตภัณฑ์หลัก

1. Dell EMC 		

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล

2. Fujitsu 		

สแกนเนอร์

3. F5		

ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย

4. Hikvision 		

กล้องวงจรปิด

5. HPE		

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย

6. HP Inc. (HPI) 		

เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุ๊ค

7. Huawei 		

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล

8. Intermec 		

คอมพิวเตอร์แบบพกพา สแกนเนอร์

9. Lenovo 		

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต

10. Symantec 		

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

11. Veeam 		

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

12. Xiaomi		

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม

13. Maitrox		

Xiaomi Spare Part Supply

14. BenQ		

เครื่องโปรเจคเตอร์

15. Sharp		

เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

16. Acer*		

คอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุ๊ค

หมายเหตุ *เฉพาะศูนย์บริการสาขาระยอง และสาขาสุราษฎร์ธานี
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วีเซิร์ฟพลัสมีการให้บริการผ่านช่องทางศูนย์บริการวีเซิร์ฟพลัสรวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บริการ
ในกรุงเทพฯ 2 แห่ง ได้แก่ สำ�นักงานใหญ่-ร่มเกล้า และสาขาพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ศูนย์บริการในต่างจังหวัด 7 แห่ง
ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ และระยอง นอกจากนี้ วีเซิร์ฟพลัส
ยังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์บริการ Xiaomi ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
ชั้น 2 และศูนย์บริการ Lenovo ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 3 และชั้น 4 โดยมีลักษณะการให้บริการต่างๆ
เช่นเดียวกับที่ศูนย์บริการของวีเซิร์ฟพลัสดำ�เนินการ เช่น บริการรับประกันสินค้าสำ�หรับสินค้าใหม่ บริการตอบ
ข้อซักถามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน บริการซ่อมสินค้าที่อยู่ในระยะประกัน และสินค้าที่หมด
ระยะประกัน เป็นต้น
4) บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด (“I-SECURE”)
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 มี ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 40 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจธุรกิจการดำ�เนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือ
บริการ MSSP (Managed Security Service Provider) ซึ่งเป็นบริการ Outsource เกี่ยวกับระบบรักษา
ความปลอดภัยทางไอทีให้กับองค์กรต่างๆ โดยองค์กรต่างๆ จะว่าจ้างบริการด้าน MSSP จาก I-SECURE เพื่อช่วย
ลดต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และบุคลากรทางด้านความปลอดภัยข้อมูลให้กับองค์กร รวมทั้งแก้ปัญหา
จากการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความปลอดภัยข้อมูล เป็นต้น
I-SECURE มีโปรแกรมสำ�เร็จรูปที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อเฝ้าระวังและจัดการกับปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตลอดจนให้ บ ริ ก ารศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง ระบบรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ย หรื อ
Security Operation Center (SOC) ซึ่ง I-SECURE ทำ�หน้าที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) แก่องค์กรต่างๆ
ที่มีศูนย์ SOC เป็นของตัวเอง โดย I-SECURE ทำ�หน้าที่ติดตาม เฝ้าดูและจัดการกับปัญหาภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ โดยจะดูแลและตรวจสอบการเข้าถึงระบบต่างๆ ขององค์กรว่ามีการเข้าถึงที่ผิดปกติ หรือมีการบุกรุก
จากภายนอกหรือไม่ และมีกระบวนการตอบสนองต่อการบุกรุกได้อย่างรวดเร็ว สามารถหยุดการโจมตีและเก็บ
ข้อมูลเพื่อตรวจหาช่องทางที่อาชญากรบุกรุกเข้ามาได้อย่างแม่นยำ�
นอกจากนี้ ยั ง ให้ บ ริ ก ารและให้ คำ � ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบความปลอดภั ย ของระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
สารสนเทศ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ จำ � หน่ า ยและให้ เช่ า ชิ้ น ส่ ว นคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรม และอุ ป กรณ์
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ และฝึ ก อบรมระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ครบวงจร
I-SECURE มีกลุ่มลูกค้าหลัก ๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน องค์กรเอกชนชั้นนำ�ที่ประกอบธุรกิจ
การให้บริการทางการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย
บริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตต่างๆ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ�ของประเทศ ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่มา
ใช้บริการกับ I-SECURE มีการใช้บริการ Outsource รักษาระบบความปลอดภัยทางไอที เพื่อประหยัดงบประมาณ
ลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางไอที ลดปั ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ า นความปลอดภั ย
ข้อมูล โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนเรียกชำ�ระแล้วดังกล่าว
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ I-SECURE มี ค วามเชี่ ย วชาญและสามารถให้ บ ริ ก ารในการติ ด ตั้ ง และบริ ห ารจั ด การให้ กั บ
ลูกค้าได้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวม 16 ราย ดังนี้
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รายชื่อ
เจ้าของผลิตภัณฑ์

เครื่องหมาย
การค้า

1. Splunk 		
				
				
2. ArcSight		
				
3. Palo Alto		
		 Networks		
4. Check Point		
				
5. Fortinet		
				
6. Imperva		
				
7. Incapsula		
				
8. Symantec		
				
				
9. Rapid 7		
				
				
10. CyberArk		
				
				
				
11. BeyondTrust 		
				
				
				
12. Dynatrace		
				
13. Ruckus		
				
14. Aruba		
				
15. VMWare		
				
16. TrendMicro		
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ผลิตภัณฑ์หลัก
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
Advance Threat Protection
Next Generation Security Platform
Advance Threat Protection
Next Generation Security Platform
Advance Threat Protection
Application Protection
Data Protection
Application Protection
DDoS Protection
Endpoint Detection Protection
Secure Web Gateway
Data Classification & Data Loss Prevention
Vulnerability Management
Penetration Testing
Dynamic Application Security Testing
Privilege Account Security
Privilege Account Monitoring
Privileged Threat Analytics
Endpoint Privilege Management
Privilege Account Management
Privilege Account Monitoring
Endpoint Privilege Management
Vulnerability Management
Application Performance Management
Cloud Infrastructure Monitoring
Enterprise Network Infrastructure
Smart Wireless LAN Systems
Enterprise Network Infrastructure
Smart Wireless LAN System
Platform for Virtualization
Platform for Virtual Cloud Network
Endpoint Detection Protection
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ข้อมูลทั่วไป
1. บริษัท

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์
ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000176
โทรศัพท์ 02-661-7979
โทรสาร 02-661-7969
เว็บไซต์ www.vintcom.co.th
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำ�ระแล้ว 150 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

2. บริษัทย่อย

1) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด
Vintcom Technology (Myanmar)
Company Limited
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
Room Number 605, Building (F) 6 Floor,
Pearl Condominium Housing,
Sayasan Road Bahan Township, Yangon,
Myanmar. 11201
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการติดตั้ง ให้คำ�ปรึกษา บริการติดตั้ง
และซ่อมบำ�รุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
เลขทะเบียนบริษัท No. 107683127
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำ�ระแล้ว 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

2) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำ�กัด
Vintcom Technology (SG) Company Limited
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
231 Mountbatten Road,
#01-06 Mountbatten Centre Singapore (397999)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor)
เลขทะเบียนบริษัท No. 201816757K
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำ�ระแล้ว 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
ชำ�ระแล้ว 21,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
3) บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
อาคาร A โครงการ เอส.วี.โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ 2
เลขที่ 88/1 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ที่ตั้งสำ�นักงานสาขา
1) สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า
		 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
		 ชั้น 5 ห้องเลขที่ 51021-51022
		 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
		 กรุงเทพฯ 10400
2) สาขาเชียงใหม่
		 2/1, 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง
		 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
		 จ.เชียงใหม่ 50300
3) สาขาพิษณุโลก
		 117/7 ถ.พระองค์ดำ� ต.ในเมือง
		 อ.เมืองพิษณุโลก
		 จ.พิษณุโลก 65000
4) สาขาระยอง
		 18/34 หมู่ 1 ถ.ราชชุมพล ต.เนินพระ
		 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
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5)
		
		
		
6)
		
		
		
7)
		
		
		
8)
		
		
		
9)
		
		
		
		
		
10)
		
		
		
		
		
11)
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สาขานครราชสีมา
1630/10 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
สาขาขอนแก่น
126/54 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
สาขาสุราษฎร์ธานี
225/58 หมู่ 1 ถ.เสม็ดเรียง
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สาขาหาดใหญ่
85 ซอย 10 (เพชรเกษม)
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
ศูนย์บริการ Xiaomi
บริหารจัดการโดย วีเซิร์ฟพลัส
5 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 003 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
ศูนย์บริการ Lenovo
บริหารจัดการโดย วีเซิร์ฟพลัส
7 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3C92
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
ศูนย์บริการ Lenovo
บริหารจัดการโดย วีเซิร์ฟพลัส
7 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
ชั้น 4 ห้องเลขที่ 4E75
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
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ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขทะเบียนบริษัท 0105559127905
โทรศัพท์ 02-138-9866
เว็บไซต์ www.vserveplus.co.th/
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำ�ระแล้ว 40 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
4) บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 55 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจการดำ�เนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัย
ทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือบริการ MSSP
(Managed Security Service Provider)
เลขทะเบียนบริษัท 0105549064846
โทรศัพท์ 02- 615-7005-7
เว็บไซต์ www.i-secure.co.th/
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำ�ระแล้ว 40 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

3. ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48 - 51
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000
โทรสาร 02-677-2222

โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ถื อ หุ้ น
ข อ ง ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท

ไอ-ซีเคียว

100%

บริษัท
วินท์คอม เทคโนโลยี
จำ�กัด (มหาชน)

100%

ธุรกิจตัวแทนจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ระบบสารสนเทศ

100%

บริษัท
วีเอสที อีซีเอส
(ประเทศไทย) จำ�กัด

(“VST ECS”)
ธุรกิจนำ�เข้าและจำ�หน่ายสินค้า IT

51%
49%

ธุรกิจการดำ�เนินการ
เฝ้าระวังระบบ
รักษาความปลอดภัย
ทางคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย

วินท์คอม เอสจี
ธุรกิจตัวแทน
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ระบบสารสนเทศ

วินท์คอม เมียนมาร์
ธุรกิจให้คำ�ปรึกษา
บริการติดตั้ง
และบำ�รุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์

วีเซิร์ฟพลัส

ธุรกิจให้บริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผู้ ถื อ หุ้ น ร า ย ใ ห ญ่

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (เอ็มเอไอ)
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
- ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว : จำ�นวน 150,000,000 บาท
			
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำ�นวน 300,000,000 หุ้น
			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลำ�ดับ
ชื่อผู้ถือหุ้น
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1.

บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด

2.

นายเพ่งเพียร เหล่ากำ�เนิด

3.

จำ�นวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

219,999,600

73.33

14,605,000

4.87

นางนิธิมา เหล่ากำ�เนิด

4,330,000

1.44

4.

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

3,500,000

1.17

5.

นายเวคิน อุทารธรรม

2,935,000

0.98

6.

นายสุพิศลย์ เมฆอาภรณ์

2,558,800

0.85

7.

นางสาวพิชัญญา กัญจนาภรณ์

1,700,000

0.57

8.

น.อ.นิสิต รุ่นประพันธ์

1,636,400

0.55

9.

นายอำ�นาจ สุวรรณฤทธิ์

1,633,900

0.55

10.

นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ�

1,615,200

0.54
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นโยบาย
ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
กำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำ�รองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำ�หนด
โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่
กั บ กระแสเงิ น สด ความเพี ย งพอของเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ แผน
การลงทุน การจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำ�หนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัท
ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำ�กัดทางกฎหมาย ความจำ�เป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต ทั้ ง นี้ มติ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจะต้ อ งถู ก
นำ � เสนอเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เว้ น แต่ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า ง
กาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว
เมื่ อ เห็ น ว่ า บริ ษั ท มี ผ ลกำ � ไรสมควรพอจะทำ � เช่ น นั้ น ได้ โดยจะต้ อ งรายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท
คิดเป็นเงินจำ�นวน 36,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.50 ของกำ�ไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเนื่องจากบริษัทมีทุนสำ�รองตามกฎหมาย
เป็นจำ�นวน 15,000,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท
แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก
ทั้ ง นี้ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลและการจั ด สรรทุ น สำ � รองตามกฎหมายต้ อ งได้ รั บ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน
สำ�หรับบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำ � ไรสุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ภาษี เ งิ น ได้ แ ละหั ก สำ � รองต่ า งๆ ทุ ก ประเภทตามที่ ก ฎหมาย
กำ�หนด เช่นเดียวกัน
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ภ า ว ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

จากข้ อ มู ล ของ IDC ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาและวิ จั ย ข้ อ มู ล การตลาดชั้ น นำ � ของโลก ได้ ป ระมาณมู ล ค่ า
การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของประเทศไทยสาหรับปี 2561 ว่ามีจำ�นวนประมาณ 4.4 แสนล้านบาท
และในปี 2562 จะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้ อ ยละ 1.7 เป็ น 4.5 แสนล้ า นบาท โดยการเติ บ โตของตลาดในกลุ่ ม อุ ป กรณ์
(Devices) มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ตลาดในส่วนของ IT Service, Infrastructure และ Software เป็น
ตลาดที่จะกลับมาเติบโตเพิ่มขึ้น
สำ � หรั บ สถานการณ์ ข องประเทศไทยการลงทุ น ด้ า น IT ก็ ค าดว่ า จะเติ บ โตขึ้ น เช่ น กั น สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง
เป็นผลมาจาก
1) สถาบันการเงินลงทุนในระบบ IT เพิ่มมากขึ้นเพื่อปรับตัวให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตที่รวดเร็วของ E-commerce
2) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมลงทุนด้าน IT เพื่อลดต้นทุน และทดลองเทคโนโลยีใหม่อย่าง 5G เพื่อรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
3) โรงงานอุตสาหกรรมยกระดับตัวเอง ด้วยการนำ�เทคโนโลยี IoT และ Robotics มาแทนแรงงาน
บางประเภท เพื่อลดต้นทุนและ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4) ความต้องการของระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อ
การป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ จาก Hacker ที่ พ ยายามที่ จ ะเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ อย่ า งผิ ด
กฎหมาย จึงเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรให้ความสำ�คัญ
5) ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐให้ความสำ�คัญกับการนำ�เทคโนโลยี Big Data มาใช้วิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ขององค์กร และช่วยในการเสนอบริการและผลิตภัณฑ์
ที่ตอบโจทย์กับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
สำ�หรับแนวโน้มเทคโนโลยีสำ�คัญบางส่วนที่จะคาดว่าจะเริ่มมีการนำ�มาใช้มากขึ้น ได้แก่
1) Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์จะมาในรูปแบบระบบอัตโนมัติ และผู้ช่วยดิจิทัล ซึ่งจะมี
การนำ�เทคโนโลยี AI นี้มาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งานและลดต้นทุนการดำ�เนินงาน อีกทั้งยัง
นำ�มาสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
2) Blockchain คื อ ระบบ Distributed Ledger Technology, DLT ซึ่ ง สามารถนำ � มาประยุ ก ต์
ใช้ ง านกั บ หลายๆ ธุ ร กิ จ ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษที่ จ ะไม่ ส ามารถแก้ ไขข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ การยื น ยั น แล้ ว
ใน Blockchain ทำ�ให้เกิดรูปแบบธุรกิจที่ไม่ต้องมีคนกลางมายืนยันความถูกต้องหรือสร้างความ
น่าเชื่อถืออีกต่อไป การทำ�ธุรกรรมแบบ peer-to-peer จึงเกิดขึ้นได้
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3) Internet of Things, IoT ถื อ เป็ น เทคโนโลยี ที่ สำ � คั ญ เป็ น การสร้ า งอุ ป กรณ์ แ บบ Smart
devices ในรูปแบบของตัวตรวจวัดและตัวควบคุมที่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Internet และสามารถ
เชื่ อ มต่ อ กั น เองได้ ด้ ว ย จึ ง นำ � มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ ระบบสมั ย ใหม่ เช่ น Smart Home, Smart
Building, Smart Farming ไปจนถึง Smart City เป็นต้น คาดการณ์ว่ามีจำ�นวนอุปกรณ์ IoT ถึง
8.4 พันล้าน devices ในปี 2560 และจะมีถึง 30,000 ล้าน devices ในปี 2563 ซึ่งรัฐบาล
ปัจจุบันให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยี IoT เป็นอย่างมากโดยจะเห็นว่ามีการผลักดันให้มีการจัดตั้ง
สถาบัน IoT ขึ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ในระยะเวลาอันใกล้นี้
4) Cybersecurity ในโลกดิ จิ ทั ล การป้ อ งกั น และภั ย คุ ก คามที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ มี พั ฒ นาการตามความ
ก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ไ ปด้ ว ยเช่ น กั น ภั ย คุ ก คามใหม่ ๆ ในรู ป แบบที่ ไ ม่ เ คยเจอมาก่ อ นก็ มั ก จะ
เกิ ด ขึ้ น อยู่ ต ลอดเวลา Hacker มี ค วามพยายามที่ จ ะเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล อย่ า งผิ ด กฎหมาย และยั ง คงหา
วิธีการเพื่อที่จะผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ยากที่สุดให้ได้ ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การป้ อ งกั น สมั ย ใหม่ ได้ แ ก่ การตรวจสอบตั ว ตนและความถู ก ต้ อ งในการเข้ า ถึ ง การเข้ า รหั ส
ข้อมูล และการป้องกันข้อมูลสูญหาย (data loss prevention) ไปจนถึงการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้ใช้ (behavioral analytics) เป็นต้น
ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ผ่ า นนโยบายประเทศไทย 4.0 จะเห็ น ได้ ว่ า มี ห ลายองค์ ก รที่
ได้เริ่มนำ�ดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง ไปบ้างแล้ว และจะเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้นในระดับมหภาคตั้งแต่ปี 2562 นี้ เป็นต้นไป ในส่วนตลาด IT ของกลุ่มประเทศ CLM ก็ยังคงมีศักยภาพ
ในการเติ บ โตได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะหน่ ว ยงานภาครั ฐ ของพม่ า ที่ เริ่ ม มี ก ารลงทุ น ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทำ � งานและการให้ บ ริ ก ารสำ � หรั บ ประชาชนมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ทาง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายยังเป็นตลาดที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง เนื่องมาจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
มีจำ�นวนมากขึ้นอย่างผิดปรกติในแถบภูมิภาคนี้
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความหลากหลาย ที่ออกแบบมาสำ�หรับ
การใช้ ง านในระดั บ องค์ ก ร รวมถึ ง บริ ก ารเกี่ ย วกั บ การออกแบบ พั ฒ นา และวางระบบที่ ต้ อ งใช้ ค วามชำ � นาญ
จากผู้ เชี่ ย วชาญ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารด้ า นระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ย
สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว และก้าวสู่การเป็นองค์กรที่สามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนั่นเอง
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ปั จ จั ย ค ว า ม เ สี่ ย ง

การประกอบธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง ความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อธุรกิจ
รายได้ ผลกำ�ไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน ผลการดำ�เนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือโอกาสของบริษัท
ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) หรือโครงการในอนาคต
การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐและอื่นๆ สำ�หรับข้อมูลโดยสังเขปสำ�หรับความเสี่ยงที่อาจมีผล
ต่อผลการลงทุนของผู้ลงทุน มีดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ Oracle
บริ ษั ท ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ตั ว แทนจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารของบริ ษั ท ออราเคิ ล คอร์ ป อเรชั่ น
(“Oracle”) ตั้ ง แต่ ปี 2553 และต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยในปี 2560 และปี 2561 บริ ษั ท มี ร ายได้
จากการขายและบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเป็ น ตั ว แทนจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ Oracle ในสั ด ส่ ว นประมาณ
ร้อยละ 73 และร้อยละ 62 ของรายได้จากการขายและบริการรวมของบริษัทและบริษัทย่อยตามลำ�ดับ เหตุที่
ในปี 2561 สั ด ส่ ว นยอดขายของ Oracle ลดลงเพราะบริ ษั ท มี ค วามหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
มากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามสั ด ส่ ว นยอดขายของ Oracle ยั ง คงสู ง จึ ง ยั ง เป็ น ความเสี่ ย ง หากในอนาคต Oracle
แจ้งบอกเลิกสัญญาหรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มหรือลดจำ�นวนตัวแทนจำ�หน่าย
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำ�เนินธุรกิจและรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สินค้าของ Oracle ได้สร้างยอดขายให้กับบริษัทและ Oracle อย่างต่อเนื่องและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้หลัก
ที่มาจากการเป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของ Oracle บริษัทจึงพยายามสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้งานให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2553 และ 2556 บริษัทได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรทางการค้า (Partner) และเป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของ Hitachi Data Systems
ตามลำ � ดั บ โดยบริ ษั ท ได้ เ ป็ น ตั ว แทนจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง Hitachi Data Systems ในประเทศไทยอย่ า ง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ของ Palo Alto Networks และในปี 2560 บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ Infoblox
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และ Citrix สำ�หรับกลุ่มประเทศ CLM และเป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ Informatica, Splunk และ Yitu
ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLM
นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทยังได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด (“VST ECS”)
ในบริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด (“วีเซิร์ฟพลัส”) โดยวีเซิร์ฟพลัสดำ�เนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) และในปี 2561 บริ ษั ท ยั ง ได้ เข้ า ซื้ อ กิ จ การของบริ ษั ท ไอ-ซี เ คี ย ว จำ � กั ด (“I-SECURE”) ซึ่ ง ประกอบ
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารเฝ้ า ระวั ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ทางคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ย ที่ เรี ย กว่ า บริ ก าร
MSSP (Managed Security Service Provider) ซึ่งเป็นบริการ Outsource เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย
ทางไอที ใ ห้ กั บ องค์ ก รต่ า งๆ โดยองค์ ก รต่ า งๆ จะว่ า จ้ า งบริ ก าร MSSP เพื่ อ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ด้ า นฮาร์ ด แวร์
ซอฟท์ แวร์ และบุ ค ลากร ทางด้ า นความปลอดภั ย ข้ อ มู ล ให้ กั บ องค์ ก ร แก้ ปั ญ หาจากการขาดแคลนบุ ค ลากร
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ า นความปลอดภั ย ข้ อ มู ล โดย I-SECURE มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามชำ � นาญ
และยั ง ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก องค์ ก รเอกชนชั้ น นำ � ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ต่ า งๆ เช่ น
ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุ ร กิ จ การผลิ ต ต่ า งๆ รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ชั้ น นำ � ของประเทศเป็ น จำ � นวนมากอี ก ด้ ว ย ทำ � ให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท มี
ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า น IT ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น และเป็ น ตั ว แทนบริ ก ารให้ แ ก่ เ จ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า น IT
เพิ่ ม ขึ้ น หลายราย ซึ่ ง ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท สามารถกระจายความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง รายได้ ห ลั ก ที่ ม าจากการ
เป็นตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ Oracle ได้

2) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ารายใหญ่
บริษัทมีรายได้หลักมาจากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ใช้สำ�หรับ
องค์กร โดยในปี 2560 และปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 58 และร้อยละ 54 ของรายได้จากการขายและบริการรวม โดยไม่มีรายได้จากลูกค้า
รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ทั้งนี้ ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก
ดังกล่าว มีรายชื่อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่ขึ้นกับศักยภาพของลูกค้าที่เป็นผู้รวบรวมระบบ (SI)
รายใดที่ จ ะสามารถได้ ง านหรื อ เป็ น ผู้ ช นะการประมู ล ในโครงการของผู้ ใช้ ง านในระดั บ องค์ ก รต่ า งๆ ซึ่ ง มั ก เป็ น
องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว จึงได้พยายามขยายฐานลูกค้า
และกระจายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น และไม่จำ�กัดเพียงการขายสินค้าและบริการแก่ลูกค้าภายในประเทศเท่านั้น
แต่ พ ยายามแสวงหาโอกาสที่ จ ะขยายฐานลู ก ค้ า ไปในกลุ่ ม ประเทศ CLM โดยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
เป็ น ตั ว แทนจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ Oracle, Palo Alto Networks, Infoblox, Citrix, Informatica และ
Splunk ในกลุ่มประเทศดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ
ประกอบกับการมีบริการก่อนและหลังการขายที่ดีและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำ�หน่าย ตลอดจนมีการให้ความรู้และนำ�เสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ
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ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำ�หน่ายให้แก่ลูกค้าเป็นประจำ� เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ในอนาคต

3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำ�นาญเฉพาะด้าน
ผลิตภัณฑ์ระบบสารสนเทศที่บริษัทเป็นตัวแทนจำ�หน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำ�หรับการใช้งานในระดับองค์กร
ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและมี ค วามต้ อ งการใช้ ง านที่ ห ลากหลาย จำ � เป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์เฉพาะทางของบุคลากรทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการขายไปจนกระทั่งหลังการขาย รวมถึงต้องมีบุคลากร
ที่ ผ่ า นการอบรมและได้ รั บ การรั บ รอง (Certified) จาก vendors ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ที่ บ ริ ษั ท
เป็นตัวแทนจำ�หน่าย ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำ�นาญเฉพาะด้าน และ
อาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัท หากไม่สามารถจัดหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการได้
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของบุ ค ลากรและได้ กำ � หนดแนวทางเพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จากการขาดแคลนบุ ค ลากร ได้ แ ก่ การวางแผนด้ า นอั ต รากำ � ลั ง คนที่ ชั ด เจนเพี ย งพอและเหมาะสม เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณงานและการเติ บ โตของบริ ษั ท โดยให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาความรู้
ของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถของการให้บริการกับลูกค้า
รวมทั้งเน้นในเรื่องการฝึกอบรม ความรู้สึกผูกพันและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน สร้างวัฒนธรรมการทำ�งาน
เป็ น ที ม เสริ ม สร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ในบริ ษั ท และสนั บ สนุ น ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ระดมความคิ ด และร่ ว มแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ ตลอดจนมี ก ารกำ � หนดค่ า ตอบแทนเป็ น ตั ว เงิ น และสวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่
บุ ค ลากรอย่ า งเหมาะสม เที ย บเคี ย งได้ กั บ บริ ษั ท อื่ น ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจที่ จ ะร่ ว มงาน
กับบริษัทในระยะยาว

4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าบางส่วนจากต่างประเทศ โดยในปี 2560 และปี 2561 บริษัทสั่งซื้อสินค้าและ
บริการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 35.08 และร้อยละ 33.96 ของต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าและ
บริการรวมตามลำ�ดับ โดยการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่รายได้จาก
การขายสิ น ค้ า ของบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รายได้ จ ากการขายในประเทศ โดยรายได้ จ ากการขายและบริ ก ารใน
ต่ า งประเทศที่ เ ป็ น สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศเริ่ ม มี สู ง ขึ้ น จากการขายตลาดไปในกลุ่ ม CLM ทั้ ง นี้ ใ นปี 2560 และ
ปี 2561 มีสัดส่วนรายได้จากการขายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ร้อยละ 23.59 และร้อยละ 22.09 ของรายได้จาก
การขายและบริ ก ารรวม ตามลำ � ดั บ บริ ษั ท อาจมี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นในกรณี ที่ อั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศมีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำ�ไรของบริษัทได้
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อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ มี ก ารกำ � หนดนโยบาย
ที่เหมาะสมในการเข้าทำ�สัญญาซื้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มีการกำ�หนดราคาขายสินค้า
แต่ละครั้งให้ครอบคลุมความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระดับหนึ่ง ตลอดจนมีการติดตามข่าวสาร
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที รวมถึงผู้บริหารของบริษัทจะทำ�หน้าที่กำ�กับ
ดูแลและบริหารความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และ
เหมาะสมกับภาวะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยลักษณะของธุรกิจดังกล่าวมี
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยผู้ผลิตสินค้าต่างๆ มีการออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ
ที่เพิ่มคุณสมบัติเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถ
ติดตามและปรับตัวได้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาจส่งผลให้ลูกค้าหันไปเลือกใช้สินค้าจากผู้ผลิตรายอื่น
ที่บริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนจำ�หน่าย หรือใช้บริการกับผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำ�นวนลูกค้า
และรายได้รวมของบริษัทได้
บริษัทมีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดย
การติดตามข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างใกล้ชิด
และปรั บ ตั ว ให้ ทั น ตามการเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง เสนอสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ อ ยู่ ใ นความต้ อ งการของตลาด เพื่ อ
ไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจหรือเสียเปรียบคู่แข่งขัน โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม
ศึ ก ษา พั ฒ นาความรู้ แ ละเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมสั ม มนาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ท ราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี นอกจากนี้ การที่ บ ริ ษั ท เป็ น ตั ว แทนจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ของเจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า น IT ชั้ น นำ � ของโลก
ทำ�ให้ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวโน้มหรือเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงมีการถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ผ่ า นการฝึ ก อบรมให้ กั บ บุ ค ลากรของบริ ษั ท เป็ น ประจำ � ทำ � ให้ บ ริ ษั ท ได้ ท ราบถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อเตรียมการรองรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

6) ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทอย่างมี
นั ย สำ � คั ญ โดยเมื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 บริ ษั ท ได้ ถู ก บริ ษั ท เทเลเมติ ค ส์ จำ � กั ด (“เทเลเมติ ค ส์ ” )
เป็ น โจทก์ ยื่ น ฟ้ อ งบริ ษั ท ในฐานะจำ � เลยต่ อ ศาลแพ่ ง กรุ ง เทพใต้ ในข้ อ หาละเมิ ด และเรี ย กค่ า เสี ย หาย จำ � นวน
ทุนทรัพย์ประมาณ 120.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.31 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน
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ร้ อ ยละ 9.77 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วมตามงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยสำ � หรั บ รอบระยะบั ญ ชี สิ้ น สุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ต่อศาลอาญา ในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิด
เกี่ ยวกั บคอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญ ญั ติว่ าด้ว ยความผิ ดของพนัก งานในองค์ กรหรื อหน่ วยงาน
ของรั ฐ พ.ศ. 2502 ซึ่ ง ในคดี อ าญาดั ง กล่ า วเมื่ อ วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2561 ศาลอุ ท ธรณ์ พิ พ ากษายื น ตาม
ศาลชั้นต้น และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ค วามมั่ น ใจกั บ ผู้ ล งทุ น และคุ้ ม ครองผลประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยของบริ ษั ท ต่ อ ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีข้อพิพาททางกฎหมายดังกล่าว บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด (“VNET”) ในฐานะ
ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ข องบริ ษั ท จึ ง ได้ ทำ � บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงรั บ ประกั น ความเสี ย หายจากคดี ข้ อ พิ พ าทกั บ บริ ษั ท โดยให้
คำ�มั่นว่าในระหว่างที่คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด VNET ตกลงจะไม่จำ�หน่าย จ่ายโอน หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ
ต่อหุ้นของบริษัทที่ VNET ถืออยู่ เป็นจำ�นวนที่เมื่อคำ�นวณมูลค่าตามราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
(IPO) (“หลักทรัพย์”) แล้ว เพียงพอกับค่าเสียหาย ทั้งนี้ หากศาลมีคำ�พิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกล่าวให้บริษัทมี
ความผิ ด และต้ อ งชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ กั บ เทเลเมติ ค ส์ VNET ตกลงนำ � หลั ก ทรั พ ย์ ข้ า งต้ น ออกขายและนำ � เงิ น
ที่ ไ ด้ ม าชดเชยค่ า เสี ย หายดั ง กล่ า วให้ กั บ บริ ษั ท โดย VNET จะไม่ ใช้ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งใดๆ อั น เกิ ด จากการชดเชย
ค่าเสียหายดังกล่าวจากบริษัททั้งสิ้น
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โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร จั ด ก า ร
ภ า ย ใ น บ ริ ษั ท
โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท (Organization Chart)
แผนภาพโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน*

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

ายขาย (CLM)
ฝ่ายต่าฝ่งประเทศ
พิสสิฏิทธิสุ์ ภสกุัทณ
รดิวัฐฒน์
คุคุณณทนุ
ายขาย
ฝ่าฝ่ยปฏิ
บัติการ
คุณ
ภัทณรดิวัฐฒน์
คุณ
ทนุพิสิทฏธิสุ์ สกุ

วิศวกรสนับสนุนการขาย
วิศวกรผลิตภัณฑ์

ายขายค
ฝ่ฝ่ายเทคนิ
คุ
ณ
พิ
ส
สุภัทชรดิราภรณ์
ฐ
คุณสุขสันต์ ิฏเตชะวั
ฝ่ายบัญฝ่ชีาแยขาย
ละการเงิน
คุ
ณ
พิ
ส
ฏ
ิ
รดิฐ
คุณพจน์ วีรสุศุภทัทธากร
ยขาย
ฝ่ฝ่าายขาย
คุคุณณพิพิสสิฏิฏสุสุภภัทัทรดิรดิฐฐ

Oracle Hardware
Oracle Cloud
Platform

Oracle Cloud
for FSI

Oracle Cloud
for
Government

Security
Solutions

Hitachi
Vantara

Informatica

หมายเหตุ: *บริษัทว่าจ้างบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำ�กัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
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ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
			
ชื่อ
ตำ�แหน่ง
			

กรรมการ
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

7/7

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

7/7

3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

7/7

4. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

กรรมการอิสระ

7/7

5. นายสรรพัชญ โสภณ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

7/7

6. นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7/7

7. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4/7

โดยมี นายธนพล นรเศรษฐสถาพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระจำ�นวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 3 ท่าน

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายณรงค์ อิ ง ค์ ธ เนศ นายโสภณ บุ ณ ยรั ต พั น ธุ์ นางทรงศรี ศรี รุ่ ง เรื อ งจิ ต กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวน 1 ใน 3 โดย
อัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่ง
ไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำ�คัญ ดังนี้
1) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวั ง และความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต รวมทั้ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะในเรื่อง
ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำ�เนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้
รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อ หรือขายทรัพย์สินที่สำ�คัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยราชการอื่นกำ�หนด เป็นต้น
2) พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างและอำ�นาจการบริหารบริษัท
3) พิจารณาและอนุมัตินโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ (Vision & Mission) กลยุทธ์ แผนงาน (Business Plan)
และงบประมาณประจำ�ปี รวมทั้งการลงทุน การจัดตั้ง บริษัทย่อย การซื้อกิจการอื่น การลงทุนใน
บริษัทร่วม/บริษัทอื่น และการทำ�สัญญาเป็นตัวแทนจำ�หน่าย (Distributor) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
4) ควบคุมกำ�กับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร และเป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำ�หนด
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
6) จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแล
ให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำ�ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
7) ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งดูแลกลไลการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและ
พนักงานอย่างเหมาะสม
8) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและติดตาม
ผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำ�เนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจน
ดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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9) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนโปร่งใสเกี่ยวกับการทำ�รายการระหว่างบริษัทกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
10) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดโดยบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้
การควบคุ ม และกำ � กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ อาจมอบอำ � นาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี
อำ�นาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำ�นาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็น
สมควร
ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทำ�ขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
			
ชื่อ
ตำ�แหน่ง
			

กรรมการ
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสรรพัชญ โสภณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

2. นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3.นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

กรรมการตรวจสอบ

2/4

โดยมี นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำ�หน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย จบการศึกษาปริญญาเอก Doctor of Philosophy
คณะบริหารธุรกิจ Oklahoma State University ปริญญาโท Master of Science คณะบัญชี Oklahoma State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี บริหาร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 และหลักสูตร Advanced Audit Committee Program
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(AACP) รุ่นที่ 23/2013 แล้ว และมีนายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งได้อีก ให้กรรมการตรวจสอบ
ที่พ้นตำ�แหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำ�แหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
มาแทนตำ�แหน่ง กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดย
กรรมการตรวจสอบที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. อำ�นาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ�นาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้
ความเห็น หรือจัดส่ง เอกสารที่ร้องขอตามความจำ�เป็น รวมทั้งมีอำ�นาจดำ�เนินการดังต่อไปนี้
1.1 พิจารณาและอนุมัติการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
เป็นประจำ�ทุกปี
1.2 พิจารณาและอนุมัติการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว
เพื่อพิจารณามิให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
1.3 พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงิน หรือมีข้อจำ�กัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
1.4 พิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกำ�กับดูแล รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.5 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณา
ความดีความชอบของผู้บริหารสูงสุดของสำ�นักตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการบริหาร
เสนอ
1.6 พิ จ ารณาและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาจากภายนอกหรื อ ผู้ เชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ในการให้
คำ�แนะนำ�ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
1.7 พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจำ�ปี ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากร
และอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน
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2. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 รายงานทางการเงิน
2.1.1 ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเพือ่ ประชุมหารือ โดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครัง้
2.1.2 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบและประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทาง
การเงิน
2.1.3 สอบทานประเด็ น เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี แ ละรายงานทางการเงิ น ที่ มี ส าระสำ � คั ญ รวมทั้ ง
รายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
2.1.4 สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สำ�คัญ
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
2.1.5 สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำ�งบการเงิน
2.2 การควบคุมภายใน
2.2.1 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำ�หนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความสำ�คัญของการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
2.2.2 สอบทานเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ ตู้ รวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชีเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้นำ�ไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
2.3 การตรวจสอบภายใน
2.3.1 สอบทานกิ จ กรรมและการปฏิ บั ติ ง านของสำ � นั ก ตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า
สำ�นักตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
2.3.2 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน
2.4 การกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
2.4.1 สอบทานกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ทีน่ �ำ เสนอโดยสำ�นักตรวจสอบภายในอย่างสมาํ่ เสมอ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท
2.4.2 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลบริษัท และผลการติดตาม
การแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
2.4.3 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผล
การติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม
2.5 การบริหารความเสี่ยง
2.5.1 สอบทานรายงานจากคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของบริษัท และ
หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
2.5.2 สอบทานความเพียงพอของการกำ�กับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
2.5.3 สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
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2.6 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสำ�หรับผู้บริหารและพนักงาน
2.6.1 สอบทานให้ มั่ น ใจว่ า หลั ก จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ สำ � หรั บ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน และนโยบาย
ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบ
2.6.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายในการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.7 การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
			
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
2.8 การจัดทำ�รายงาน
2.8.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทุจริต หรือรายการที่มีความบกพร่องทางการควบคุม
ภายใน ตลอดจน รายการที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำ�คัญต่อ
ฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
		
หากคณะกรรมการบริษทั ไม่ด�ำ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�
ตามวรรคหนึ่งต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.8.2 จัดทำ�รายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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2.9 ความรับผิดชอบอื่นๆ
2.9.1 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
2.9.2 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ และนำ�เสนอ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข
2.9.3 จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ตนเองอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง และนำ � เสนอผลการประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ
บริษัทให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำ�หน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์

กรรมการบริหาร

3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

กรรมการบริหาร

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหาร
ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการ
บริ ห ารว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากการออกตามวาระ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารเพื่อให้กรรมการบริหารมีจำ�นวนครบตามที่กำ�หนด ทั้งนี้บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ
บริหารแทนนั้นจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน โดยกรรมการบริหาร
พ้นจากตำ�แหน่งลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

46

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) พิจารณากำ�หนดโครงสร้างและอำ�นาจการบริหารบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
2) พิจารณากำ�หนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดทำ�แผน
ธุรกิจและงบประมาณประจำ�ปีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
3) บริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และดำ�เนินกิจการตามนโยบาย
ข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4) ติดตามและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
5) มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อกลั่นกรองงานที่นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อดำ�เนินงาน
ใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
6) มีอำ�นาจในการมอบอำ�นาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนคณะกรรมการ
บริหารได้
7) พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง การกำ�หนดค่าจ้าง การแต่งตั้ง หรือการโยกย้ายพนักงานระดับผู้บริหาร ทั้งนี้
ไม่รวมถึงรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
8) พิจารณาหรือปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร มีจำ�นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

กรรมการผู้จัดการ

2. นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ

3. นายพิสิฏ สุภัทรดิฐ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย

4. นายสุขสันต์ เตชะวัชราภรณ์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคนิค

5. นายพจน์ วีรศุทธากร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายธนพล นรเศรษฐสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
เพื่อทำ�หน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดูแลและให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมาย
ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ
2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3) จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารสำ�คัญของบริษัท ได้แก่
3.1) ทะเบียนกรรมการ
3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงาน
ประจำ�ปีของบริษัท
3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหาร
ที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
5) ดำ�เนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
ทั้งนี้ นายธนพล นรเศรษฐสถาพร ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 66/2015 แล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

		 (ก) กรรมการ
			
สำ�หรับปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 อนุมัติ
การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
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ประธานกรรมการ

กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ
(บาท/คน/เดือน)

15,000

15,000

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(บาท/คน/ครั้ง)

15,000

15,000

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
(บาท/คน/ครั้ง)

15,000

15,000
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ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนปี 2561 มีอัตราเท่ากับปี 2560 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และ
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 เพิ่มขื้นจากอัตราปี 2560 จำ�นวน 5,000 บาท
			
		

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)
รายชื่อกรรมการ		
ตำ�แหน่ง
					 ปี 2561
				
				
1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

คณะกรรมการ		 คณะกรรมการ
บริษัท		 ตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

280,000

-

2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์

กรรมการ

280,000

-

3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

กรรมการ

280,000

-

4. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

กรรมการ

280,000

-

5. นายสรรพัชญ โสภณ
		

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

280,000

55,000

6. นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการตรวจสอบ

280,000

55,000

7. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

กรรมการตรวจสอบ

240,000

30,000

		

รวม		

1,920,000		

140,000

		 ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้
ปี 2561
		
ค่าตอบแทน		
			
จำ�นวนราย		 ค่าตอบแทน
					 (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ 		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
และผลประโยชน์หลังออกจากงาน

5

19.02

2) ค่าตอบแทนอื่น

		 - ไม่มี-
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บุคลากร
1. จำ�นวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 307 คน
โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้
สายงาน		 จำ�นวนพนักงาน (คน)
		
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
		
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
		
2559
2560
2561
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
		

ฝ่ายขาย

12

16

12

		

ฝ่ายปฏิบัติการ

10

12

12

		

ฝ่ายเทคนิค

20

18

16

		

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

5

6

5

		

ฝ่ายสำ�นักกรรมการผู้จัดการ

5

8

7

		

ฝ่ายต่างประเทศ

2

4

6

166

170

169

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด

4

6

8

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำ�กัด

-

-

-

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด *

บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด			

72

รวม		

307

224

240

หมายเหตุ : บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด รับโอนพนักงานตามสัญญาโอนธุรกิจจาก บริษัท วีเอสที อีซีเอส
(ประเทศไทย) จำ�กัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 จำ�นวน 155 คน

50

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

2. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน รวมเป็นเงินจำ�นวน 150.24 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทน
ในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพและอื่นๆ

3. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำ�กัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำ�งานกับบริษัทในระยะยาว
ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่ปี 2559

4. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

5. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของพนั ก งานอย่ า งยิ่ ง โดยคำ � นึ ง ถึ ง ว่ า พนั ก งานทุ ก คนเป็ น ทรั พ ยากรที่
ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท บริษัทจึงคำ�นึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ความสำ�คัญในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคน ทุกตำ�แหน่ง โดยจัดกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา
การดู ง านทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ และยั ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของพนั ก งานทุ ก ระดั บ อย่ า ง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายเทคนิคทุกท่าน ต้องอบรมและผ่านการทดสอบ
อย่างสมํ่าเสมอ
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ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล
กิ จ ก า ร
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำ�เนินงาน
อย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ยกระดับการดำ�เนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงาน
ของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำ�กับดูแลกิจการอย่างแท้จริง ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ความสำ�คัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผล
กำ�ไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือการเพิ่ม
ทุน การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำ�คัญและมีผลต่อทิศทางในการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ยังได้ด�ำ เนินการในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริม และอำ�นวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริ ษั ท มี น โยบายสนั บ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก กลุ่ ม รวมถึ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ประเภทสถาบั น
ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
		
บริษัทจะจัดทำ�หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยมีคำ�ชี้แจงและเหตุผลหรือความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบในแต่ ล ะวาระ หรื อ ประกอบมติ ที่ ข อตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
หรื อ ในเอกสารประกอบวาระการประชุ ม โดยบริ ษั ท จะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม พร้ อ มทั้ ง
ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำ�หนด
และโฆษณาคำ � บอกกล่ า วนั ด ประชุ ม ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 3 วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม โดย
จะต้ อ งโฆษณาเป็ น ระยะเวลา 3 วั น ติ ด ต่ อ กั น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะเผยแพร่ ข้ อ มู ล หนั ง สื อ
นั ด ประชุ ม ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ มี เวลาในการศึ ก ษาข้ อ มู ล เป็ น การ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
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บริษัทจะอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที่ และจะไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการจำ�กัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น
การเข้าประชุมเพือ่ ออกเสียงลงมติไม่มวี ธิ กี ารทีย่ งุ่ ยากหรือมีคา่ ใช้จา่ ยมากเกินไป สถานทีจ่ ดั ประชุม
ผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
1.2 ก่อนวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำ�ถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะ
กำ�หนดหลักเกณฑ์การส่งคำ�ถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำ�ถาม
ล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(2) การดำ�เนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทสนับสนุนให้มีการนำ�เทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
การนับคะแนนและแสดงผล เพือ่ ให้การดำ�เนินการประชุมสามารถกระทำ�ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ�
2.2 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
2.3 ในการดำ�เนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
โดยก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม ประธานที่ ป ระชุ ม จะชี้ แจงการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน วิ ธี นั บ
คะแนนเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ต้ อ งลงมติ ใ นแต่ ล ะวาระ และยั ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระอย่างอิสระ โดยใช้เวลาอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ รวมทั้งจะดำ�เนินการประชุมตามลำ�ดับวาระ
การประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่ อ ตอบคำ � ถามในที่ ป ระชุ ม รวมทั้ ง จะมี ก ารบั น ทึ ก ประเด็ น ซั ก ถามและข้ อ คิ ด เห็ น ที่ สำ � คั ญ
ไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
2.4 ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำ�
หน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความหลากหลายและ
เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
2.5 บริษัทสนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.6 บริษทั จัดให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีส่ �ำ คัญ เช่น การทำ�รายการเกีย่ วโยง การทำ�รายการ
ได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้ง
ในภายหลัง
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(3) การจัดทำ�รายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำ�รายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการบันทึกคำ�ถามคำ�ตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยแยก
จำ�นวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริษัทจะเปิดเผยถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำ�การถัดไป
บนเว็บไซต์ของบริษัท และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุม
ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำ�
ข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น
บริษัทกำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสามารถพิ จ ารณาธุ ร กรรมของบริ ษั ท ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ แ ละสามารถ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำ�กับบริษัท
ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำ�ธุรกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทกำ�หนดแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำ�หนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 ก่อนการดำ�เนินการประชุมแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธี
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ
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(2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 บริ ษั ท กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยเสนอเพิ่ ม วาระการประชุ ม ล่ ว งหน้ า ก่ อ น
วันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการ
พิจารณาเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอมา
		
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่
กำ�หนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้น
คนหนึ่ ง หรื อ หลายคนซึ่ ง ถื อ หุ้ น และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งนั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 ของ
จำ�นวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้น
จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้น
จนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิทำ�หนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการ
บรรจุ เ ป็ น วาระการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ได้ การเสนอวาระในการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา
		
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการนำ�เรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไป
นี้ ได้แก่
1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำ�นาจที่บริษัทจะดำ�เนินการได้
3) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และบริษัทได้ดำ�เนินการกำ�หนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัท
5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการ
หรือหน่วยงานที่กำ�กับดูแลบริษัท
6) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท
7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
8) เรื่ อ งที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ เ คยเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาในรอบ 12 เดื อ น
ที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำ�นวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
จากข้อเท็จจริงในขณะที่นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
9) เรื่องที่บริษัทได้ดำ�เนินการแล้ว
10) เรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องที่ซํ้ากับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น
		
ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ กำ � หนด บริ ษั ท จะแจ้ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า วให้
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่อง
ดังกล่าวไว้
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ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะ
พิจารณากลั่นกรองและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็น
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
2.2 กำ � หนดวิ ธี ก ารให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยเสนอชื่ อ บุ ค คลให้ เข้ า รั บ การพิ จ ารณาเพื่ อ ดำ � รงตำ � แหน่ ง
กรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม
ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
		
คุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอชือ่ บุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา
89/28 ซึ่งกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจำ�นวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั และเป็นการถือหุน้ อย่างต่อเนือ่ ง
นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และ
ต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
		
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลอดจนระเบี ย บของสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับ
ของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทกำ�หนด คุณสมบัติของกรรมการ ได้แก่ มีความรู้
ความสามารถความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ที่ ส ามารถเอื้ อ ประโยชน์ แ ละเหมาะสมกั บ
ลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำ�งานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
เป็นต้น
		
รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระ
จะพิจารณากลั่นกรองและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนำ�เสนอรายชื่อ
ให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
2.4 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
โดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพาะวาระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทั้งไม่จำ�กัดสิทธิ
ในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

(3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำ�กับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำ�หนดแนวทาง
ในการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท และแนวทางป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในแสวงหาประโยชน์ ส่ ว นตน
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เป็นคำ�สั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับ
ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ
และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน
1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
อย่างน้อย 3 วันทำ�การ
บริษัทได้กำ�หนดโทษทางวินัยสำ�หรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำ�
ไปเปิดเผยจนอาจทำ�ให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท และบทกำ�หนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่
ออกโดยบริษัทซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ภ ายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดำ � รงตำ �แหน่ ง กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารใน
บริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงาน
การเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว ต่ อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำ�การ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 บริษัทยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำ�หนดแนวทางการจัดการ
เรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรม
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น
และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
4.2 บริ ษั ท ได้ กำ � หนดแนวทางเพื่ อ มิ ใ ห้ ก รรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ
สังคมและชุมชน เป็นต้น โดยบริษทั ตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ จะเป็นประโยชน์
ในการดำ�เนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทได้คำ�นึง
ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวนโยบายดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

1) บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การซื้อขาย
หรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำ�ไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่าง
เพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
การจัดสรรเงินปันผล การกำ�หนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอ
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำ�ถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำ�ถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
2) บริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำ�ใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำ�กัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำ�หนดต่างๆ และการเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำ�คัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
3) บริษัทมีหน้าที่อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำ�คัญที่เป็นปัจจุบัน
ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
4) บริษัทมีหน้าที่นำ�เสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน และรายงานอื่นๆ
โดยสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

พนักงาน

1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการทำ�งานของพนักงาน ซึ่งบริษัท
จะวัดผลการดำ�เนินงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด
2) บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน
3) บริษทั มีหน้าทีด่ แู ลรักษาสภาพแวดล้อมการทำ�งานให้ถกู สุขลักษณะ เอือ้ ต่อการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
4) บริษัทมีหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทจะไม่นำ�ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น
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เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวตามข้อบังคับ และกฎหมาย
5) บริษัทคำ�นึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำ�คัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพใน
เกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น

ลูกค้า ซัพพลายเออร์

บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายหลายประเภท ซึ่งห้ามบริษัททำ�การค้าโดยวิธีที่ไม่เป็นธรรม หรือการ
หลอกลวง ตัวอย่างของการต้องห้ามรวมถึงการติดสินบน หรือให้ผลตอบแทนให้เกิดธุรกิจ หรือให้ผิดสัญญาโดย
บุ ค คลอื่ น รวมทั้ ง กำ � หนดนโยบายให้ พ นั ก งานต้ อ งปฏิ บั ติ ง านอย่ า งซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ลู ก ค้ า ซั พ พลายเออร์ และควร
หลีกเลี่ยงการมอบหรือรับเงินสด หรือสิ่งอำ�นวยความสะดวกทางธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถถูกตีความว่าเป็นสินบนหรือ
ผลตอบแทนในการดำ�เนินธุรกิจกับภาครัฐ พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ควรทำ�ความเข้าใจกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้
บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตาม
จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน

คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่เหมาะสม โดยบริษัทจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับหรือ
ล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล

ภาครัฐ

บริษัทดำ�เนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

สังคมและชุมชน

1) บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติ
ต่อชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รวมถึงให้ความสนใจ
ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน กลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
2) บริษัทมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน
และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา
ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น
3) บริษทั มีหน้าทีใ่ นการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์ตอ่ สังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
และหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลง่าย มีความเท่าเทียมกันและ
น่าเชื่อถือ โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทาง
และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการ
จัดทำ�แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่อง
ดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

(1) การเปิดเผยข้อมูล
1.1 บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำ�ให้สำ�คัญผิด และเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของ
สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วน
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
1.2 บริษัทจัดให้มีการรายงานนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล
(ถ้ามี) โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษัท
1.3 คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยได้
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
1.4 บริษัทจัดทำ�คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน
ทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะ
การเงิ น และผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ในแต่ ล ะไตรมาสได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น นอกเหนื อ จากข้ อ มู ล
ตัวเลขในงบการเงิน
1.5 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำ�ปีของ
บริษัท
1.6 บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวนครั้ง
ของการประชุมและจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็น
จากการทำ�หน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะ
กรรมการในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
60

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

1.7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่
สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของ
ค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจำ�นวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการ
ของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี) ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท

(2) ข้อมูลขั้นต่ํ่าที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำ�หนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีแล้ว บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสมํ่าเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งประกอบ
ด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปี
ก่อนหน้า
แบบ 56-1 และรายงานประจำ�ปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำ�เสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่าย
ได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารระดับสูง
หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
นโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการ
รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
จรรยาบรรณสำ�หรับพนักงานและกรรมการบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถ
ให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญ
ในการกำ�หนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำ�คัญ
ในการกำ�กับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำ�กัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้ ง ฉบั บ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนระเบียบของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ของบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวนกรรมการเพียงพอที่จะกำ�กับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบ
ด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำ�นวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และไม่เกินกว่า
9 คน และมีกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารอย่างน้อยกึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ คณะ เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุล
ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจำ�นวน
กรรมการทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งเป็นจำ�นวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับการทำ�งานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำ�ให้
เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจำ�นวน
3 คน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจำ�นวนกรรมการอิสระและจำ�นวนกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
และให้มีจำ�นวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
1.4 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุ
สมผลถึงความจำ�เป็นดังกล่าว
1.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอำ�นาจและความรับผิดชอบในการกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแล
และการบริหารงานประจำ�วันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
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1.6

1.7

1.8

1.9

ถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่ได้เป็นบุคคล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำ�หนดนโยบาย การกำ�กับ
ดูแลและการบริหารงานประจำ� ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำ�นาจการดำ�เนินงาน โดยคณะ
กรรมการบริษัททำ�หน้าที่ในการกำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของผู้บริหารใน
ระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำ�หน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำ�หนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำ�วัน แต่ให้การสนับสนุนและ
คำ�แนะนำ�ในการดำ�เนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสมํ่าเสมอ ใน
ขณะที่ ก รรมการผู้ จั ด การรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การบริ ษั ท ภายใต้ ก รอบอำ � นาจที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
กรรมการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงกำ�หนดจำ�นวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่ง
โดยคำ�นึงถึงประสิทธิภาพการทำ�งานของกรรมการทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งหลายบริษทั อย่างรอบคอบ และ
เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดย
กำ�หนดจำ�นวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการกำ�หนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั อืน่ ของกรรมการ
ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน โดยต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการใน
บริษัทจำ�กัด บริษัทมหาชนจำ�กัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำ�กัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษทั ทีเ่ หมาะสม มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะ
กรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำ�ปี
และบนเว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
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3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

3.1 คณะกรรมการบริษัท
3.1.1 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อย 5 ครั้งใน
แต่ละปี โดยจำ�นวน 4 ครั้งเป็นการประชุมรายไตรมาส
3.1.2 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร จะ
ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่า
เรื่องที่สำ�คัญได้นำ�เข้ารวมในวาระการประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
3.1.3 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำ�นวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี
		
ทั้งนี้ การอุทิศตนให้แก่บริษัทของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลา
เข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำ�แนะนำ�
ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัท
3.2 คณะกรรมการชุดย่อย
		
บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยจะมีการจัดประชุมในแต่ละคณะ
เพื่อพิจารณา หารือ และดำ�เนินการใดๆ ให้สำ�เร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนตาม
ความเหมาะสมและเป็นไปตามการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

4. รายงานของคณะกรรมการ

4.1 รายงานทางการเงิน
		
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในงบการเงิ น ของบริ ษั ท ตลอดจน
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
ว่างบการเงินของบริษัทถูกจัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และจะมีผู้สอบบัญชีในระดับสากลทำ�การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส
รวมทั้งตรวจสอบงวดปีอย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ยังเป็นผู้ทำ�หน้าที่
สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี
ข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินด้วย
4.2 รายงานการประชุม
		
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะต้องมี
การบันทึกให้ครอบคลุมสาระสำ�คัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็นประเด็น
ซักถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทัง้ เอกสาร
ประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย
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5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เป็นประจำ�
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป
5.2 บริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้
ในรายงานประจำ�ปี

6. ค่าตอบแทน

6.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน
และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
ตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำ�หรับกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้รับตำ�แหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำ�หนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดย
ระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแล
รักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับด้วย
6.3 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อนำ�ไป
ใช้ในการพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกัน
ล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน
ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริหาร โดย
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็น
ผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 บริษัทส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการ
เข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็น
ระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทจะดำ�เนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบ
ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ
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7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำ�ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
7.3 คณะกรรมการกำ�หนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำ�ถึงแผนการพัฒนา
และสืบทอดงาน ซึง่ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนทีต่ อ่ เนือ่ ง
ถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
7.4 คณะกรรมการจัดให้มโี ครงการสำ�หรับพัฒนาผูบ้ ริหารโดยให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเป็นประจำ�
ทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำ�ไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่
และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ
และผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความ
สำ�คัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำ�เป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จ ริ ย ธรรมในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และมี เวลาเพี ย งพอที่ จ ะอุ ทิ ศ ความรู้
ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำ�หนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่า
ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารแสดงชื่ อ บุ ค คลในระบบข้ อ มู ล รายชื่ อ กรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ที่ อ อก
หลักทรัพย์
3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทไม่ว่าจะทำ�เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำ�ขึ้นไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
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การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบ
จัดการกิจการทัง้ ปวงของบริษทั และมีอ�ำ นาจหน้าทีด่ �ำ เนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำ�นาจกระทำ�การใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
บริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2) กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ�หนด
3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4) ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวนหนึ่งในสาม
โดยอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม
			
กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้
จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำ�แหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก
ไปถึงบริษัท
			
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำ�กัดทราบด้วยก็ได้
6) ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัดและกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำ�แหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
			
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจำ�นวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
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3. กรรมการอิสระ
บริษัทกำ�หนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะมาทำ�หน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจำ�กัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำ�งาน และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำ�แหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้ง
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดข้างต้นเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการ
แทนจะอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้องด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนเข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
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6)

7)
8)

9)

อำ�นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อำ � นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย ผู้ มี อำ � นาจควบคุ ม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำ�หรับจัดทำ�แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีของบริษัท

4. กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
3 ท่าน เพื่อทำ�หน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการ
อิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำ�หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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5. ผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำ�เนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ จั ด การ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท กรรมการผู้ จั ด การได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น
ผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานใน
ระดับต่างๆ
ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

6. การกำ�กับดูแลงานการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็น
ธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำ�ไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยจะควบคุม กำ�กับดูแลการบริหารงานใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบาย
การควบคุมและกำ�กับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. บริษัทกำ�หนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและ
รับผิดชอบการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1.1 บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการ
และผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลและกำ�หนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็น
หน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยจำ�นวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำ�คัญ สำ�หรับการ
ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ของบริษัทร่วมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำ�คัญ โดยบุคคล
ดั ง กล่ า วต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ย่ อ ย
และบริษัทร่วมนั้นๆ
1.2 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- ติดตามการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่บริษัทได้กำ�หนดไว้
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- ปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นกำ�หนด
- พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ตามแต่ที่
กรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มจะเห็ น สมควร เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด
ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
แล้วแต่กรณีก่อนดำ�เนินการ
(1) การทำ�รายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน1และประกาศ
การได้มาและจำ�หน่ายไป2
(2) การทำ � รายการซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญ
ให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำ�คัญต่อความเสียหาย
ของบริษัทย่อย
- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำ�ประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อย
อย่างมีนัยสำ�คัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
ตลอดจนการดำ � เนิ น การอื่ น ใดที่ เ ป็ น ผลให้ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุน
ชำ�ระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุน
ชำ�ระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ�
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
2
ประกาศรายการได้มาและจำ�หน่ายไป หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการทำ�รายการที่มีนัยสำ�คัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
1

71

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

2. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มี
หน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำ�ธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะ
ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และหลี ก เลี่ ย งการทำ � รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
3. ให้บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ
รายอื่นต่อบริษัท ผ่านการรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�เดือนของบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยต้องนำ�ส่ง
ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดำ�เนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัท
ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำ�คัญใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำ�ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
ของบริษัท
4. บริษัทกำ�หนดนโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำ�หนดให้บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- นำ�ส่งผลการดำ�เนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายไตรมาส ตลอดจนข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ทำ � งบการเงิ น ดั ง กล่ า วของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม
ให้กบั บริษทั เพือ่ ประกอบการจัดทำ�งบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษทั ประจำ�ไตรมาส
หรือประจำ�ปีนั้นแล้วแต่กรณี
- จัดทำ�ประมาณการผลการดำ�เนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานตามแผนกับการดำ�เนินงาน
จริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำ�หนดไว้เพื่อรายงาน
ต่อบริษัท
- รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำ�คัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัท
ให้ดำ�เนินการตรวจสอบและรายงาน

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัท
ได้กําหนดนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในที่สำ�คัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) และเพื่อให้
เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยมีสาระสำ�คัญดังนี้
- บริษัทได้กำ�หนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในแสวงหาประโยชน์ ส่ ว นตนเป็ น คำ � สั่ ง ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และได้ แจ้ ง ให้ ทุ ก คนในองค์ ก ร
ให้ถือปฏิบัติ
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- บริษัทกำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำ�นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานที่ อ ยู่ ใ นหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ต้ อ งไม่ ใช้ ข้ อ มู ล
ภายในก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำ�การ
- บริษัทได้กำ�หนดโทษทางวินัยสำ�หรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
หรือนำ�ไปเปิดเผยจนอาจทำ�ให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่
การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็น
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ภ ายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการหรื อ
ผู้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท รวมทั้ ง เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ต้ อ งแจ้ ง ให้
บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำ�การ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

8. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น
(ค่าตรวจสอบรายงานพิเศษ)
ค่าบริการรวม

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

3,040,000

2,260,000

2,300,000

-

-

-

3,040,000

2,260,000

2,300,000
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ข้ อ พิ พ า ท
ทางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด โดยเป็นคดีที่เป็นผลจากการ
ประกอบธุรกิจปกติของบริษัท และอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำ�นวนสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินสำ�หรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
คดีพิพาทระหว่าง บริษัท และเทเลเมติกส์ ดังนี้

ศาลแพ่ง (คดีหมายเลขดำ�ที่ 207/2554)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 :
เทเลเมติคส์เป็นโจทก์ยนื่ ฟ้องบริษทั ในฐานะจำ�เลย ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ในข้อหาละเมิด และเรียกค่าเสียหาย
จำ�นวนทุนทรัพย์ประมาณ 120.12 ล้านบาท
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 :
ศาลแพ่งสั่งให้จำ�หน่ายคดีจากสารบบความชั่วคราว เนื่องจากคดีแพ่งดังกล่าว มีมูลกรณีเดียวกับ (1) คดี
หมายเลขดำ � ที่ 330/2554 ของศาลปกครองกลาง ซึ่ ง โจทก์ ไ ด้ ยื่ น ฟ้ อ ง บริ ษั ท ที โ อที จำ � กั ด (มหาชน)
(“บมจ.ทีโอที”) ระหว่างปี 2553 - 2554 กรณีกระทำ�ละเมิดร่วมกับบริษัท และ (2) คดีอาญาที่โจทก์ยื่นฟ้อง
บริ ษั ท และพวกรวม 10 คน ในข้ อ หาร่ ว มกั น กระทำ � ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทำ � ความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจาก
มูลกรณีเดียวกัน (รายละเอียดของคดีอาญาจะแสดงในหัวข้อถัดไป) ทั้งนี้ หาก 2 คดีข้างต้นมีข้อยุติอย่างไร ให้
เทเลเมติคส์ และ/หรือ บริษัท หยิบยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป

ศาลอาญา (คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.4184/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ.954/2559)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 :
เทเลเมติคส์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท (จำ�เลยที่ 1 - 5) และ บมจ.ทีโอที (จำ�เลยที่ 6 - 10) ต่อศาลอาญา ใน
ข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 โดยไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย
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วันที่ 30 มีนาคม 2559 :
ศาลพิ พ ากษายกฟ้ อ งให้ จำ � เลยทั้ ง 10 ไม่ มี ค วามผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทำ � ความผิ ด
เกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญั ติว่ าด้ว ยความผิ ดของพนัก งานในองค์ กรหรื อหน่ วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2502
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น กล่าวคือ ยกฟ้องให้จำ�เลยทั้ง 10 ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ศาลอาญา (คดีหมายเลขดำ�ที่ อ.2181/2556)
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 :
บริษัทเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องกลับเทเลเมติคส์ ในฐานะจำ�เลย กับพวกรวม 3 คน ต่อศาลอาญา คดีหมายเลขดำ�
ที่ อ.2181/2556 ในข้อหาฟ้องเท็จ และเรียกค่าเสียหายจำ�นวนทุนทรัพย์ 150 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ศาลยังไม่
กำ�หนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง เนื่องจากศาลมีคำ�สั่งให้รอคดีอาญา หมายเลขดำ�ที่ อ.4184/2555 มีข้อยุติก่อน
บริษัทไม่ได้ตั้งประมาณการหนี้สินสำ�หรับค่าเสียหายดังกล่าว เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทไม่ได้กระทำ�
ละเมิดตามคำ�ฟ้องตามที่ทนายได้ให้ความเห็นไว้
เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ลงทุนและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ต่อความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากคดีข้อพิพาททางกฎหมายดังกล่าว บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด (“VNET”) ผู้ถือหุ้นใหญ่
จึ ง ได้ ทำ � บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงรั บ ประกั น ความเสี ย หายจากคดี ข้ อ พิ พ าท กั บ บริ ษั ท โดยให้ คำ � มั่ น ว่ า ในระหว่ า งที่ ค ดี
ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด VNET ตกลงจะไม่จำ�หน่าย จ่ายโอน หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ ต่อหุ้นของบริษัทที่
VNET ถื อ อยู่ เป็ น จำ � นวนที่ เ มื่ อ คำ � นวณมู ล ค่ า ตามราคาหุ้ น ที่ เ สนอขายต่ อ ประชาชนเป็ น ครั้ ง แรก (IPO)
(“หลักทรัพย์”) แล้ว เพียงพอกับค่าเสียหาย ทั้งนี้ หากศาลมีคำ�พิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกล่าวให้บริษัทมีความผิด
และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเทเลเมติคส์ VNET ตกลงนำ�หลักทรัพย์ข้างต้นออกขายและนำ�เงินที่ได้มาชดเชย
ค่าเสียหายดังกล่าวให้กับบริษัท โดย VNET จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ อันเกิดจากการชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว
จากบริษัททั้งสิ้น
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บ า ง ส่ ว น
ข อ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
ใ น ปี 2 5 6 1
การจัดงานสัมมนาและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดงานสัมมนาและเข้าร่วมงานต่างๆ หลายงาน ซึ่งมีภาพบางส่วนจากงานต่างๆ
เช่น

Operational Intelligence with Splunk @ Grande Center Point Terminal 21

The Challenges of A Connected World @ Centara Hotel, Udon Thani
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Deepdive Panama 2 Workshop
for Government Sector @ MRTA Office

Speeding Security Investigation Workflow
and Response
@ Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok

mai Forum 2018
@ Centara Grand At Central World

Informatica Next Generation Analytic
Event in Thailand @ E88 Bangkok

Next-Generation Security Protection
for Modern Data Center @ Novotel Yangon

Transformation: Your Journey Starts Here!
@ Parkroyal Yangon
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ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ต่ อ สั ง ค ม

บริษัทมีนโยบายการดำ�เนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำ�เนินกิจการ โดย
คำ�นึงความสมดุลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และภาครัฐ ในทุกๆ
ด้าน เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างยั่งยืน สามารถเติบโตได้โดยการเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วน เป็นองค์กรที่สร้างผลกำ�ไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีดุลยภาพทางด้านผลกระทบ
อันเกิดจากการดำ�เนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนั้นยังสร้างคนโดยการปลูกจิตสำ�นึกคนใน
องค์กรให้รู้จักการเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อให้สอดคล้องในการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
บริษัทมีนโยบายในการดำ�เนินกิจการโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งออกได้เป็น 5 ด้านดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
3. การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น
4. การตอบแทนต่อสังคม
5. การเคารพสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญแก่พนักงานอย่างยิ่ง โดยคำ�นึงถึงว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุด
ของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงให้การดูแลและมีการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น
1) ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ บริหารโดยคำ�นึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน
ให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย และมี
ระบบแบบแผนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร อัตราค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ จะต้องมี
ความเหมาะสมกั บ ระดั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบสอดคล้ อ งกั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และอยู่ ใ นระดั บ ที่
สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน
2) ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะของพนักงานทุกคนทุกตำ�แหน่งหน้าที่ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานของผู้ผลิต โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายวิศวกรทุกท่านจะต้อง
อบรมและผ่านการทดสอบอย่างสมํ่าเสมอ
3) ด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็น
มาตรฐาน ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้
78

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าตอบแทน (ค่าวิชาชีพ) ให้กับพนักงานวิศวกรที่ผ่านการรับรอง
(Certify) ตามระเบียบบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจในการตั้งใจทำ�งาน
4) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำ�งาน บริษัทให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน และสุขภาพของพนักงานทุกคนมีการตรวจสุขภาพประจำ�ปี และสามารถเบิกค่ารักษา
พยาบาลได้ตามระเบียบของบริษัท กรณีเป็นผู้ป่วยในที่นอกเหนือไปจากประกันสังคม
- มีการจัดกิจกรรม Team Building / Outing ให้พนักงานทุกระดับได้มีกิจกรรมร่วมกันทุกปี
- มีการสรุปแจ้งผลการประกอบกิจการให้พนักงานมีส่วนร่วมในภาพรวมของบริษัททุกๆ ครึ่งปี
และให้พนักงานสามารถนำ�เสนอความคิดเห็นและแนวทางในการเติบโตของบริษัทได้อย่างเสรี

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทให้ความสำ�คัญในการให้บริการแก่ลูกค้ามาเป็นอันดับแรก โดยนำ�เสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับ
ความต้องการในต้นทุนราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม พร้อมคำ�แนะนำ�ตามแนวทางวิชาชีพเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการลงทุนในสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมกับเปิดรับคำ�ติชม คำ�แนะนำ�ของลูกค้าอย่างเปิดเผย
เพื่อนำ�ข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีช่องทางภายนอก
ให้ผู้ติดต่อสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบายการดำ�เนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงาน
ของบริษัทปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าของ
บริษัทดำ�เนินธุรกิจให้ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน เพื่อให้สังคมโดยรวมดำ�เนินไปได้โดยสันติสุข เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ
พร้อมไปกับการสร้างจิตสำ�นึก ค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล และระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่รับของกำ�นัล และไม่ติดสินบน
ทุกกรณี ทั้งนี้ บริษัท คู่ค้าได้มีการอบรมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี
บริษัทได้จัดทำ�นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti - Corruption Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำ�เนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนของบริษัท ห้ามดำ�เนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท
กำ�หนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติและข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อกำ�หนดทางกฎหมาย โดยได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้
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คำ�นิยาม
การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำ�นาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การ
ติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้ หรือการรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์
ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค้า
ภายใต้แรงอิทธิพล
การทุจริตดังกล่าวมิได้หมายความถึงเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่ยัง
ครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำ�หนดนโยบายและการกำ�กับดูแลให้มีระบบ
ที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและ
ให้ความสำ�คัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิ น
และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล
มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำ�หนดให้มีระบบและให้มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำ�หนดทางกฎหมาย เป็นต้น
4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน
ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ อำ�นาจดำ�เนินการ กฎหมาย และข้อกำ�หนด
ของหน่วยงานกำ�กับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ
ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นการกระทำ�ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2) ไม่กระทำ�หรือสนับสนุนการให้สินบน รวมทั้งควบคุมให้การบริจาค การให้ของขวัญทางธุรกิจ และ
การสนั บ สนุ น กิ จ การต่ า งๆ มี ค วามโปร่ ง ใส และไม่ มี เจตนาเพื่ อ โน้ ม น้ า วให้ เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ หรื อ
80

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

เอกชนดำ�เนินการไม่เหมาะสม
เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สัญญา และคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้านการ
ทุจริต
จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิผล เพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบต่างๆ จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้
ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม โดยให้หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกำ�นัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ตลอดจนการหลีกเลี่ยง
การรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานของบริษัท
ให้ ค วามรู้ ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น แก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรม
เรื่อง การป้องกันและการจัดการกับการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันเข้าทำ�งาน
บริษัทได้กำ�หนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำ�ที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ
ผู้ ที่ ก ระทำ � การคอร์ รั ป ชั่ น และผู้ มี ส่ ว นรู้ เ ห็ น หรื อ เกี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งได้ รั บ การลงโทษทางวิ นั ย ตามกฎ
ของบริษัท และได้รับโทษตามกฎหมาย โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำ�หรับแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้ง หรือรายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่า
จะมีการทุจริตได้ในช่องตามที่กำ�หนดในประกาศของบริษัท โดยมีการกำ�หนดรายละเอียดความผิด
สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำ�นั้นผิด
กฎหมาย
บริษทั จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ เกีย่ วกับบริษทั เพือ่ เป็น
หลักประกันความปลอดภัยของผู้รายงานหรือพยานเหตุการณ์ทุจริต

การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส

1) พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำ�ที่ผิดกฎหมายรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น และการติดสินบน
2) การฝ่าฝืนนโยบายบริษัท และข้อบังคับของบริษัท
3) การดำ�เนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัท หรือข้อบังคับของทางการ หรือการละเมิด
ข้อผูกพันทางกฎหมายที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
4) พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสาระสำ�คัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ
5) การกระทำ�ใดๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม
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หากพนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแส) พบเห็นพฤติการณ์ที่พิจารณาแล้วเห็นว่า
เข้าข่ายตามข้อมูลข้างต้น ขอให้ปฏิบัติตามกระบวนการข้างล่างนี้

การร้องเรียนและ/หรือการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

การร้องเรียนและ/หรือการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการกระทำ�ผิด ไม่ว่าเรื่องที่แจ้งนั้นกำ�ลังเกิดขึ้น เกิดขึ้นในอดีต หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม

วิธีการ

1) การส่งและการรับข้อร้องเรียนหรือข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
			
ผูแ้ จ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษร และระบุชอื่ ผูแ้ จ้งพร้อมแนบข้อมูล
ทีน่ า่ เชือ่ ถือโดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ และส่งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามช่องทาง
ดังต่อไปนี้
โดยทางไปรษณีย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โดยทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ (e-mail)
acchairman@vintcom.co.th
			
เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล และแหล่ ง ที่ ม าของเบาะแสการกระทำ � ผิ ด ได้ บริ ษั ท
จะไม่พิจารณาข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุชื่อของผู้แจ้งเบาะแส
2) การจัดเก็บข้อร้องเรียน
			
บริษัทจัดเก็บข้อร้องเรียนอย่างเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยชื่อของผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากผู้แจ้งเบาะแส
3) การปฏิบัติต่อข้อร้องเรียน
			
ข้อร้องเรียนจะถูกส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมอบหมายให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เหมาะสม
หรือคณะอนุกรรมการ เป็นผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้นอย่างเป็นอิสระโดยคำ�นึงถึงหลักความ
ยุติธรรม เที่ยงธรรม และสุจริต และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาข้อปฎิบัติที่เหมาะสมต่อข้อร้องเรียนนั้น และดำ�เนินการต่อไปหากจำ�เป็น
			
เมื่ อ ได้ ส อบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง และประเมิ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นแล้ ว ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ ที่ เ หมาะสม หรื อ
คณะอนุกรรมการ จะเสนอการดำ�เนินการทางวินัยต่อผู้ที่ถูกร้องเรียนต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อไป การดำ�เนินการที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรจะถูกนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หรือสมาชิกอาวุโสฝ่ายจัดการ เพื่อรับมอบอำ�นาจและดำ�เนินการตามลำ�ดับ
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การตอบแทนต่อสังคม
บริษัทตระหนักดีว่าในการดำ�เนินธุรกิจแม้กำ�ไรจะเป็นเป้าหมายสำ�คัญ แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
ไม่เอาเปรียบ ไม่สร้างความเดือดร้อน รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้กำ�หนดนโยบาย
ด้านสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สนับสนุน ส่งเสริมและปลูกจิตสำ�นึกให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับมีความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม โดยปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและกฎระเบี ย บ กฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างเคร่งครัด เช่น รณรงค์ ไม่ใช้กล่องโฟม ให้ใช้รถสาธารณะในการเดินทางมาปฏิบัติงาน เป็นต้น
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนกำ�ไรแก่สังคมอย่างสมํ่าเสมอ โดยกิจกรรม
ที่จัดมีความเหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง เช่น การรับนักศึกษาใหม่ทางด้าน
ไอที มาฝึกงานในทุกๆปี โดยยังจ่ายค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านไอที
ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐาน จั ด ให้ มี ช่ อ งทางสำ � หรั บ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ สนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทและร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
กระทำ�ของบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชน
1) บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้านไอที จึงมุ่งเน้นเรื่องการใช้ลิขสิทธิ์ ซอฟแวร์ อย่างถูกกฏหมาย ทั้งนี้ได้กำ�หนด
ไว้อย่างชัดเจนในนโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Policy) และคู่มือปฏิบัติของพนักงานใหม่
2) บริษัทมีนโยบาย เปิดกว้างในการรับพนักงานทุก ชาติ ศาสนา ใช้เกณฑ์กำ�หนดความรู้ ความสามารถ
เป็ น บรรทั ด ฐานในการคั ด เลื อ กพนั ก งาน เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารขยายสาขาไปยั ง ต่ า งประเทศ เช่ น
เมียนมาร์ กัมพูชา เป็นต้น
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)
ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

โครงการโลกนิทานของหนู ครั้งที่ 11
ณ โรงเรียนบ้านบางกง อำ�เภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มเครือบริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด นำ�โดย
คุ ณ ณรงค์ อิ ง ค์ ธ เนศ ประธานและผู้ ก่ อ ตั้ ง โครงการ ได้ นำ � คณะผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานร่ ว มทำ � พิ ธี เ ปิ ด ห้ อ งสมุ ด
โลกนิทานของหนู แห่งที่ 11 อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนบ้านบางกง อำ�เภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมี
นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระบุรี เขต 2 และ นางกรองทิพย์ ทวีสุข ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านบางกง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
โดยโครงการโลกนิทานของหนูถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ตามเจตนารมย์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ
ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทวีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด เพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน มีจินตนาการ
ที่ ก ว้ า งไกลและรู้ จั ก ใช้ เวลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ จึ ง ได้ เริ่ ม ก่ อ สร้ า งห้ อ งสมุ ด โลกนิ ท านของหนู ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
โลกแห่งจินตนาการ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา

การแสดงดนตรีไทยจากนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกง

มุมนั่งอ่านหนังสือ ภายในห้องสมุด

มุม IT สำ�หรับค้นคว้าหาความรู้

มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนที่ทำ�การแสดงต่างๆ
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พิธีเปิดห้องสมุดโลกนิทานของหนู ครั้งที่ 11

มุมสำ�หรับการแสดงเล็กๆ ภายในห้องสมุด

เหล่าบรรณารักษ์ตัวน้อย

พนักงานจิตอาสาไปร่วมทำ�ความสะอาดห้องสมุด

ซุ้มเกมส์จาก Vintcom ในงานพิธีเปิดห้องสมุด

ผู้บริหารร่วมเล่นเกมส์กับเด็กๆ

การแสดงเล่านิทานจากนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกง

เด็กๆร่วมสนุกแต่ละซุ้มเกมส์ภายในงาน
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รายงาน
คณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
เพื่อให้องค์กรมีพัฒนาการและก้าวหน้าอย่างมั่นคง ช่วยป้องกันและลดความเสียหาย
จากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ
บุคลากร ทรัพย์สิน รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดย
ดำ�เนินการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
และจั ด ให้ มี ม าตรการที่ จำ � เป็ น และเหมาะสมในการจั ด การกั บ ความเสี่ ย งที่ สำ � คั ญ
รวมทั้งการติดตามผล โดยคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการ
ผู้จัดการ และที่ปรึกษาสำ�นักกรรมการผู้จัดการ จำ�นวน 2 ท่าน และผู้บริหารอีก 4 ท่าน
คือ ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฎิบัติการ ทำ�หน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคนิค ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย และผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ มี ก าร
ประชุ ม รวม 4 ครั้ ง โดยได้ ดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทบทวนปัจจัยและระดับความเสี่ยงทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ตลอดจนติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทให้มีความมั่นคงและยั่งยืน และลดโอกาส
และผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

		
(นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ค ว า ม เ สี่ ย ง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำ�หน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท รวมถึงการสอบทานการควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการนำ�เสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวมีการตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำ�หนด เพื่อให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงเป็นผู้ประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ท ได้ ว่ า จ้ า ง บริ ษั ท ออดิ ท เฮ้ า ส์ จำ � กั ด ซึ่ ง เป็ น สำ � นั ก ตรวจสอบจากภายนอกมาทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท โดยบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำ�กัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำ�หน้าที่ในการ
ให้คำ�ปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
กิจการ ซึ่งกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดให้มีขึ้นอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานทั้งด้านการตรวจสอบการดำ�เนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ
และการตรวจสอบด้านการเงิน โดยรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย
คณะกรรมการของบริษัท ได้ทำ�การสอบทานตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยพิ จ ารณาตามองค์ ป ระกอบการควบคุ ม
ภายใน 5 ด้าน ซึง่ ได้ขอ้ สรุปว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำ�เนินงานในปัจจุบนั
ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร บริษทั มีการจัดโครงสร้างองค์กรไว้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ฝา่ ยบริหาร
สามารถดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำ�นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึง
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2) การประเมินความเสี่ยง บริษัทให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการประเมินความเสี่ยง
ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ความเสี่ ย งทั้ ง จาก
ภายในและภายนอกของบริ ษั ท อย่ า งสมํ่ า เสมอ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จั ย ที่ จ ะทำ � ให้
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ความเสี่ยงเกิดขึ้นว่าเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ หรือไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อหามาตรการในการ
ที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยง และติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มของผลกระทบต่อบริษัท
3) การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท ได้ กำ � หนดขอบเขตอำ � นาจหน้ า ที่ แ ละวงเงิ น อำ � นาจอนุ มั ติ ข อง
ฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ท่ีอาจเอื้อให้เกิด
การกระทำ � ที่ ทุ จ ริ ต ออกจากกั น อย่ า งชั ด เจน มี ม าตรการติ ด ตามให้ ก ารทำ � รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
ต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำ�คัญเสมอ และบริษัทได้มีการติดตามดูแล
การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยอย่ า งสมํ่ า เสมอ รวมทั้ ง ได้ กำ � หนดทิ ศ ทางให้ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง
ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความสำ � คั ญ กั บ การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบ
ธุรกิจของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารสื่ อ สารทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ระบบสารสนเทศด้ า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น ของบริ ษั ท มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และนโยบายบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
5) ระบบติดตาม บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ
โดยได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก มาทำ�หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้บริษัท ซึ่งจะเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งสำ�เนารายงานให้ผู้บริหารและผู้รับการ
ตรวจสอบทราบ เพื่อนำ�ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปปรับปรุงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบ
จากการตรวจสอบ รวมทั้ ง รายงานผลการติ ด ตามการแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
เกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น การตามแนวทาง/ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาการควบคุ ม ภายในแล้ ว สรุ ป ได้ ว่ า จากการ
ประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในด้ า นต่ า งๆ 5 องค์ ป ระกอบ คื อ การควบคุ ม ภายในองค์ ก ร การประเมิ น
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
บริษัท เห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท มีการ
บริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
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การบริหารความเสี่ยง
บริษัทให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการกำ�หนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารความเสี่ ย งตามแนวทางการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate
Governance) และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน บริษัทจัดตั้งคณะทำ�งานบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อทำ�หน้าที่ประเมิน จัดลำ�ดับความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยคณะทำ�งาน
บริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้สรุปจำ�แนกประเภทความเสี่ยง ดังนี้
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ขายสินค้า (Vendor Risk)
2) ความเสีย่ งเกี่ยวกับการขายและลูกค้า (Sales and Customer Risk)
3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อสัญญาบริการ (Installation and Renewal Services
Contracts Risk)
4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ (Credit Risk)
5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับพนักงาน (Human Resources Risk)
6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบ IT (IT Systems Risk)
7) ความเสี่ยงจากการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)
โดยดำ � เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ค ณะทำ � งานซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะสายงาน
กำ�กับดูแลการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
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รายการ
ร ะ ห ว่ า ง กั น
1. รายการธุรกิจปกติ
บริษัทมีรายการธุรกิจซึ่งเป็นรายการซื้อและขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลหรือ
กิจการทีอ่ าจมีความขัดแย้งในอนาคตและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลง
กันที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ
				 มูลค่า
บริษัท/บุคคล			 (พันบาท)		
ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ
ปี 2561		 ปี 2560
				
บริษัท วีเน็ท
• รายได้จากการขายและ
24.40
30.37
แคปปิทอล จำ�กัด		 ให้บริการ บำ�รุงรักษาแก่			
(“VNET”)		 VNET ตามระยะเวลา			
ความสัมพันธ์ : 					
ถือหุ้นในบริษัท
• ค่าบริการสถานที่
376.20
402.29
ร้อยละ 73 และมี		 จ่ายค่าบริการให้แก่ VNET			
กรรมการร่วมกัน		 สำ�หรับงานให้บริการ			
			 สำ�นักงาน			
						
						
		
• ค่าใช้จ่ายอื่น
282.12
342.56
			 ค่าบริหารจัดการงานด้าน			
			 สนับสนุน เช่น ค่าบริการ			
			 งานทรัพยากรบุคคล 			
			 ค่าบริการว่าจ้างสรรหา			
			 บุคลากรเข้าทำ�งาน 			
			 ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
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ความจำ�เป็น
และความสมเหตุสมผล
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
คิดอัตราค่าบริการ ที่ได้รับอัตรา
กำ�ไรขั้นต้น ใกล้เคียงกับการให้
บริการแก่ลูกค้าทั่วไป
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
สามารถประหยัดได้มากจาก
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัท
ต้องดำ�เนินการเองและต้องจ้าง
พนักงานเองโดยตรง
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
สามารถประหยัดได้มากจาก
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาที่บริษัท
ต้องดำ�เนินการเองและต้องจ้าง
พนักงานเองโดยตรง

				 มูลค่า
บริษัท/บุคคล			 (พันบาท)		
ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ
ปี 2561		 ปี 2560

ความจำ�เป็น
และความสมเหตุสมผล

บริษัท วีเอสที
• รายได้จากการขายและ
- 14,184.85
อีซีเอส 		 ให้บริการ Vintcom ขาย			
(ประเทศไทย) 		 สินค้า และให้บริการแก่			
จำ�กัด 		 VST ECS ในราคาปกติ			
(“VST ECS”)		 และ vServePlus ได้รับ			
ความสัมพันธ์ : 		 ค่าบริการตามข้อตกลง			
มีกรรมการร่วมกัน 		 ในสัญญาการโอนธุรกิจ			
(ถึงเดือน
• รายได้อื่น
216.93
กุมภาพันธ์ 2560)		 วินท์คอมได้รับค่าส่งเสริม			
			 การขายในอัตราเดียวกับที่			
			 ลูกค้ารายอื่นของ VST ECS 			
			 ได้รับ และ วีเซิร์ฟพลัสมี			
			 รายได้จากการให้เช่าพื้นที่			
			 และให้บริการที่เกี่ยวข้อง			
						
						
						
						
						
						
						
		
• ซื้อสินค้าหรือบริการ
- 1,616.88
			 วินท์คอมซื้อสินค้าและ			
			 บริการ จาก VST ECS 			
			 เพื่อนำ�ไปจำ�หน่ายต่อให้กับ			
			 ลูกค้า และวีเซิร์ฟพลัสซื้อ			
			 อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซม			
			 สินค้าจาก VST ECS 			
						
		
• ซื้อสินทรัพย์
895.13
			 ซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการ			
			 ประกอบธุรกิจ จาก 			

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
การขายสินค้าและการให้บริการ
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ
เช่นเดียวกับการขายสินค้าและ
การให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น
และเป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน
ในสัญญาโอนธุรกิจ
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
ค่าส่งเสริมการขายจากการ
จ่ายชำ�ระเงินภายในกำ�หนด
เวลาดังกล่าวเป็นรายการ
ธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับที่ลูกค้า
รายอื่นของ VST ECS ได้รับ
และการให้เช่าพื้นที่ดังกล่าว
ทำ�ให้วีเซิร์ฟพลัสได้รับ
ประโยชน์จากการใช้พื้นที่ว่าง
ให้เกิดรายได้ ราคาค่าเช่า
และค่าบริการที่ได้รับสูงกว่า
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
ที่วีเซิร์ฟพลัสจ่ายให้กับ
บุคคลภายนอก
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
การซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว
เป็นรายการธุรกิจปกติเนื่องจาก
VST ECS เป็นตัวแทนที่ได้รับ
การแต่งตั้งอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายในประเทศไทย
และซื้อในราคาที่ใกล้เคียง
ราคาตลาด
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
บริษัทได้ประโยชน์จากการซื้อ
ทรัพย์สินเพื่อใช้ในการ
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				 มูลค่า
บริษัท/บุคคล			 (พันบาท)		
ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ
ปี 2561		 ปี 2560
			 VST ECS ซึ่ง ขายให้ใน			
			 ราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ			
			 การซื้อจากบุคคลอื่น			
			 ในราคาขายปลีกทั่วไป
		
• ค่าใช้จ่ายอื่น
497.34
			 วีเซิร์ฟพลัสจ่ายค่าบริการ			
			 ในการทำ�บัญชีให้กับ 			
			 VST ECS ในช่วงแรกของ			
			 การจัดตั้งบริษัทและรับโอน			
			 ธุรกิจมาจาก VST ECS 			
			 และวีเซิร์ฟพลัสยังอยู่			
			 ระหว่างการสรรหา			
			 บุคลากรฝ่ายบัญชี 			
			 ส่วนปี 2559 ส่วนใหญ่เป็น			
			 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ VST ECS 			
			 ได้จ่ายแทนไปก่อน โดย			
			 เรียกเก็บจาก วีเซิร์ฟพลัส			
			 ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง			
						
บริษัท เน็ทแบนด์ •
คอนซัลติ้ง จำ�กัด		
ความสัมพันธ์ : 		
มีผู้ถือหุ้น และ		
กรรมการร่วมกัน 		
(ถึงเดือน		
พฤศจิกายน 		
2560)		
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รายได้จากการขายและให้
- 1,920.65
บริการ			
ให้บริการแก่ Netband			
โดย ได้รับค่าบริการในช่วง			
อัตรากำ�ไรของงานบริการ			
ที่ได้รับในลักษณะบริการ			
เดียวกันกับการให้บริการ
กับ ลูกค้ารายอื่น
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ความจำ�เป็น
และความสมเหตุสมผล
ประกอบธุรกิจ ซึ่งถูกกว่า
ราคาขายปลีกหากซื้อจาก
บุคคลอื่น ทั่วไป
มีความจำ�เป็นและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก เพื่อให้วีเซิร์ฟพลัส
สามารถปิดงบการเงินได้ทัน
ตามกำ�หนดเวลา ตั้งแต่ช่วงแรก
ของการรับโอนธุรกิจ โดย
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราว
จนกว่าวีเซิร์ฟพลัสจะสามารถ
สรรหาพนักงานฝ่ายบัญชีได้
อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บ
เป็นอัตราตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ของ VST ECS ส่วนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่ VST ECS ได้จ่ายแทน
ไปก่อน ก็เรียกเก็บจาก
วีเซิร์ฟพลัส ตามอัตราที่เกิดขึ้น
จริง
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
เป็นรายการธุรกิจปกติเช่นเดียว
กับการให้บริการ แก่ลูกค้า
รายอื่นโดยบริษัทคิดอัตรา
ค่าบริการตามอัตราเงื่อนไข
การค้าทั่วไป

				 มูลค่า
บริษัท/บุคคล			 (พันบาท)		
ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ
ปี 2561		 ปี 2560
บริษัท บีซีบีจี 		
จำ�กัด		
ความสัมพันธ์ : 		
มีผู้ถือหุ้น และ		
กรรมการร่วมกัน		
			
			

ค่าใช้จ่ายอื่น
14.68
104.25
ซื้อขนมจาก BCBG เพื่อ			
มอบให้กับลูกค้าในช่วง			
เทศกาลปีใหม่ซึ่งราคา			
สินค้า เป็นราคาเดียวกับ
ที่ BGBC ขายให้กับลูกค้า
ทั่วไป

บริษัท เอ็นทีเอ็น • รายได้จากการขายและ
218.38
194.45
โซลูชั่น จำ�กัด		 ให้บริการ			
ความสัมพันธ์ : 		 ขายสินค้าและให้บริการ			
มีผู้ถือหุ้น และ		 บำ�รุงรักษาแก่ NTN โดย			
กรรมการร่วมกัน		 ได้รับรายได้ในอัตราที่			
			 เท่ากับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป			
		
• ซื้อสินทรัพย์
677.94
596.70
			 จ่ายค่าจ้างเขียนโปรแกรม			
			 และค่าสิทธิในการใช้			
			 โปรแกรมเพื่อนำ�มาใช้งาน			
						
						
						
						
						
						
						
		
• ค่าใช้จ่ายอื่น
432.00
447.00
			 ค่าจ้างให้ NTN เป็นผู้ดูแล			
			 รักษาโปรแกรมที่ซื้อจาก 			
			 NTN มาใช้งาน			
						
						

ความจำ�เป็น
และความสมเหตุสมผล
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
เป็นรายการธุรกิจปกติ
ราคาสินค้า เป็นราคาเดียวกับ
ที่ BCBG ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
เป็นรายการธุรกิจปกติ
เช่นเดียวกับการให้บริการ
แก่ลูกค้ารายอื่น โดยบริษัท
คิดราคาตามอัตราเงื่อนไข
การค้าทั่วไป
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
เป็นโปรแกรมเดิมที่วีเซิร์ฟพลัส
เคยใช้สามารถดำ�เนินงานได้
ต่อเนื่องมีระบบที่รองรับ
การทำ�งานที่ครบถ้วน และ
ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับการ
ซื้อโปรแกรมอื่นๆ ส่วนค่าจ้าง
เขียนโปรแกรมและค่าบริการ
ติดตั้งและอิมพลิเม้นท์ คิดตาม
อัตราค่าบริการเดียวกันกับ
ลูกค้าทั่วไป
มีความจำ�เป็นและสมเหตุสมผล
เนื่องจาก NTN เป็นผู้พัฒนา
โปรแกรม เมื่อเกิดปัญหาบริษัท
สามารถได้รับการบำ�รุงรักษา
โปรแกรมได้สะดวก รวดเร็ว
ทันเวลา ไม่ทำ�ให้ธุรกิจหยุดชะงัก
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				 มูลค่า
บริษัท/บุคคล			 (พันบาท)		
ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ
ปี 2561		 ปี 2560

ความจำ�เป็น
และความสมเหตุสมผล

บริษัท บลู ฟิซ
• รายได้จากการให้บริการ
2.50
โซลูชั่น จำ�กัด		 วีเซิร์ฟพลัสมีรายได้จากการ			
ความสัมพันธ์ :		 ให้บริการแก่ Blue Fish			
มีผู้ถือหุ้น และ					
กรรมการร่วมกัน • รายได้อื่น
1,426.90 1,329.61
			 วีเซิร์ฟพลัสมีรายได้จาก			
			 การให้เช่าพื้นที่และการให้			
			 บริการจัดการสิ่งอำ�นวย			
			 ความสะดวกพื้นที่			
			 สำ�นักงานชั้นที่ 1 - 2 และ			
			 พื้นที่โหลดสินค้าให้แก่ 			
			 Blue Fish
		
• ค่าใช้จ่ายอื่น
15.98
9.35
			 วินท์คอมจ่ายค่าบริการ			
			 จัดเก็บเอกสารให้กับ 			
			 Blue Fish เนื่องจากพื้นที่			
			 ในการจัดเก็บเอกสารของ
			 บริษัทมีจำ�กัด
			 จึงต้องใช้บริการจัดเก็บ
			 เอกสารภายนอก

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
รายได้ค่าบริการที่ได้รับ
คิดตามอัตราค่าบริการเดียวกัน
กับลูกค้าทั่วไป
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
บริษัทได้รับประโยชน์จากการ
ใช้พื้นที่ว่างให้เกิดรายได้ราคา
ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับ
ใกล้เคียงกับต้นทุนค่าเช่าและ
ค่าบริการที่วีเซิร์ฟพลัสจ่าย
ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัท คอปเปอร์ •
ไวร์ด จำ�กัด		
ความสัมพันธ์ : 		
มีผู้ถือหุ้น และ		
กรรมการร่วมกัน		
			
		
•
			
			
			
			

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
ราคาที่ซื้อเป็นราคาที่มีส่วนลด
เนื่องจากเป็นเครื่องให้ทดลองใช้
และเป็นราคาเดียวกับที่
ขายให้บุคคลทั่วไป
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ซื้อสินทรัพย์
24.77
ซื้อโทรศัพท์สำ�หรับผู้บริหาร			
เพื่อใช้งาน โดยบริษัท			
ซื้อสินค้าดังกล่าวในราคา			
ที่มีส่วนลดเนื่องจากเป็น			
เครื่องให้ทดลองใช้
ค่าใช้จ่ายอื่น
12.90
2.02
จ่ายค่าบริการใช้ห้องประชุม			
ให้แก่คอปเปอร์ ไวร์ด			
ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าว			
ตํ่ากว่ากรณีที่บริษัทต้องจัด			
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มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
ค่าบริการที่เรียกเก็บตํ่ากว่า
ค่าบริการจากบุคคลภายนอก
รายเดิมที่เรียกเก็บ

มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
การเช่าใช้ห้องประชุมดังกล่าว
ทำ�ให้บริษัทสามารถประหยัด
จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่

				 มูลค่า
บริษัท/บุคคล			 (พันบาท)		
ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะรายการ
ปี 2561		 ปี 2560
			 ให้มีห้องประชุมเอง และ			
			 ซื้อสินค้าจากคอปเปอร์ ไวร์ด			
			 เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย			
						
บริษัท วีเฮลท์
•
ทรีซิกตี้ จำ�กัด		
ความสัมพันธ์ : 		
มีผู้ถือหุ้น และ		
กรรมการร่วมกัน		
			
			

ความจำ�เป็น
และความสมเหตุสมผล
บริษัทต้องดำ�เนินการเองและ
ต้องจ้างพนักงานเองโดยตรง
ส่วนการซื้อสินค้าเป็นราคา
เดียวกับที่ขายให้บุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่ายอื่น
6.54
- มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
ซื้อผลิตภัณฑ์จาก วีเฮลท์			 ราคาที่ซื้อเป็นราคาเดียวกับที่
ทรีซิกตี้เพื่อมอบให้กับ			 ขายให้บุคคลทั่วไป
ลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่
ซึ่งราคาสินค้าเป็นราคา
เดียวกับที่ วีเฮลท์ ทรีซิกตี้
ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อย กับ บุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต โดยคำ�นึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของราคา และเงื่อนไขของการเข้าทำ�รายการ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำ�คัญ รวมทั้งได้ให้ความสำ�คัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทัง้ นี้ เมือ่ มีการเข้าทำ�รายการระหว่างกัน บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
บังคับประกาศคำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดที่
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำ�รายการ จะไม่สามารถมี
ส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้
ในกรณีที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำ�รายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั บริษทั จะจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ ว
กับความจำ�เป็นในการทำ�รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ
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3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
3.1. นโยบายการทำ�รายการระหว่างกัน

การทำ�รายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำ�รายการทางการค้า
ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้
1) การทำ�รายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
			
การทำ�รายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่บริษัทกระทำ�เป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทมักกระทำ�เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ตน ซึง่ มีราคาและเงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรมและไม่กอ่ ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
บริษัทได้กำ�หนดกรอบการทำ�รายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำ�ธุรกรรม
ดังกล่าวกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริหาร (“ฝ่ายจัดการ”) ของบริษัทสามารถอนุมัติการทำ�
ธุรกรรมได้
2) การทำ�รายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือการทำ�ธุรกรรมอื่นๆ
			
การทำ�รายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือการทำ�ธุรกรรมอื่นๆ ที่ บริษัทจะ
ต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับความจำ�เป็นและความเหมาะสมใน
การเข้าทำ�รายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงือ่ นไขในการเข้าทำ�รายการนัน้ ๆ ก่อนนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศคำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
			
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิด
ขึน้ บริษทั จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ ผูท้ อี่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้เสียในการทำ�รายการ
จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันดังกล่าว

3.2. แนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

บริษทั คาดว่ารายการระหว่างกันทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ได้แก่ การ
ขายสินค้าและการให้บริการ การซื้อสินค้าและรับบริการ การให้เช่าพื้นที่ เป็นต้น เป็นรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อ
ไป หรืออาจเป็นรายการที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคตซึ่งจะมีการกำ�หนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตาม
ราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำ�นึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำ�คัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการ
ระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส
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ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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รายงานคณะกรรมการ
การตรวจสอบ
ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 1
คณะกรรมการตรวจสอบจั ด ตั้ ง ขึ้ น มาโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทำ � หน้ า ที่ ช่ ว ย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่กำ�กับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้อง
ของรายการทางการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน และการสอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายระเบี ย บ และหลั ก จรรยา
บรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเกิดการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�หน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้
ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ในเรื่องต่างๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การทำ�งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พอใจมาก
ใกล้เคียงกับปีก่อน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้ ว นตามข้ อ กำ � หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านบริหารธุรกิจ และมีกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน
อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ท่ า นทำ � หน้ า ที่ ส อบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำ�นวน 3 ท่าน คือ นายสรรพัชญ โสภณ เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายธนชาติ นุ่มนนท์ และนายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น
4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญในการปฎิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท งบ
การเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัท
มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน มีความเชื่อถือได้ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
กั น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจปกติ โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในงบการเงินอย่างครบถ้วน
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3) คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาอนุมั ติ แผนการตรวจสอบภายใน
จากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และรับทราบผลการตรวจสอบการ
ประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน รวมถึ ง ประเด็ น
ที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินงาน
ของฝ่ า ยบริ ห าร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ได้ ป ฎิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ
บังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
4) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ความ
เชี่ ย วชาญ ความเป็ น อิ ส ระของผู้ ส อบบั ญ ชี และความเหมาะสมของ
ค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบและความ
เป็นอิสระ เพื่อประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มั่ น ใจว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท มี ค วามเพี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัท
มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเปิ ด เผยข้ อ มู ล
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

(นายสรรพัชญ โสภณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ร า ย ง า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ของคณะกรรมการ
ต่ อ ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ รายงานทางการเงิ น ตลอดจน
ข้อมูลสารทนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำ�ปี และในงบการเงินของ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) โดยงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษั ท ประจำ � ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ได้ รั บ การตรวจสอบจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูล
และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทดังกล่าว
จั ด ทำ � ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไปเป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี และตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยได้ มี ก ารเลื อ กใช้ น โยบายการบั ญ ชี ที่ เ หมาะสม และถื อ ปฎิ บั ติ อ ย่ า งสมํ่า เสมอ
รวมทั้ ง มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำ � คั ญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทำ�หน้าที่กำ�กับ
ดู แ ลและประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายใน รวมถึ ง การสอบทานรายงานทางการเงิ น
และรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง
ความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว ปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้แสดงไว้
ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำ�ปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ของ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และปฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)
ประธานกรรมการ
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คํ า อ ธิ บ า ย
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ข อ ง ฝ่ า ย จั ด ก า ร
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลการดำ�เนินงาน
รายได้
ประเภทรายได้ 			งบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
			31 ธันวาคม 2561			31 ธันวาคม 2560
		
ล้านบาท		 ร้อยละ		 ล้านบาท		 ร้อยละ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้

1,355.70
445.78
12.87
1,814.35

74.72
24.57
0.71
100.00

1,145.79
396.78
11.66
1,554.23

73.72
25.53
0.75
100.00

1. รายได้จากการขาย

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำ�นวน 1,355.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
209.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.32 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ในประเทศที่เพิ่มขึ้น  

2. รายได้จากการบริการ

สำ�หรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการบริการจำ�นวน 445.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนจำ�นวน 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.35 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากงานบริการของวีเซิร์ฟพลัส
ที่เพิ่มขึ้นจำ�นวน 41.97 ล้านบาท

3. รายได้อื่น

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้อื่น จำ�นวน 12.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.21 ล้านบาท
สาเหตุหลักมาจาก ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 1.18 ล้านบาท
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ต้นทุนขายและบริการและกำ�ไรขั้นต้น
				งบการเงินรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
			31 ธันวาคม 2561			31 ธันวาคม 2560
		
ล้านบาท		 ร้อยละ		 ล้านบาท		 ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ
1,801.48
ต้นทุนขายและบริการ
1,526.51
กำ�ไรขั้นต้น
274.97
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)		

100.00
1,542.57
84.74
1,297.80
15.26
244.77
15.26		

100.00
84.13
15.87
15.87

สำ�หรับปี 2561 ต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีจำ�นวน 1,526.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีจำ�นวน 1,297.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 228.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.62
ซึ่งสอดคล้องกันกับอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ โดยต้นทุนขายและบริการคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย
และบริการเท่ากับร้อยละ 84.74 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่เท่ากับร้อยละ 84.13 คิดเป็นอัตรากำ�ไร
ขั้นต้นเท่ากับร้อยละเท่ากับร้อยละ 15.26 ใกล้เคียงกับปี 2560 ที่เท่ากับร้อยละ 15.87

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
สำ�หรับปี 2561 ต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายมีจำ�นวน 43.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 9.14 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.38 สาเหตุหลักมาจากการรวมต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายของ วีเซิร์ฟพลัส ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและค่าขนส่ง และยังมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายทาง
การตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 2.41 ใกล้เคียงกันกับปีก่อนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.23
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำ�หรับปี 2561 มีจำ�นวน 152.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำ�นวน 16.27
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.96   สาเหตุหลักมาจากการรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารของ ไอ-ซีเคียว มีจำ�นวน
รวม 11.19 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร 91.58 ล้านบาท ค่าเช่าและค่าบริการสำ�นักงาน 13.55 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำ � หน่ า ย จำ � นวน 8.95 ล้ า นบาทเป็ น ต้ น โดยค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นต่ อ รายได้ ร วมเท่ า กั บ
ร้อยละ 8.39 ตํ่ากว่าปีก่อน (31 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 8.75)
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กำ�ไรสุทธิและอัตรากำ�ไรสุทธิ
ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 58.42 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน 4.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.53 โดยมีอัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ
3.22 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบปี 2560 ที่ร้อยละ 3.50

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หลักที่สำ�คัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รองลงมา
ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีจำ�นวน 1,229.31 ล้านบาท และ 768.83 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เพิ่มขึ้นจำ�นวน 460.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.89 สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจาก
การขายในช่วงปลายปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ�นวน
186.62 ล้านบาท และ 284.63 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ลดลง 98.00 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินจ่ายเพื่อซื้อหุ้น
ของ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ�นวน 747.87
ล้านบาท และ 362.12 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เพิ่มขึ้น 385.75 ล้านบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า
ที่เพิ่มขึ้นจากการขายในช่วงปลายปี ซึ่งจะได้รับชำ�ระเงินในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ�นวน 36.21 ล้านบาท และ
42.18 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2560 จำ�นวน 5.97 ล้านบาท  
ค่าความนิยม จำ�นวน 154.67 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทซื้อหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท
ไอ-ซีเคียว จำ�กัด
หนี้สิน
หนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทประมาณร้อยละ 88 ของหนี้สินรวมเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สำ�หรับหนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำ�คัญ ได้แก่
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ และ ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน โดยหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ�นวน 767.36 ล้านบาท และ 360.28 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เพิ่มขึ้น
407.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 113 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
177 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำ�นวน 144.31 ล้านบาท ที่มาจากการซื้อสินค้าในช่วงปลายปี
เพื่อเตรียมส่งมอบให้ลูกค้า นอกจากนี้ยังมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ จำ�นวน 78.49 ล้านบาท
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำ�นวน 409.86
ล้านบาท และ 369.97 ล้านบาท ตามลำ�ดับ เพิ่มขึ้น 39.89 ล้านบาท โดยมาจาก กำ�ไรสุทธิจำ�นวน 58.42 และ
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีรวมจำ�นวน 19.50 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี  ศรีรุ่งเรืองจิต)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
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ข้ อ มู ล
ท า ง ก า ร เ งิ น

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท)
ตามลำ � ดั บ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2561 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำ�คัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำ�เนินงานรวม
และผลการดำ � เนิ น งานเฉพาะกิ จ การ และกระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การ สำ � หรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสำ � คั ญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ มี นั ย สำ � คั ญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้
มาพิ จ ารณาในบริ บ ทของการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
การรับรู้รายได้ของสัญญาที่มีหลายส่วนประกอบ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ง) และ 3 (ฒ)
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

การรั บ รู้ ร ายได้ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท มี ค วามซั บ ซ้ อ น
เนื่องจากบริษัทมีสัญญากับลูกค้าจำ�นวนมาก ซึ่ง
มี บ างสั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ญ ญาที่ มี ห ลายส่ ว น
ประกอบ โดยรวมการขายสินค้า การให้บริการ และ
การให้บริการหลังการขาย (รายได้จากการบริการ
บำ�รุงรักษา) และเกี่ยวข้องกับการรับรู้ตามราคา
มูลค่ายุติธรรมของส่วนประกอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

ข้ า พเจ้ า ให้ ค วามสนใจในเรื่ อ งการรั บ รู้ ร ายได้ ที่
เกีย่ วข้องกับการใช้วจิ ารณญาณทีส่ �ำ คัญของผูบ้ ริหาร
ในการพิจารณาถึงสัญญาทีม่ หี ลายส่วนประกอบ การ
พิจารณาถึงเกณฑ์การปันส่วนตามมูลค่ายุติธรรม
และการคำ�นวณการปันส่วนของสัญญาที่มีหลาย
ส่วนประกอบ
ดังนั้นเรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญในการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า

• ทำ�ความเข้าใจและการประเมินการออกแบบการ

ควบคุมภายในและการนำ�มาปฏิบัติใช้ของการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ของ
สัญญาที่มีหลายส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ การตรวจ
ทานของฝ่ายจัดการสำ�หรับสัญญาที่มีหลายส่วน
ประกอบ การพิจารณามูลค่ายุติธรรม และการ
คำ�นวณการปันส่วน

• สุ่มทดสอบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ

รั บ รู้ ร ายได้ ข องสั ญ ญาที่ มี ห ลายส่ ว นประกอบ
รวมถึงการสุ่มทดสอบความเหมาะสมของมูลค่า
ยุติธรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการปันส่วนกับเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

• อ่านเงื่อนไขที่สำ�คัญของสัญญา ทดสอบการแยก
ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง และการคำ�นวณการปัน
ส่วน โดยการสุ่มตัวอย่าง

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การซื้อธุรกิจ การด้อยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ง) 3 4 10 13 และ 14
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อ
บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก เกี่ ย ว
กั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นความปลอดภั ย ในระบบ
สารสนเทศ ในระหว่ า งปี 2561 กลุ่ ม บริ ษั ท ได้
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ซื้อแล้ว
เสร็จรวมถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ส่งผล
ให้กลุ่มบริษัทบันทึกค่าความนิยมจำ�นวน 154.67
ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นสัญญาให้
บริการจำ�นวน 2.08 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการ
เงินรวม และเงินลงทุนในบริษทั ย่อยจำ�นวน 193.18
ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

ทั้งนี้การบัญชีสำ�หรับการซื้อธุรกิจต้องใช้ดุลยพินิจ
ของผู้บริหารในการระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการซื้อ
ธุรกิจรวมถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้าง
ผู้ ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระเพื่ อ หามู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์ทไี่ ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มาจากการซือ้ ธุรกิจ
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากสภาพเศรษฐกิ จ ที่ ป รั บ ตั ว
ลดลงในปั จ จุ บั น การแข่ ง ขั น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น และ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลต่อการดำ�เนินงานในอนาคตของ
บริษัทย่อยซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าค่าความนิยม สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน และเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวอาจ

• อ่านสัญญาซื้อขายธุรกิจ และรายงานการประชุม
ของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง

• สอบถามผูบ้ ริหารเพือ่ ทำ�ความเข้าใจถึงข้อกำ�หนด

และเงือ่ นไขทีส่ �ำ คัญ รวมถึงลักษณะของรายการที่
เกีย่ วข้องกับการบันทึกบัญชีของการซือ้ ธุรกิจ และ
กระบวนการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เพื่อพิจารณาการด้อยค่า

• ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ
ของผูป้ ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย์ที่ได้
มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มา รวมถึงสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่า
จะต้องจ่าย และพิจารณาเอกสารประกอบการซือ้
และจ่ายเงิน

• พิ จ ารณาข้ อ สมมติ ห ลั ก ในการประเมิ น มู ล ค่ า

ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าและหนี้ สิ น ที่
รับมา รวมถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายนอก และข้อมูล
ภายใน รวมทั้ ง ใช้ ผู้ เชี่ ย วชาญของเคพี เ อ็ ม จี ใ น
การประเมินวิธีการวัดมูลค่าและค่าตัวแปรทาง
การเงินทีใ่ ช้ในการกำ�หนดอัตราคิดลดขอสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
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การซื้อธุรกิจ การด้อยค่าของค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ง) 3 4 10 13 และ 14
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

เกิ ด การด้ อ ยค่ า การพิ จ ารณาการด้ อ ยค่ า ต้ อ งใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว

• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการวัดมูลค่าที่คาด

เนื่ อ งจากการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมและการ
ประมาณมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ดั ง กล่ า วข้ า ง
ต้ น มี ค วามซั บ ซ้ อ นของวิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ใช้
และข้อมูลที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับการใช้ดุลยพินิจในการ
กำ�หนดข้อสมมติที่มีนัยสำ�คัญโดยผู้บริหาร ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำ�คัญใน
การตรวจสอบ
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ว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมที่นำ�มาใช้ และข้อ
สมมติหลักทีส่ �ำ คัญ อันได้แก่ ประมาณการรายได้
และค่าใช้จา่ ย ประมาณการอัตรากำ�ไร อัตราการ
เติบโต และอัตราคิดลด โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล
ในอดีต แผนการดำ�เนินงาน รวมถึงข้อมูลภายนอก
ทดสอบการคำ�นวณ และวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของข้อสมมติทส่ี �ำ คัญ

• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวม
ถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงาน
ประจำ�ปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ
การอ่ า นข้ อ มู ล อื่ น ตามที่ ร ะบุ ข้ า งต้ น เมื่ อ จั ด ทำ � แล้ ว และพิ จ ารณาว่ า ข้ อ มู ล อื่ น มี ค วามขั ด แย้ ง ที่ มี ส าระสำ � คั ญ
กับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลและขอให้ทำ�การแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่
ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้ เ กณฑ์ ก ารบั ญ ชี สำ � หรั บ การดำ � เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งเว้ น แต่ ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะเลิ ก
กลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ใ นการสอดส่ อ งดู แ ลกระบวนการในการจั ด ทำ � รายงานทางการเงิ น
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้ า พเจ้ า มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า งบการเงิ น รวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข้ า พเจ้ า อยู่ ด้ ว ย
ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น การรั บ ประกั น ว่ า การปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ
จากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสำ � คั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริ ษั ท ในการดำ � เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้ า ข้ า พเจ้ า ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสำ �คั ญ
ข้ า พเจ้ า ต้ อ งกล่ า วไว้ ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องข้ า พเจ้ า โดยให้ ข้ อ สั ง เกตถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
110

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

• ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่ อ การกำ � หนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษั ท ข้ า พเจ้ า เป็ น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ า ได้ ใ ห้ คำ � รั บ รองแก่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ลว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำ � หนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจน
เรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(มาริษา ธราธรบรรพกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5752
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

		
งบการเงินรวม		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
สินทรัพย์
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
			
(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
186,624,597 284,632,937 83,800,805 238,469,480
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
5, 8
747,865,977 362,120,043 543,902,680 265,791,077
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
5
- 24,866,956
สินค้าคงเหลือ
9
36,214,436 42,181,754 15,329,986 40,059,633
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
970,705,010 688,934,734 667,900,427 544,320,190
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
7
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
4, 10
อุปกรณ์
12
ค่าความนิยม
4, 13
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
4, 14
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15
ภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายขอคืน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		
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18,132,574
30,680,566
154,669,340
5,897,368
5,456,445
36,415,316
7,349,460
258,601,069

4,600,000 16,725,000
- 253,591,580
30,948,195 11,651,858
5,201,561
285,488
7,899,112
5,378,465
24,605,359 28,343,886
6,645,672
2,156,411
79,899,899 318,132,688

4,600,000
42,237,645
14,029,850
356,385
7,899,112
23,349,284
2,225,068
94,697,344

1,229,306,079 768,834,633 986,033,115 639,017,534
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

		
งบการเงินรวม		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
			
(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
16
177,000,000
- 177,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
5, 17
473,209,996 328,900,497 308,196,158 254,139,856
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
30
14,455,631
ส่วนของหนี้สินระยะยาว
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
16
3,429,648
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
16
570,655
531,311
570,655
531,311
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
3,877,505
3,128,033
3,128,033
3,128,033
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
672,543,435 332,559,841 488,894,846 257,799,200
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
16
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
16
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
4, 30
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
18
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		

2,454,774
852,875
78,485,928
-

1,423,531
13,799,530
526,626

852,875
78,485,928
-

1,423,531
-

13,018,665
94,812,242

11,971,688
27,721,375

7,820,680
87,159,483

9,826,972
11,250,503

767,355,677 360,281,216 576,054,329 269,049,703
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

		
งบการเงินรวม		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
			
(บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
19
ทุนจดทะเบียน		
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว 		
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
19
182,453,164 182,453,164 182,453,164 182,453,164
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
20
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		
62,727,815 22,549,326 62,846,674 22,549,326
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
(321,052)
(34,659)
(321,052)
(34,659)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		
409,859,927 369,967,831 409,978,786 369,967,831
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
11
52,090,475 38,585,586
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
461,950,402 408,553,417 409,978,786 369,967,831
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		
งบการเงินรวม		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
			
(บาท)
รายได้จากการขายและบริการ
5, 21
ต้นทุนขายและบริการ
5
กำ�ไรขั้นต้น		
รายได้อื่น
5
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
5, 22
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
5, 23
ต้นทุนทางการเงิน 		
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
10
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
26
กำ�ไรสำ�หรับปี		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 10

1,801,478,940 1,542,570,731 1,289,649,841 1,181,407,687
(1,526,508,007) (1,297,802,380) (1,152,701,004) (1,052,230,692)
274,970,933 244,768,351 136,948,837 129,176,995
12,870,559
11,655,985
(43,767,754) (34,631,747)
(152,281,938) (136,011,698)
(2,361,090)
(1,571,744)
89,430,710 84,209,147
(17,643,492) (16,709,640)
71,787,218 67,499,507

7,916,166
(26,896,383)
(61,396,632)
(1,614,870)
14,469,988
69,427,106
(10,888,063)
58,539,043

6,943,359
(24,173,173)
(56,599,675)
(936,204)
9,071,954
63,483,256
(9,467,998)
54,015,258

(286,393)

(58,988)

(286,393)

(58,988)

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กำ�หนดไว้
18
ส่วนแบ่งกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย		
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
26
		

1,743,699
-

(8,634)
-

1,392,025
179,354

(8,634)
-

(348,741)
1,394,958

1,727
(6,907)

(314,276)
1,257,103

1,727
(6,907)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		

1,108,565
72,895,783

(65,895)
67,433,612

970,710
59,509,753

(65,895)
53,949,363
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		
งบการเงินรวม		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
			
(บาท)
การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
58,420,184 54,327,318 58,539,043 54,015,258
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม 		
13,367,034 13,172,189
กำ�ไรสำ�หรับปี		
71,787,218 67,499,507 58,539,043 54,015,258
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม 		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
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59,390,894
13,504,889
72,895,783

54,261,423
13,172,189
67,433,612

59,509,753
59,509,753

53,949,363
53,949,363

0.19

0.24

0.20

0.24
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โอนไปสำ�รองตามกฎหมาย
20			
2,837,729 (2,837,729)				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		 150,000,000 182,453,164 15,000,000 22,549,326 (34,659) 369,967,831 38,585,586 408,553,417

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
54,327,318		
54,327,318 13,172,189 67,499,507
กำ�ไรหรือขาดทุน					
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
(6,907)
(58,988)
(65,895)		
(65,895)
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี					
54,320,411 (58,988) 54,261,423 13,172,189 67,433,612

งบการเงินรวม
						
องค์ประกอบอื่น
						
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
				
กำ�ไรสะสม		
								
ส่วนของ
		 ทุนเรือนหุ้น					
รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่
ยังไม่ได้ การแปลงค่า ผู้ถือหุ้นของ ไม่มีอำ�นาจ รวมส่วน
		
ที่ออกและ
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง
หมายเหตุ ชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร
งบการเงิน บริษัทใหญ่
ควบคุม ของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		 110,000,000		
12,162,271 24,416,644
24,329 146,603,244 25,413,397 172,016,641
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุน
ให้ผู้ถือหุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
19
40,000,000 182,453,164				
222,453,164		
222,453,164
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
28				
(53,350,000)		
(53,350,000)		
(53,350,000)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุน
ให้ผู้ถือหุ้น		
40,000,000 182,453,164		(53,350,000)		169,103,164		169,103,164
-

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถีอหุ้น

118

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		

150,000,000 182,453,164 15,000,000 62,727,815

(321,052) 409,859,927 52,090,475 461,950,402

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
กำ�ไรหรือขาดทุน					
58,420,184		
58,420,184 13,367,034 71,787,218
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
1,257,103 (286,393)
970,710
137,855 1,108,565
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี					
59,677,287 (286,393) 59,390,894 13,504,889 72,895,783
-

งบการเงินรวม
						
องค์ประกอบอื่น
						
ของส่วนของ
				
กำ�ไรสะสม		
ผู้ถือหุ้น
								
ส่วนของ
		 ทุนเรือนหุ้น					
รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่
		
ที่ออกและ
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง
ยังไม่ได้ การแปลงค่า ผู้ถือหุ้นของ ไม่มีอำ�นาจ รวมส่วน
หมายเหตุ ชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร
งบการเงิน บริษัทใหญ่
ควบคุม ของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561					
(บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		 150,000,000 182,453,164 15,000,000 22,549,326 (34,659) 369,967,831 38,585,586 408,553,417
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
28				(19,498,798)		(19,498,798)		(19,498,798)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					(19,498,798)		(19,498,798)		(19,498,798)
-

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถีอหุ้น
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โอนไปสำ�รองตามกฎหมาย
20			
2,837,729
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
150,000,000 182,453,164 15,000,000

(2,837,729)		
22,549,326
(34,659) 369,967,831

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
กำ�ไรหรือขาดทุน					
54,015,258		
54,015,258
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
(6,907)
(58,988)
(65,895)
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี					
54,008,351
(58,988) 53,949,363
-

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
19
40,000,000 182,453,164				
222,453,164
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
28				
(53,350,000)		
(53,350,000)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		
40,000,000 182,453,164		
(53,350,000)		
169,103,164

				
งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
องค์ประกอบอื่นของ
					 กำ�ไรสะสม		
ส่วนของผู้ถือหุ้น
		
ทุนเรือนหุ้น
		
ที่ออกและ
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง			
การแปลงค่า
รวมส่วน
หมายเหตุ ชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย 		ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 					 (บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		
110,000,000		
12,162,271 24,728,704
24,329 146,915,304
-

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถีอหุ้น
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		

150,000,000 182,453,164

15,000,000

62,846,674

(321,052) 409,978,786

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
กำ�ไรหรือขาดทุน					
58,539,043		
58,539,043
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
1,257,103
(286,393)
970,710
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี					
59,796,146
(286,393) 59,509,753
-

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
28				
(19,498,798)		
(19,498,798)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
(19,498,798)		
(19,498,798)
-

				
งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
องค์ประกอบอื่นของ
					 กำ�ไรสะสม		
ส่วนของผู้ถือหุ้น
		
ทุนเรือนหุ้น
		
ที่ออกและ
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง			
การแปลงค่า
รวมส่วน
หมายเหตุ ชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย 		ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 					 (บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 		
150,000,000 182,453,164 15,000,000 22,549,326
(34,659) 369,967,831

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถีอหุ้น

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุด
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
		
2561
2560
2561
2560
			
(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสำ�หรับปี		
71,787,218 67,499,507 58,539,043 54,015,258
ปรับรายการที่กระทบกำ�ไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได้		
17,643,492 16,709,640 10,888,063
9,467,998
ต้นทุนทางการเงิน		
2,361,090
1,571,744
1,614,870
936,204
ค่าเสื่อมราคา		
10,197,197
9,144,925
4,775,853
4,448,734
ค่าตัดจำ�หน่าย		
2,491,867
2,160,492
150,547
137,491
(กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		
(103,558)
(282,158)
540,966
(242,832)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
- (14,469,988) (9,071,954)
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ		
(242,253)
470,657
228,404
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า		
79,955
162,967
79,955
162,967
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์		
(176,400)
65,415
(154,361)
(29)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี		
5,769
ดอกเบี้ยรับ		
(1,724,627)
(462,179) (1,656,632)
(402,246)
		
102,313,981 97,041,010 60,542,489 59,451,591
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
(335,063,679) (36,748,995) (277,170,075) (2,784,264)
สินค้าคงเหลือ		
12,699,055 (8,154,932) 24,649,692 (6,623,530)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
(354,625) (2,108,010)
68,657
(670,428)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
114,364,992
6,834,375 53,219,974 (35,001,236)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน		
1,425,135
3,263,483
(614,267)
1,607,319
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำ�เนินงาน		
(104,615,141) 60,126,931 (139,303,530) 15,979,452
ภาษีเงินได้รับคืน		
6,311,944
3,232,142
4,373,413
3,232,142
ภาษีเงินได้จ่ายออก		
(29,962,672) (29,153,724) (18,019,605) (18,449,771)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำ�เนินงาน		 (128,265,869) 34,205,349 (152,949,722)
761,823
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุด
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
			
(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย		
- (3,819,600) (6,774,000)
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยสุทธิเงินสดที่ได้มา
4, 10
(86,503,444)
- (115,000,000)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์		
461,705
766,395
58,892
40
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์		
(5,937,328) (8,435,240) (2,581,091) (4,370,086)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		
(1,209,034)
(558,305)
(79,650)
(82,030)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
- (24,949,325)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
(เพิ่มขึ้น) ลดลง		
(13,532,574)
257,519 (12,125,000)
257,519
ดอกเบี้ยรับ		
1,728,694
460,169
1,364,331
400,236
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		 (104,991,981) (7,509,462) (157,131,443) (10,568,321)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
19
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 		
เงินสดจ่ายเพื่อชำ�ระเงินกู้ยืม		
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำ�นวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้น
จากสัญญาเช่าการเงิน		
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
28
ดอกเบี้ยจ่าย		
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
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- 222,453,164
- 222,453,164
177,000,000
- 177,000,000
(20,485,930)
(531,312)
(491,260)
(531,312)
(491,260)
(19,498,798) (53,350,000) (19,498,798) (53,350,000)
(1,365,074)
(947,578) (1,275,922)
(936,204)
135,118,886 167,664,326 155,693,968 167,675,700
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุด
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
			
(บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน		
(98,138,964) 194,360,213 (154,387,197) 157,869,202
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด		
130,624
(3,234)
(281,478)
(3,234)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		
(98,008,340) 194,356,979 (154,668,675) 157,865,968
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		
284,632,937 90,275,958 238,469,480 80,603,512
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
6
186,624,597 284,632,937 83,800,805 238,469,480
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์		
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
4

1,337,476
78,485,928

-

175,028
78,485,928

-
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บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
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
32
33
124

สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
การซื้อบริษัทย่อย
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
อุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรือนหุ้น
สำ�รอง
ส่วนงานดำ�เนินงาน
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

1) ข้อมูลทั่วไป
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2560
บริษัทใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด (ถือหุ้นร้อยละ 73) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทย
บริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้อง และการให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 5 และ 10

2) เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ นั้ น มี ผ ลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษั ท ในบางเรื่ อ ง ทั้ ง นี้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งยังไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและกลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวในการจัดทำ�งบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 33
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
ตราสารอนุพันธ์
หนี้สินผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

เกณฑ์การวัดมูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์
ที่กำ�หนดไว้ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 (ฐ)

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและนำ�เสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำ�และแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัท ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็น
อย่างอื่น

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

การจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้วจิ ารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำ�หนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติทใี่ ช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกีย่ วกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการทีส่ �ำ คัญซึง่ มีความเสีย่ งอย่างมีนยั สำ�คัญทีเ่ ป็น
เหตุให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินภายในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุข้อ 3 (ญ) 10 13 และ 14
หมายเหตุข้อ 3 (ฒ)
หมายเหตุข้อ 4

หมายเหตุข้อ 18

หมายเหตุข้อ 31
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การทดสอบการด้อยค่า เกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำ�คัญในการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู้รายได้ของสัญญาที่มีหลายส่วนประกอบ
การซื้อบริษัทย่อย ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้
(รวมสิ่ ง ตอบแทนที่ ค าดว่ า จะต้ อ งจ่ า ย) และมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สินทรัพย์ทไ่ี ด้มาและหนีส้ นิ ทีร่ บั มาวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์การประมาณ
การ
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำ หนดไว้ เกีย่ ว
กับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
และ
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำ�หนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทกำ�หนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่ม
ผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำ�คัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำ�คัญอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่ม
ผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำ�ดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำ�คัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท
เมื่ อ วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ใช้ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด
เท่ า ที่ จ ะทำ � ได้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเหล่ า นี้ ถู ก จั ด ประเภทในแต่ ล ะลำ � ดั บ ชั้ น ของมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมตามข้ อ มู ล ที่ ใช้ ใ น
การประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือ หนี้
สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา)
สำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลทีน่ �ำ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ถูกจัดประเภทลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำ�สุดที่มีนัยสำ�คัญสำ�หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
• หมายเหตุข้อ 4		 การซื้อบริษัทย่อย
• หมายเหตุข้อ 29		 เครื่องมือทางการเงิน
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3) นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
นโยบายการบั ญ ชี ที่ นำ � เสนอดั ง ต่ อ ไปนี้ ไ ด้ ถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยสมํ่ า เสมอสำ � หรั บ งบการเงิ น ทุ ก รอบระยะเวลาที่
รายงาน

ก) เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

การรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำ�หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย)
ถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำ�นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำ�หนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุ
เกี่ยวกับการโอนอำ�นาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการ
รับรู้จำ�นวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้
ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ กำ�ไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมบันทึกในกำ�ไรหรือ
ขาดทุนทันที
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่าย
ชำ�ระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของ
ผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ถูก
ซื้อ ให้ใช้ราคาที่ตํ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด
ไปหักจากสิ่งตอบแทนที่โอนให้และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบัน
ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสำ�หรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่
การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทประมาณการมูลค่าของรายการซึ่งข้อมูลทางบัญชียังไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย์ หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า
เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจำ�นวนต่างๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ
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การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการ
ดังกล่าวผู้ซื้อต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าว ตามงบการเงิน
รวมของบริษัทใหญ่ในลำ�ดับสูงสุด ณ วันที่เกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจที่ถูกนำ�มารวม
ดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยังกำ�ไรสะสมเมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซื้อดังกล่าวไป
ผลการดำ � เนิ น งานของธุ ร กิ จ ที่ ถู ก ซื้ อ จะรวมอยู่ ใ นงบการเงิ น รวมของผู้ ซื้ อ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ต้ น งวดของ
งบการเงินเปรียบเทียบหรือวันที่ธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึง
วันที่การควบคุมสิ้นสุด

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือ
มีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำ�นาจเหนือกิจการนั้น
ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิ
ที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำ�ให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำ�นาจการควบคุมจะ
บันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้น
ออก รวมถึงส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำ นาจควบคุมและส่วนประกอบอืน่ ในส่วนของเจ้าของทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ย่อยนัน้ กำ�ไร
หรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิม
ที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำ�งบการเงินรวม
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ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงานของแต่ละบริษทั ในกลุม่ บริษทั
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดำ�เนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศซึง่ บันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำ�ไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีร่ ายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับ
อัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นในส่วนของผูถ้ อื หุน้ จนกว่ามีการจำ�หน่ายเงินลงทุนนัน้ ออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลง
ค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
เมือ่ หน่วยงานต่างประเทศถูกจำ�หน่ายส่วนได้เสียทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนทีท่ �ำ ให้สญ
ู เสียการควบคุม ผลสะสม
ของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำ�ไรหรือขาดทุนโดย
เป็นส่วนหนึ่งของกำ�ไรขาดทุนจากการจำ�หน่าย หากกลุ่มบริษัทจำ�หน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยัง
คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่า
จะมีแผนการชำ�ระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำ�ระเงินในอนาคตอันใกล้ กำ�ไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ใน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นในส่วนของผูถ้ อื หุน้ จนกว่ามีการจำ�หน่าย
เงินลงทุนนั้นออกไป
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ค) ตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำ�มาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ที่เกิดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน ตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า
ตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำ�รายการดังกล่าว
บันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กำ�ไรหรือขาดทุน
จากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนทันที

ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผือ่ เรียก และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึง่ จะต้องชำ�ระคืนเมือ่ ทวงถามถือเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ ารชำ�ระหนี้ และการคาดการณ์เกีย่ วกับการชำ�ระหนีใ้ น
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำ�หน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

ฉ) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตาํ่ กว่าต้นทุนของสินค้าคำ�นวณ
โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง สำ�หรับสินค้าที่ซื้อมาเฉพาะสำ�หรับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง และโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน สำ�หรับ
สินค้าที่มิได้ซื้อมาเฉพาะสำ�หรับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำ�เนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นโดย
ประมาณในการขาย
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ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยบันทึกบัญชีตามวิธสี ว่ นได้เสีย โดยรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกด้วยราคาทุนซึง่ รวมถึงต้นทุน
การทำ�รายการ ภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก ส่วนแบ่งกำ�ไรหรือขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ของเงินลงทุน
ที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวันที่บริษัทสูญเสียความมีอิทธิพล
อย่างมีนัยสำ�คัญ หรือการควบคุมร่วม

การจำ�หน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำ�นวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในกำ�ไร
หรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำ�หน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำ�นวณต้นทุนสำ�หรับเงินลงทุนที่จำ�หน่ายไป
และเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

ซ) อุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

อุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนในการรือ้ ถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานทีต่ งั้ ของสินทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื สำ�หรับเครือ่ งมือทีค่ วบคุมโดยลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ซงึ่ ไม่สามารถทำ�งานได้โดย
ปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบ
ที่มีนัยสำ�คัญแยกต่างหากจากกัน
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั จากการจำ�หน่ายกับมูลค่า
ตามบัญชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้
จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนอุปกรณ์ทไี่ ด้มาโดยทำ�สัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม
หรือมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำ�นวนใดจะตํ่ากว่า หักด้วย ค่าเสื่อมราคา
สะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำ�ระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้
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ตามสัญญา เพื่อทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำ�หรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกโดยตรงในกำ�ไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทกี่ ลุม่ บริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนัน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ชิน้ ส่วนทีถ่ กู เปลีย่ นแทนจะถูกตัดจำ�หน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในการ
ซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�จะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงได้ดังนี้
อะไหล่
อุปกรณ์สำ�นักงาน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
ยานพาหนะ

5
1-6
1-6
3 และ 5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

วิธกี ารคิดค่าเสือ่ มราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีส่ ดุ ทุกสิน้
รอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าความนิยม

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่า
ความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) และภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูก
วัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สำ�หรับตราสารทุน - การบัญชีดา้ นผูล้ งทุนมูลค่าตาม
บัญชีของค่าความนิยมรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถกู ปัน
ส่วนให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำ�กัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม
เป็นสินทรัพย์ทสี่ ามารถระบุได้ทเี่ กีย่ วข้องนัน้ ค่าใช้จา่ ยอืน่ รวมถึงค่าความนิยมทีเ่ กิดขึน้ ภายในรับรูใ้ นกำ�ไรหรือขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำ�หน่าย

ค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำ�นวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โดยเริ่มตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สัญญาให้บริการ

			
3 - 5 ปี
3 ปี 4 เดือน และ 3 ปี 6 เดือน

วิธีการตัดจำ�หน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปี
บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
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ญ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า
หรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำ�การประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำ�หรับค่าความนิยมและสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน

การคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสิ น ทรั พ ย์ ประมาณการกระแสเงิ น สดที่ จ ะได้ รั บ ในอนาคตจะคิ ด ลดเป็ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น โดยใช้ อั ต ราคิ ด ลด
ก่อนคำ�นึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง
ที่มีต่อสินทรัพย์ สำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นใน
ภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มกี ารปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการ
ด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำ�นวณ
มูล ค่า ที่ค าดว่า จะได้ รับ คืน ขาดทุ น จากการด้ อยค่ าจะถูก กลั บรายการเพีย งเท่า ที่มู ลค่ าตามบัญ ชีข องสิน ทรั พย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำ�หน่าย เสมือนหนึง่ ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่ามาก่อน

ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ บันทึกเริม่ แรกในมูลค่ายุตธิ รรมหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการเกิดหนีส้ นิ ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้
เมื่อครบกำ�หนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำ�ไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทำ�งานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

ภาระผู ก พั น สุ ท ธิ ข องกลุ่ ม บริ ษั ท จากโครงการผลประโยชน์ ที่ กำ � หนดไว้ ถู ก คำ � นวณแยกต่ า งหากเป็ น ราย
โครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำ�งานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การคำ � นวณภาระผู ก พั น ของโครงการผลประโยชน์ ที่ กำ � หนดไว้ นั้ น จั ด ทำ � โดยนั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย
ที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ� โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สุทธิ กำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำ�หนดดอกเบี้ยจ่าย
ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ ต้นปี โดยคำ�นึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในกำ�ไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำ�ไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำ�ไรและขาดทุนจากการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถ
ยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำ�หรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด
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ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำ�งานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่า
จะจ่ายชำ�ระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจาก
การที่พนักงานได้ทำ�งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

ฑ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น อั น เป็ น ผลมาจากเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ซึ่ ง สามารถประมาณจำ � นวนของภาระผู ก พั น ได้ อ ย่ า งน่ า
เชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำ�ระภาระผูกพัน
ดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาด
ปัจจุบันก่อนคำ�นึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำ�นวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

ฒ) รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ
สำ�หรับสัญญาที่มีหลายส่วนประกอบ ซึ่งรวมการขายสินค้า การให้บริการ และการให้บริการหลังการขาย
(รายได้จากการบริการบำ�รุงรักษา) ในสัญญาเดียวกัน กิจการปันส่วนรายได้ให้แต่ละส่วนประกอบนั้นตามราคา
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สัญญาเริ่ม การรับรู้รายได้สำ�หรับแต่ละส่วนประกอบ และสำ�หรับสัญญาที่มีส่วนประกอบเดียว
รับรู้รายได้ดังนี้

การขายสินค้า

รายได้รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำ�คัญ
ไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่
แน่นอนทีม่ นี ยั สำ�คัญในการได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนัน้ ไม่อาจวัดมูลค่าของจำ�นวน
รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

การให้บริการ

สัญญาบริการรับรู้เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ กิจการ
ต้องรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นรายได้ตามขั้นความสำ�เร็จของรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน กิ จ การกำ � หนดขั้ น ความสำ � เร็ จ ของรายการตามสั ด ส่ ว นของต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จนถึ ง ปั จ จุ บั น เที ย บกั บ
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ประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้อย่าง
น่าเชื่อถือ กิจการต้องรับรู้รายได้ไม่เกินจำ�นวนค่าใช้จ่ายที่รับรู้ไปแล้วซึ่งคาดว่าจะได้รับคืน
รายได้จากการบริการบำ�รุงรักษารับรู้ตลอดอายุของสัญญา
การให้บริการอื่นรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ณ) ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำ�นองเดียวกันบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา
ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำ�มาใช้เองหรือเพื่อขาย

ด) สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์
ที่ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำ�มารวมคำ�นวณจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า
เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น
ขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำ�ไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำ�ให้
กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสำ�หรับสัญญาเช่า
และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำ�นวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำ�นวนที่เท่ากับ
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำ�นวนหนี้สินจะลดลงตามจำ�นวนที่จ่าย
และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

ต) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่
เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ ภ าษี ที่ ค าดว่ า จะจ่ า ยชำ � ระหรื อ ได้ รั บ ชำ � ระ โดยคำ � นวณจากกำ � ไรหรื อ
ขาดทุนประจำ�ปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจน
การปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี บั น ทึ ก โดยคำ � นวณจากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น และจำ � นวนที่ ใช้ เ พื่ อ ความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี จ ะไม่ ถู ก รั บ รู้
เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก
ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผล
แตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคต
อันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการ
ที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท คาดว่ า จะได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ จะจ่ า ยชำ � ระหนี้ สิ น ตามมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ณ วั น ที่
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทคี่ าดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกำ�หนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทคำ�นึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำ�ให้จำ�นวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้อง
ชำ�ระ กลุ่มบริษัท เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำ�หรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำ�ให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ส ามารถหั ก กลบได้ เ มื่ อ กิ จ การ
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
และภาษี เ งิ น ได้ นี้ ป ระเมิ น โดยหน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี ห น่ ว ยงานเดี ย วกั น สำ � หรั บ หน่ ว ยภาษี เ ดี ย วกั น หรื อ หน่ ว ย
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ภาษี ต่ า งกั น สำ � หรั บ หน่ ว ยภาษี ต่ า งกั น นั้ น กิ จ การมี ค วามตั้ ง ใจจะจ่ า ยชำ � ระหนี้ สิ น และสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ข อง
งวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำ�ระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำ�ไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจำ�นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำ�ไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึง
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กำ�ไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผล
แตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำ�นวนไม่เพียงพอที่จะบันทึก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำ�นวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

ถ) กำ�ไรต่อหุ้น
กลุ่มบริษัทแสดงกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับหุ้นสามัญ กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไร
หรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจำ�หน่ายระหว่างปี

ท) รายงานทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
ผลการดำ�เนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดำ�เนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำ�เนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับ
การปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการสินทรัพย์ หนี้สิน กำ�ไรจาก
การซื้อธุรกิจ ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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4) การซื้อบริษัทย่อย
เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 กลุม่ บริษทั ได้มาซึง่ อำ�นาจควบคุมในบริษทั ไอ-ซีเคียว จำ�กัด ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการเกีย่ ว
กับการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (MSSP) ให้บริการศูนย์เฝ้าระวังระบบ
รักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (SOC) และให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับระบบรักษาความปลอดภัย
โดยการซือ้ หุน้ ทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทั ร้อยละ 100 จากบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วโยงกันของบริษทั (“ผูข้ าย”) ด้วยเงินสด
จำ�นวน 115 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระในการชำ�ระสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาจำ�นวน 78 ล้านบาท (มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ) ซึ่งมีกำ�หนดชำ�ระภายในปี 2564
การมีอำ�นาจควบคุมในบริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด จะทำ�ให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่
ธุรกิจการดำ�เนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย อันจะเป็นการเพิ่ม
รายได้ ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท รวมทั้ ง ทำ � ให้ เ กิ ด การประสานประโยชน์ ร่ ว มกั น ทั้ ง ด้ า นการแนะนำ � ลู ก ค้ า การถ่ า ยทอด
องค์ ค วามรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ ย วชาญจากบุ ค ลากรที่ อ ยู่ ใ นธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ส ารสนเทศประเภทนี้ ม าเป็ น
เวลานาน และมีฐานลูกค้าเป็นบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่จำ�นวนมาก ซึ่งคาดว่าผลการดำ�เนินงานของบริษัท
ไอ-ซีเคียว จำ�กัดจะสามารถสร้างรายได้และผลการดำ�เนินงานที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งสร้างโอกาส
ในการตอบรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
สำ�หรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัดมีรายได้
เป็นจำ�นวนเงิน 47 ล้านบาท และกำ�ไรจำ�นวนเงิน 2 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำ�เนินงานของ
กลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จะมีรายได้รวม
เพิ่มขึ้นจำ�นวนเงิน 141 ล้านบาท และกำ�ไรรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจำ�นวนเงิน 4 ล้านบาท
ในการกำ�หนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ายบริหารใช้ข้อสมมติในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการ
ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสำ�หรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
แต่ละประเภทที่สำ�คัญ มีดังนี้

สิ่งตอบแทนที่โอนให้และคาดว่าจะโอน
เงินสดจ่าย
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
(มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ)
รวม

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
115,000
78,184
193,184
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สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

บริ ษั ท มี ข้ อ ตกลงสิ่ ง ตอบแทนที่ ค าดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยสำ � หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นเพิ่ ม ในการขายหุ้ น ตามเงื่ อ นไข
ที่ระบุไว้ในสัญญา โดยเงื่อนไขสำ�คัญ คือ กำ�ไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ (NPAT) ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท ไอ-ซีเคียว
จำ�กัดสำ�หรับปี 2562 และ 2563
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายดังกล่าวตามประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันที่รายงาน มีจำ�นวน 78.49 ล้านบาท
(มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน) โดยใช้อัตราคิดลดในอัตราร้อยละ 1.92 ต่อปี บริษัทได้บันทึกสิ่งตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายรวมอยู่ในบัญชีเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำ�คัญที่ใช้ในการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายสำ�หรับหนี้สินมีดังนี้
		
เทคนิค
การประเมินมูลค่า

ข้อมูลที่
ไม่สามารถสังเกตได้
ที่มีนัยสำ�คัญ

มูลค่ายุติธรรมถูกกำ�หนดโดย
• อัตราคิดลดที่ปรับค่า
การพิจารณาการจ่ายชำ�ระ		 ความเสี่ยง (1.92% ต่อปี)
ที่คาดการณ์ไว้คิดลดเป็นมูลค่า • NPAT ที่คาดการณ์ไว้
ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับ		 ในปี 2562 และปี 2563
ค่าความเสี่ยง การจ่ายชำ�ระที่		 (15 ล้านบาท และ
คาดการณ์ไว้ถูกกำ�หนดด้วยการ		 20 ล้าน บาท ตามลำ�ดับ)
พิจารณาถึงสูตรการคำ�นวณ
• อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ที่ระบุไว้ในสัญญา		 รายได้ต่อปีที่คาดการณ์ไว้
			 (12% ถึง 25%)

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำ�คัญ
และการวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้
จะเพิ่มขึ้นหาก
• อัตราคิดลดที่ปรับค่าความเสี่ยงตํ่าลง
• NPAT สูงขึ้น หรือ
• อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อปีสูงขึ้น

สำ�หรับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งหรือหลาย
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำ�คัญซึ่งใช้เป็นข้อสมมติที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลอาจส่งผลกระทบดังต่อไปนี้
การคำ�นวณผลกระทบเหล่านี้ทำ�โดยการวัดมูลค่าจากการใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้การประมาณการอันเป็น
ทางเลือกของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ซึ่งอาจพิจารณาโดยผู้มีส่วนร่วมในตลาดเพื่อกำ�หนดราคาของสิ่งตอบแทน
ที่ ค าดว่ า จะต้ อ งจ่ า ย ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงานอย่ า งสมเหตุ ส มผล ความสั ม พั น ธ์ ใ ดๆ ระหว่ า งข้ อ มู ล ที่
ไม่สามารถสังเกตได้จะไม่ถกู นำ�มาพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำ�คัญภายในข้อสมมติทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล
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ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้
เพิ่มขึ้น 		 ลดลง
		 (ล้านบาท)
NPAT (เปลี่ยนแปลง 2 ล้านบาท)
9.43
(9.43)
อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อปี (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
18.72
(6.71)

สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาว
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้และคาดว่าจะโอน
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการซื้อบริษัทย่อย
เงินสดที่จ่าย
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
28,497
50,222
6,812
3,220
2,081
3,900
349
(28,416)
(19,800)
(414)
(6,570)
(1,366)
38,515
154,669
193,184
28,497
(115,000)
(86,503)

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (สั ญ ญาให้ บ ริ ก าร) พิ จ ารณาโดยเกณฑ์ ก ารประมาณการโดย
ผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระ ซึ่ ง ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยวิ ธี คิ ด ลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยอัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราโดยประมาณอ้างอิงอัตราถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักของเงินทุนของธุรกิจ
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อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องในระหว่างช่วงเวลาที่วัดมูลค่า ซึ่งหากมีข้อมูลใหม่ที่ได้รับ
เพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจ และรับทราบข้อเท็จจริงที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่
ซื้อธุรกิจ จะทำ�การปรับปรุงสำ�รองดังกล่าว หรือหากมีการประมาณสำ�รองเพิ่มเติมที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กรณีดังกล่าวการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่

ค่าความนิยม

ค่าความนิยมส่วนใหญ่เนือ่ งมาจากทักษะและความสามารถทางเทคนิคในการทำ�งานของบริษทั ไอ-ซีเคียว จำ�กัด
และการร่วมมือกันซึง่ คาดว่าจะสำ�เร็จ จากด้านการแนะนำ�ลูกค้า การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ
จากผู้ขายที่อยู่ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ไม่มีค่าความนิยมที่คาดว่าจะนำ�มาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ

กลุม่ บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ จำ�นวน 0.28 ล้านบาท ทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าทีป่ รึกษากฎหมายภายนอก
ซึ่งได้ถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัท

5) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำ�งบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท
หากกลุม่ บริษทั มีอ�ำ นาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอทิ ธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญต่อบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุม่ บริษทั อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 สำ�หรับความสัมพันธ์กับผู้
บริหารสำ�คัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้
ชื่อกิจการ
ประเทศที่จัดตั้ง
		
/สัญชาติ
ผู้บริหารสำ�คัญ
ผู้บริหารสำ�คัญ
ไทย
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ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่มีอำ�นาจและความรับผิดชอบ
การวางแผน สั่งการและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท
(ไม่ว่าจะทำ�หน้าที่ในระดับบริหาร
หรือไม่)

ชื่อกิจการ
ประเทศที่จัดตั้ง
		
/สัญชาติ
บริษัทใหญ่
บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด
ไทย
		

ลักษณะความสัมพันธ์

ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 73
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อย
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด
เมียนมาร์
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำ�กัด
สิงคโปร์
บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด
ไทย
บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด
ไทย
		

เป็นบริษทั ย่อย บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
เป็นบริษทั ย่อย บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
เป็นบริษทั ย่อย บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
และมีกรรมการร่วมกัน

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซีทีซี โกลบอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
ไทย
		
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ไทย
		
บริษัท บีซีบีจี จำ�กัด
ไทย
บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำ�กัด
ไทย
บริษัท บลู ฟิซ โซลูชั่น จำ�กัด
ไทย
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำ�กัด
ไทย
บริษัท วีเฮลท์ ทรีซิกตี้ จำ�กัด
ไทย

มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน
(ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560)
กรรมการร่วมกัน
(ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำ�หนดราคาสำ�หรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ
รายได้จากการขายและบริการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ซื้อสินค้าและบริการ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าเช่าสถานที่
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ

นโยบายการกำ�หนดราคา
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราร้อยละ 2.15 และ 6.25 ต่อปี
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการ/ตามสัญญาจ้างงาน
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รายการที่สำ�คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)

บริษัทใหญ่
รายได้จากการขายและบริการ
ค่าเช่าสถานที่

24
376

30
402

24
376

30
402

ค่าใช้จ่ายอื่น

282

343

280

331

-

-

1,769
563
296

180
588
-

221
1,427
678
482
24,683

16,300
1,547
1,617
1,517
1,059
23,559

120
18
111
21,083

316
4
47
131
20,559

บริษัทย่อย
รายได้จากการขายและบริการ
ซื้อสินค้าและบริการ
ดอกเบี้ยรับ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
ซื้อสินค้าและบริการ
ซื้อสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญประกอบด้วย
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ผลประโยชน์ระยะสั้นของผู้บริหาร
23,627
22,564
20,027
19,564
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
1,056
995
1,056
995
รวม
24,683
23,559
21,083
20,559
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ลูกหนี้การค้า
บริษัทย่อย
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด
167
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำ�กัด
5
รวม
5
167
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
5
167
ลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด
บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด
บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด
รวม

-

-

1,299
73
258
1,630

1,307
1,307

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับปี

-

5
-

1,630
-

1,474
-
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อัตราดอกเบี้ย
2561

2560

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

(ร้อยละต่อปี)		

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
(เอสจี) จำ�กัด
2.15
บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด
6.25
			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 			

2560

2561

(พันบาท)

2560

-

-

5,067
19,800
24,867
-

-

-

-

24,867

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม 		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
24,867
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
24,867
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งครบกำ�หนดจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
เจ้าหนี้การค้า
บริษัทย่อย
บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด
410
39
เจ้าหนี้อื่น
บริษัทใหญ่
บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด
บริษัทย่อย
บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำ�กัด
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำ�กัด
บริษัท บีซีบีจี จำ�กัด
บริษัท บลู ฟิซ โซลูชั่น จำ�กัด
บริษัท วีเฮลท์ ทรีซิกตี้ จำ�กัด
รวม
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

16

46

14

46

-

-

93
24

100
-

72
5
2
7
102
102

143
59
4
252
252

6
2
7
146
556

6
4
156
195

สัญญาสำ�คัญที่ทำ�กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาการซื้อขายหรือรับบริการ
สัญญาบริการสำ�นักงานและบริการระบบเงินเดือนพนักงาน

บริษัทได้ทำ�สัญญาบริการสำ�นักงานและบริการระบบเงินเดือนพนักงานกับ บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำ�กัด
โดย บริ ษั ท วี เ น็ ท แคปปิ ท อล จำ � กั ด จะเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นสำ � นั ก งาน อั น ได้ แ ก่ การอำ � นวยความสะดวก
ด้านสถานที่ การต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อ การสาธารณูปโภค การจัดการห้องประชุม รวมทั้งบริการจัดทำ�ระบบ
เงินเดือน คำ�นวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย คำ�นวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และจัดเตรียมแบบยื่นแสดงรายการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยคิ ด ในอั ต ราคงที่ เ ดื อ นละ 45,000 บาท รวมกั บ ค่ า บริ ก ารอื่ น ๆที่ จ ะเรี ย กเก็ บ ตามที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
ในอัตราที่ตกลงกันไว้ สัญญามีกำ�หนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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สัญญาการบริการบริหารอุปกรณ์และอะไหล่

บริ ษั ท ได้ ทำ � สั ญ ญาการบริ ก ารบริ ห ารอุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ กั บ บริ ษั ท วี เซิ ร์ ฟ พลั ส จำ � กั ด โดย บริ ษั ท
วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด จะเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บดูแล และบริการจัดส่งอุปกรณ์และอะไหล่ไปยังสถานที่ให้บริการตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกัน รวมทั้งจัดทำ�ประกันอัคคีภัยและประกันอุบัติเหตุสำ�หรับอุปกรณ์และอะไหล่ ดังกล่าวด้วย
โดยคิดอัตราคงที่เดือนละ 31,000 บาท สัญญามีกำ�หนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2562

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริ ษั ท วี เซิ ร์ ฟ พลั ส จำ � กั ด ได้ ทำ� สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ ใ นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ กั บ บริ ษั ท เอ็ น ที
เอ็น โซลูชั่น จำ�กัดโดย บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำ�กัด จะเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม NIMBUS (ERP)
ที่ ใช้ ใ นการดำ � เนิ น งาน รวมทั้ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบงานดั ง กล่ า วโดยคิ ด ในอั ต ราคงที่ เ ดื อ นละ
30,000 บาท รวมกับค่าบริการอื่นๆที่จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราที่ตกลงกันไว้ สัญญามีกำ�หนดระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

การทำ�สัญญาคํ้าประกันหนี้สินทางการค้า

บริษัทเข้าทำ�สัญญาค้ำ�ประกันหนี้สินทางการค้าของ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด โดยบริษัทมีภาระคํ้าประกัน
ในหนี้สินทางการค้าร้อยละ 51 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด

6) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
เงินสดในมือ
227
172
17
21
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
12,274
249
1,086
122
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
173,970
284,111
82,544
238,225
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ� 3 เดือน
4
4
4
4
เช็คในมือ
150
97
150
97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน
งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด
186,625
284,633
83,801
238,469
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7) เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ�ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจำ�นวน 18.13 ล้านบาท และ 16.73 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (2560: 4.60 ล้านบาท) ได้ใช้เป็นหลักประกัน
ต่อธนาคารสำ�หรับวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

8) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ลูกหนี้การค้า
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
5
167
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ		
599,811
257,736
460,359
185,732
รวม		
599,811
257,741
460,359
185,899
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
(678)
(471)
(228)
สุทธิ		
599,133
257,270
460,131
185,899
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ		
รวม		

32,562
32,562

24,019
24,019

11,348
11,348

3,308
3,308

ลูกหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ		
รวม		

-		
116,171
80,831
116,171
80,831

1,630
70,794
72,424

1,307
75,277
76,584

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		

747,866

362,120

543,903

265,791

(กลับรายการ)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับปี		

(242)

471

228

-
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
5
เกินกำ�หนดชำ�ระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
167
มากกว่า 12 เดือน
รวม
5
167
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
5
167
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ :
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

336,303

216,517

252,332

164,517

252,319
10,511
678
599,811
(678)
599,133

39,412
1,531
276
257,736
(471)
257,265

197,379
10,420
228
460,359
(228)
460,131

21,215
185,732
185,732

รวม

599,133

257,270

460,131

185,899

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน
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ลูกหนี้อื่นประกอบด้วย
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ต้นทุนขายและบริการจ่ายล่วงหน้า
77,372
70,538
64,752
68,883
รายได้ค้างรับ
23,085
212
35
212
ภาษีซื้อรอเครดิตและลูกหนี้กรมสรรพากร
6,517
3,098
1,762
2,265
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
3,409
2,672
1,734
2,241
เงินทดรองจ่าย
3,369
2,089
1,849
1,835
อื่นๆ
2,419
2,222
2,292
1,148
รวม
116,171
80,831
72,424
76,584

9) สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
สินค้าสำ�เร็จรูป		
32,138
30,654
15,736
29,578
งานระหว่างทำ�		
4,482
10,745
10,745
อะไหล่		
816
1,951
816
905
สินค้าระหว่างทาง		
26
26
รวม		
37,462
43,350
16,578
41,228
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง		
(1,248)
(1,168)
(1,248)
(1,168)
สุทธิ		
36,214
42,182
15,330
40,060
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีต้นทุนขายและบริการ
- ต้นทุนขาย
25
1,162,818 1,048,254
975,094
912,806
- การปรับลดมูลค่าเป็น
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ		
80
163
80
163
สุทธิ		
1,162,898 1,048,417
975,174
912,969
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10) เงินลงทุนในบริษัทย่อย
			 งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
2561
2560
			
(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม				
42,238
26,451
ส่วนแบ่งกำ�ไรสุทธิ				
14,470
9,072
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 				
(286)
(59)
ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
143
ซื้อเงินลงทุน				
197,027
6,774
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
253,592
42,238

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัท
ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยการลงทุนในหุ้นทุนซึ่งมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 บริษัท
ดังกล่าวดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทุน
จดทะเบียนจำ�นวน 100,000 เหรียญสิงคโปร์ และมีการเรียกชำ�ระค่าหุ้นจำ�นวน 21,000 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่า
0.51 ล้านบาท) โดยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ชำ�ระเงินลงทุนงวดแรก เป็นจำ�นวน 20,000 เหรียญสิงคโปร์
(เทียบเท่า 0.49 ล้านบาท) คงค้างค่าหุ้นจำ�นวน 1,000 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่า 0.02 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด ซึ่งเป็น
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเมียนมาร์ เป็นจำ�นวนเงิน 3.33 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ดำ�เนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด (“I-SECURE”)
ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยการลงทุนในหุ้นทุนมีสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 และราคาซื้อเงินลงทุนดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
มีจำ�นวน193.18 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ 4)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด ซึ่งเป็น
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเมียนมาร์ เป็นจำ�นวนเงิน 3.46 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด ซึ่งเป็น
บริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในประเทศเมี ย นมาร์ เป็ น จำ � นวนเงิ น 3.31 ล้ า นบาท สั ด ส่ ว นการลงทุ น ในบริ ษั ท ดั ง กล่ า ว
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การทดสอบการด้อยค่า

ผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ได้มกี ารทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย โดยใช้เทคนิค
และข้อสมมติฐานที่สำ�คัญเช่นเดียวกับที่อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 13 ในเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบการด้อยค่า
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บริษัทไม่มีเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นสำ�หรับปี 2561 และ 2560

ลักษณะธุรกิจ
(1) ให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้ง ให้คำ�ปรึกษา และซ่อมบำ�รุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
(2) การขายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
(3) ให้บริการเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยทาง คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
(4) ให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้ง ให้คำ�ปรึกษา และซ่อมบำ�รุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทไม่มีเงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นสำ�หรับปี 2561 และ 2560

				
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
สัดส่วน
ทุนชำ�ระแล้ว/ 		
มูลค่าตาม		
บริษัทย่อย		 ความเป็นเจ้าของ
ทุนเรียกชำ�ระ
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
การด้อยค่า
		
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
		
(ร้อยละ)			
(พันบาท)
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
(เมียนมาร์) จำ�กัด
(1)
100
100 11,842 8,512 11,842 8,512
15 2,233
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี
(เอสจี) จำ�กัด
(2)
100
513
513
- 4,200
บริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด
(3)
100
- 40,000
- 193,184
- 195,465
บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด
(4)
51
51 40,000 40,000 20,400 20,400 53,912 40,005
รวม						225,939 28,912 253,592 42,238
-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

15

2,233
- 4,200
- 195,465
- 53,912 40,005
- 253,592 42,238

-

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสีย-สุทธิ
2561 2560
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13,172
41,092
(7,251)
(11)
33,830

19,375			
(3,902)			
-			
15,473			

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม: ไม่มี)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

-

422,686			
27,280			
281			
27,561			
13,367
13,367
13,505
13,505

รายได้
กำ�ไร
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กำ�ไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

366,420
26,882
26,882
13,172
-

38,586

รวม

31 ธันวาคม 2561			 31 ธันวาคม 2560
บริษัท 			
บริษัท
วีเซิร์ฟพลัส ตัดรายการ
วีเซิร์ฟพลัส ตัดรายการ
จำ�กัด
ระหว่างกัน
รวม
จำ�กัด
ระหว่างกัน
			
(พันบาท)
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
49%			
49%
สินทรัพย์หมุนเวียน
183,334			
142,757
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
28,431			
27,256
หนี้สินหมุนเวียน
(101,717)			
(74,796)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
(3,741)			
(16,471)
สินทรัพย์สุทธิ
106,307			
78,746
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
52,090
52,090
38,586
-

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมที่มีสาระสำ�คัญ ก่อนตัดรายการระหว่างกัน

11) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

12) อุปกรณ์
			
เครื่อง
ส่วน		
สินทรัพย์
อุปกรณ์		
ตกแต่ง ปรับปรุง ยาน ระหว่าง
สำ�นักงาน อะไหล่ และติดตั้ง อาคารเช่า พาหนะ ก่อสร้าง
				 (พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
27,237 6,497 6,687 10,296 3,140
เพิ่มขึ้น
4,045 1,988
242
- 2,440
จำ�หน่าย
(15)
(27)
(76) (770)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 1 มกราคม 2561
31,267 8,485 6,902 10,220 4,810
เพิ่มขึ้น
3,136
541
937
950
- 1,432
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
10,818
- 2,824 1,953
จำ�หน่าย
(587) (413)
(25)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
44,634 8,613 10,638 13,123 4,810 1,432

61,684
6,996
15,595
(1,025)
83,250

ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

30,736
10,197
12,375
(739)
52,569

17,015
3,508
(15)

1,685
1,533
-

1,155
1,289
(17)

835
2,124
-

957
691
(24)

20,508
4,071
8,180
(421)
32,338

3,218
1,684
(299)
4,603

2,427
1,379
2,609
(19)
6,396

2,959
2,262
1,586
6,807

1,624
801
2,425

รวม

53,857
8,715
(888)

- 21,647
- 9,145
(56)
-
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เครื่อง
ส่วน		
สินทรัพย์
อุปกรณ์		
ตกแต่ง ปรับปรุง ยาน ระหว่าง
สำ�นักงาน อะไหล่ และติดตั้ง อาคารเช่า พาหนะ ก่อสร้าง รวม
				 (พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 1 มกราคม 2561
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
10,069 4,812 5,532 9,461
- 29,874
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
153
- 2,183
- 2,336
10,222 4,812 5,532 9,461 2,183
- 32,210
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 1 มกราคม 2561
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

10,638
121
10,759

5,267
5,267

4,475
4,475

7,261
7,261

3,186
3,186

- 27,641
- 3,307
- 30,948

12,207
89
12,296

4,010
4,010

4,242
4,242

6,316
6,316

1,137
1,248
2,385

1,432 29,344
- 1,337
1,432 30,681

ราคาทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริษทั ก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของอุปกรณ์ ซึง่ ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาเต็มจำ�นวนแล้ว แต่
ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ�นวน 31.15 ล้านบาท (2560 14.63 ล้านบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
เครื่อง
ส่วน
		
อุปกรณ์ 		
ตกแต่ง ปรับปรุง ยาน
		 สำ�นักงาน อะไหล่ และติดตั้ง อาคารเช่า พาหนะ รวม
				
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		 23,195 6,497
973
608 3,140 34,413
เพิ่มขึ้น		 2,431 1,988
36
- 4,455
จำ�หน่าย		
(15)
(17)
(32)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 1 มกราคม 2561		 25,611 8,485
992
608 3,140 38,836
เพิ่มขึ้น		 2,116
541
15
- 2,672
จำ�หน่าย		 (442) (413)
(6)
- (861)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		 27,285 8,613 1,001
608 3,140 40,647
ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		 16,711
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี		 2,193
จำ�หน่าย		
(15)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 1 มกราคม 2561		 18,889
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี		 2,402
จำ�หน่าย		 (282)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		 21,009
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท		
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 1 มกราคม 2561
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท		
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท		
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		
		

1,685
1,533
-

792
57
(17)

244
198
-

957 20,389
468 4,449
(32)

3,218
1,684
(299)
4,603

832
57
(6)
883

442
166
608

1,425 24,806
467 4,776
- (587)
1,892 28,995

6,331
153
6,484

4,812
4,812

181
181

364
364

- 11,688
2,183 2,336
2,183 14,024

6,601
121
6,722

5,267
5,267

160
160

166
166

- 12,194
1,715 1,836
1,715 14,030

6,187
89
6,276

4,010
4,010

118
118

-

- 10,315
1,248 1,337
1,248 11,652

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำ�นวนแล้ว แต่ยัง
คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ�นวน 20.65 ล้านบาท (2560: 14.36 ล้านบาท)
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13) ค่าความนิยม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม		
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
4
154,699
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 		
154,699
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม		
ขาดทุนจากการด้อยค่า		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		

-

-

-

-

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 		

154,699

-

-

-

ค่าความนิยมเกิดจากการที่บริษัทซื้อหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำ�กัด (ดูหมายเหตุ 4)

การทดสอบการด้อยค่า

มูลค่าที่จะได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งประมาณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตที่เกิด
ขึ้นจากการใช้สินทรัพย์นั้น
การกำ�หนดข้อสมมติฐานมาจากการประเมินของผู้บริหารโดยพิจารณาจากแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในอนาคตและข้อมูลในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการมูลค่า
ที่จะได้รับคืนมีดังนี้

อัตราคิดลด

อัตราคิดลดคำ�นวณมาจากวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของเงินทุนซึ่งประกอบด้วยข้อสมมติทางการเงิน
ที่สำ�คัญ ได้แก่ ต้นทุนของหนี้สิน และต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราการเติบโตสุดท้าย

อัตราการเติบโตสุดท้ายพิจารณาจากค่าเฉลี่ยการเติบโตของดัชนีผู้บริโภคในประเทศที่ดำ�เนินธุรกิจ อัตรา
เงินเฟ้อ และอัตราการเติบโตในอดีตของกำ�ไรสุทธิหลังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าว
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ประมาณการการเติบโตของกำ�ไรสุทธิหลังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ประมาณการการเติ บ โตของกำ � ไรสุ ท ธิ ห ลั ง ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ม าจากการประมาณการผลประโยชน์ ที่
ได้รับในอนาคตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยการเติบโตของรายได้ที่คาดไว้ ซึ่งการเติบโตของรายได้
ประมาณการมาจากประสบการณ์ในอดีต และประมาณการการเติบโตของยอดขาย
จากการทดสอบการด้อยค่า การประมาณการมูลค่าที่จะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจึง
ไม่รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบการเงิน

14) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
		
งบการเงินรวม			
					
โปรแกรม
สัญญา			
คอมพิวเตอร์ ให้บริการ		 รวม
		
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
6,820
6,109
12,929
เพิ่มขึ้น
695
695
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 1 มกราคม 2561
7,515
6,109
13,624
เพิ่มขึ้น
1,106
1,106
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
190
2,071
2,261
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
8,811
8,180
16,991
ค่าตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
5,651
611
6,262
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
327
1,833
2,160
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 1 มกราคม 2561
5,978
2,444
8,422
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
511
1,981
2,492
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
180
180
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
6,669
4,425
11,094
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
6,052
82
6,134
80
6,214
5,640
138
5,778
151
5,929

1,169

5,498

6,667

412

1,537
2,142

3,665
3,755

5,202
5,897

356
285

สัญญาให้บริการข้างต้นเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจในระหว่างปี 2559 และ 2561 (ดูหมายเหตุ 4)
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15 )ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
		
งบการเงินรวม
สินทรัพย์		
หนี้สิน
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
รวม
6,299
8,328
(843)
(956)
การหักกลบรายการของภาษี
(843)
(429)
843
429
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
5,456
7,899
(527)
		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์		
หนี้สิน
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
รวม
5,378
7,899
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
5,378
7,899
-

-

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
			
งบการเงินรวม
			
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
ได้มาจาก			
ณ วันที่
1 มกราคม
การรวม
กำ�ไรหรือ กำ�ไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2561
ธุรกิจ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
2561
(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
46
46
สินค้าคงเหลือ
234
16
250
ประมาณการหนี้สิน
2,394
267
(349)
2,312
รายได้รับล่วงหน้า
5,700
(2,009)
3,691
รวม
8,328
(1,680)
(349)
6,299
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี
รวม
สุทธิ
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(414)
(414)
(414)

397
130
527
(1,153)

(349)

(750)
(93)
(843)
5,456

			งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
		
รายได้ใน
ณ วันที่				
ณ วันที่
1 มกราคม
กำ�ไรหรือ		 กำ�ไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2560
ขาดทุน		 เบ็ดเสร็จอื่น
2560
			 (พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
32
(32)
สินค้าคงเหลือ
201
33
234
ประมาณการหนี้สิน
1,740
652
2
2,394
รายได้รับล่วงหน้า
5,769
(69)
5,700
รวม
7,742
584
2
8,328
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี
รวม
สุทธิ

(1,100)
(347)
(1,447)
6,295

367
124
491
1,075

2

(733)
(223)
(956)
7,372

งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
			 รายได้ใน
ณ วันที่				
ณ วันที่
1 มกราคม
กำ�ไรหรือ		 กำ�ไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2561
ขาดทุน		 เบ็ดเสร็จอื่น
2561
			 (พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
46
46
สินค้าคงเหลือ
234
16
250
ประมาณการหนี้สิน
1,965
(123)
(278)
1,564
รายได้รับล่วงหน้า
5,700
(2,182)
3,518
รวม
7,899
(2,243)
(278)
5,378

163

VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ANNUAL REPORT 2018

		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
			 รายได้ใน
ณ วันที่				
ณ วันที่
1 มกราคม
กำ�ไรหรือ		 กำ�ไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2560
ขาดทุน		 เบ็ดเสร็จอื่น
2560
		
(พันบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
32
(32)
สินค้าคงเหลือ
201
33
234
ประมาณการหนี้สิน
1,642
321
2
1,965
รายได้รับล่วงหน้า
5,769
(69)
5,700
รวม
7,644
253
2
7,899

16) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ส่วนที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่มีหลักประกัน
177,000
177,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่มีหลักประกัน
3,430
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
571
531
571
531
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยหมุนเวียน
181,001
531
177,571
531
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน
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2,455
853
3,308

1,423
1,423

853
853

1,423
1,423

บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี เงื่อนไขการเรียกชำ�ระคืนเงินกู้
เมื่อทวงถาม
กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.25 ต่อปี และมี
กำ�หนดชำ�ระภายในปี 2564
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกำ�หนดการจ่าย
ชำ�ระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ครบกำ�หนดภายในหนึ่งปี
181,001
531
177,571
531
ครบกำ�หนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
3,308
853
ครบกำ�หนดหลังจากห้าปี
รวม
184,309
531
178,424
531

หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ส่วนทีม่ หี ลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึง่ เป็นสินทรัพย์
ดังนี้
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ลูกหนี้การค้า*
686
เงินฝากสถาบันการเงิน
10,500
10,500
รวม
11,186
10,500
-

* บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีการมอบอำ�นาจการรับเงินจากลูกหนี้การค้าตามสัญญาให้กับธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำ�นวนเงินรวม 620.04
ล้านบาท และ 534.15 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (2560: 611.40 ล้านบาท และ 559.40 ล้านบาท ตามลำ�ดับ)
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17) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561
2560
2561
2560
			
(พันบาท)
เจ้าหนี้การค้า
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
410
39
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ		
206,536
119,374
123,217
90,598
รวม		
206,536
119,374
123,627
90,637
เจ้าหนี้อื่น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ		
รวม		

102
266,572
266,674

252
209,274
209,526

146
184,423
184,569

156
163,347
163,503

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		

473,210

328,900

308,196

254,140

เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
รายได้รับล่วงหน้า		
106,867
86,917
81,916
73,331
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
69,730
86,303
37,465
63,567
เงินมัดจำ�และเงินรับล่วงหน้า		
65,306
14,042
52,850
12,868
เจ้าหนี้กรมสรรพากร		
12,157
10,541
8,386
9,764
อื่นๆ		
12,614
11,723
3,952
3,973
รวม		
266,674
209,526
184,569
163,503
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18) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
กลุม่ บริษทั /บริษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำ หนดไว้ตามข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำ หนดไว้มคี วามเสีย่ งจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความ
เสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่
ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
13,019
11,972
7,821
9,827

การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
11,972
8,700
9,827
8,211
รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

24
3,557
192
306
4,055

3,043
220
3,263

1,573
192
251
2,016

1,398
209
1,607

รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(1,744)

9

(1,392)

9

อื่น ๆ
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,366
(2,630)
13,019

11,972

(2,630)
7,821

9,827
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กำ�ไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิด
ขึ้นจาก
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
1,085
177
467
177
ข้อสมมติทางการเงิน
(1,254)
(881)
(866)
(881)
การปรับปรุงจากประสบการณ์
(1,575)
713
(993)
713
รวม
(1,744)
9
(1,392)
9

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำ�หนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
อัตราคิดลด
2.31 - 3.26 2.16 - 2.55
2.53
2.55
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
3.00 - 5.00 5.50 - 6.00
5.00
6.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
0 - 25
0 - 34
0 - 25
0 - 31

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับ
กลุ่มบริษัทอยู่ในช่วงระยะเวลา 16.52 - 26.65 ปี (2560: 25.32 - 26.22 ปี) และสำ�หรับบริษัทเป็นระยะเวลา
26.65 ปี (2560: 25.32 ปี)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็น
ไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นจำ�นวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
		
(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(1,223)
1,433
(670)
767
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
1,419
(1,235)
740
(661)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(1,307)
506
(714)
209
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลง 1 ปี)
75
(74)
39
(39)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลง 1 ปี)

928)

1,068

(736)

843

1,039

(923)

804

(719)

(994)
85

311
(84)

(788)
65

227
(65)

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำ�นึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานให้ น ายจ้ า งต้ อ งจ่ า ยค่ า ชดเชยให้ ลู ก จ้ า งที่ ถู ก เลิ ก จ้ า งเพิ่ ม เติ ม หากลู ก จ้ า งทำ � งานติ ด ต่ อ กั น ครบ 20 ปี
ขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัท/บริษัทจะแก้ไขโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงาน ในงวดที่ร่างปรับปรุงดังกล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวจะทำ�ให้กลุ่มบริษัท/บริษัท รับรู้ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุในงวดที่มีการแก้ไขและรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นโดยประมาณจำ�นวน 3.08 ล้านบาท และ 2.36 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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19) ทุนเรือนหุ้น
มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท)

2561		
2560
จำ�นวนหุ้น จำ�นวนเงิน จำ�นวนหุ้น จำ�นวนเงิน
(พันหุ้น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
• หุ้นสามัญ
0.5
ลดหุ้น		
ออกหุ้นใหม่		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
• หุ้นสามัญ
0.5
หุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
• หุ้นสามัญ
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
• หุ้นสามัญ

300,000
-

150,000
-

280,000
(60,000)
80,000

140,000
(30,000)
40,000

300,000

150,000

300,000

150,000

0.5
0.5

300,000
-

150,000
-

220,000
80,000

110,000
40,000

0.5

300,000

150,000

300,000

150,000

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท

การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนแรกเริ่ม

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำ�นวน 80 ล้านหุ้น
โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 2.88 บาท (ทุน 0.5 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2.38 บาท) โดยได้
รับเงินจากการขายหุ้นรวม 230.40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นทุนชำ�ระแล้ว 40 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 190.40
ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ชำ�ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และหุ้นของ
บริษัทเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจำ�นวนเงิน 7.95 ล้านบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขาย
หุ้นแก่ผู้ลงทุนใหม่
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การลดทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วันที่ 28 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติดังนี้
1) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำ�นวน 30 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำ�หน่ายจำ�นวน 60 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เหลือเป็น
ทุนจดทะเบียนจำ�นวน 110 ล้านบาท
2) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำ�นวน 40 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
0.50 บาท จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน
150 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เรียกชำ�ระค่าหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วในเดือนธันวาคม

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอ
ขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำ�ค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำ�รอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

20) สำ�รอง
สำ�รองประกอบด้วย

การจัดสรรกำ�ไร และ/หรือ กำ�ไรสะสม
สำ�รองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง
(“สำ�รองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สำ�รองดังกล่าวมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำ�รองนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจาก
งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

การเคลื่อนไหวในทุนสำ�รอง

การเคลื่อนไหวในทุนสำ�รองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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21) ส่วนงานดำ�เนินงาน
กลุม่ บริษทั /บริษทั มี 2 ส่วนงานทีร่ ายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึง่ เป็นหน่วยงานธุรกิจทีส่ �ำ คัญของกลุม่ บริษทั /
บริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำ�คัญนี้มีการขายสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก
เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานสอบทาน
รายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำ�คัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำ�เนินงานของแต่ละส่วนงาน
ที่รายงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท โดยสรุปมีดังนี้
ส่วนงาน 1 ขายสินค้า
ส่วนงาน 2 บริการ
ข้อมูลผลการดำ�เนินงานของแต่ละส่วนงานทีร่ ายงานได้รวมอยูด่ งั ข้างล่างนี้ ผลการดำ�เนินงานวัดโดยใช้ก�ำ ไรขัน้
ต้น ซึง่ นำ�เสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั
ผูบ้ ริหารเชือ่ ว่าการใช้ก�ำ ไรขัน้ ต้นในการวัดผลการดำ�เนินงานนัน้ เป็นข้อมูลทีเ่ หมาะสมในการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำ�เนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน
		
ส่วนงานที่ 1

งบการเงินรวม
ส่วนงานที่ 2		รวมส่วนงานที่รายงาน

2561
2560
2561
2560
2561
2560
				 (พันบาท)
รายได้จากลูกค้าภายนอก
1,355,695 1,145,786 445,784 396,785 1,801,479 1,542,571
กำ�ไรขั้นต้น
190,826
95,565
84,145 149,203 274,971 244,768

		
ส่วนงานที่ 1
2561
2560
			
รายได้จากลูกค้าภายนอก
1,060,414 990,897
กำ�ไรขั้นต้น
82,897
75,759
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนงานที่ 2		รวมส่วนงานที่รายงาน
2561
2560
2561
2560
(พันบาท)
229,236 190,511 1,289,650 1,181,408
54,052
53,418 136,949 129,177

การกระทบยอดรายได้ กำ�ไรหรือขาดทุนของส่วนงานที่รายงาน
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
กำ�ไรหรือขาดทุน
กำ�ไรขั้นต้นตามส่วนงานที่รายงาน
274,971
244,768
136,949
129,177
จำ�นวนที่ไม่ได้ปันส่วน
• รายได้อื่น
12,871
11,656
7,916
6,943
• ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
(43,768)
(34,632)
(26,896)
(24,173)
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(152,282)
(136,012)
(61,397)
(56,600)
• ต้นทุนทางการเงิน
(2,361)
(1,571)
(1,615)
(936)
• ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
14,470
9,072
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
89,431
84,209
69,427
63,483
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
1,229,306
768,835
986,033
639,018
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน
767,356
360,281
576,054
269,050

ส่วนงานภูมิศาสตร์
ส่วนงานที่ 1 และ 2 มีการดำ�เนินงานและมีสำ�นักงานขายในประเทศไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา
ในการนำ�เสนอการจำ�แนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์
		ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ประเทศไทย
1,403,609 1,176,112
954,393
828,679
เมียนมาร์
296,240
326,839
252,829
326,718
ประเทศอื่นๆ
101,630
39,620
82,428
26,011
รวม
1,801,479 1,542,571 1,289,650 1,181,408
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ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 2 รายจากส่วนงานที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นเงินประมาณ 238
ล้านบาท และ 154 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (2560: 289 ล้านบาท และ 206 ล้านบาท ตามลำ�ดับ) จากรายได้รวมของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท

22) ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
34,553
25,213
21,290
17,674
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
5,003
7,887
4,937
5,933
อื่นๆ
4,212
1,532
669
566
รวม
43,768
34,632
26,896
24,173

23) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
91,578
83,975
37,057
36,477
ค่าเช่าสำ�นักงาน อุปกรณ์และค่าบริการสำ�นักงาน
13,553
13,424
2,648
2,593
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
8,949
7,927
3,243
3,053
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา
9,523
7,396
7,089
6,348
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา
8,142
6,312
4,996
3,689
ค่าสาธารณูปโภค
3,655
4,141
268
301
อื่นๆ
16,882
12,837
6,096
4,139
รวม
152,282
136,012
61,397
56,600
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24) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนัส
142,215
126,279
54,111
50,064
ค่านายหน้า
12,994
10,683
7,219
6,837
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
4,055
3,263
2,016
1,607
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
2,380
2,417
1,038
1,000
อื่นๆ
13,279
10,664
3,660
3,734
รวม
174,923
153,306
68,044
63,242

โครงการสมทบเงินที่กำ�หนดไว้

กลุม่ บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพสำ�หรับพนักงานของกลุม่ บริษทั บนพืน้ ฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน
และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยง
ชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามข้อกำ�หนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการ
กองทุนที่ได้รับอนุญาต
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25) ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561
2560
2561
2560
			
(พันบาท)
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูป
9
5,886
(8,155)
24,650
14,867
ซื้อสินค้า9		
1,156,932 1,056,409
950,444
897,939
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนบริการจ่าย
ล่วงหน้า		
(8,625)
(4,684)
(8,625)
(4,684)
ซื้อบริการ		
321,471
205,640
174,113
132,687
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
24
174,923
153,306
68,044
63,242
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา		
8,811
6,878
5,665
4,255
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
12, 14
12,689
11,305
4,927
4,586
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
22
5,003
7,887
4,937
5,933
ค่าเช่าสำ�นักงาน อุปกรณ์และค่าบริการ
สำ�นักงาน		
13,800
13,654
3,267
3,186
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา
23
9,523
7,396
7,089
6,348
ค่าสาธารณูปโภค
23
3,655
4,141
268
301
อื่นๆ		
18,490
14,669
6,215
4,344
รวมต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนใน
การจัดจำ�หน่าย และค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร		
1,722,558 1,468,446 1,240,994 1,133,004

26) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2561
2560
		
(พันบาท)
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน		
18,796
17,787
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15
(1,153)
(1,077)
รวม		
17,643
16,710
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
15
(349)
2
ส่วนแบ่งกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน
บริษัทย่อย		
รวม		
(349)
2
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
8,645
2,243
10,888

9,723
(255)
9,468

(278)

2

(36)
(314)

2

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561		
2560
อัตราภาษี		
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้รวม			
89,431		
84,209
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้		
20
17,886
20
16,841
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี สุทธิ และอื่นๆ			
(243)		
(131)
รวม		
20
17,643
20
16,710

		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561		
2560
อัตราภาษี		
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้รวม			
69,427		
63,483
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 		
20
13,885
20
12,697
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี สุทธิ และอื่นๆ			
(2,997)		
(3,229)
รวม		
16
10,888
15
9,468
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27) กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำ�นวณจากกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นส่วน
ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคำ�นวณดังนี้
งบการเงินรวม		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		 (พันบาท / พันหุ้น)
กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
58,420
54,327
58,539
54,015
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
300,000
220,000
300,000
220,000
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำ�หน่าย ณ วันที่
18 ธันวาคม 2560
3,068
3,068
จำ�นวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
300,000
223,068
300,000
223,068
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
0.19
0.24
0.20
0.24
		

28) เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรร
กำ�ไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.50 สตางค์ เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 19.50 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2561
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ
จัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8.25 สตางค์ เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 18.15 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าว
ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2560
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร
เป็ น เงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลในอั ต ราหุ้ น ละ 16.00 สตางค์ เป็ น จำ � นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 35.20 ล้ า นบาท เงิ น ปั น ผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2560

29) เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่ ม บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ จ ากการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย และอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มี
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การถือหรือออกตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือการค้า
การจั ด การความเสี่ ย งเป็ น ส่ ว นที่ สำ � คั ญ ของธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท กลุ่ ม บริ ษั ท มี ร ะบบในการควบคุ ม ให้ มี
ความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุน
ของการจั ด การความเสี่ ย ง ฝ่ า ยบริ ห ารได้ มี ก ารควบคุ ม กระบวนการการจั ด การความเสี่ ย งของกลุ่ ม บริ ษั ท อย่ า
งต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เจ้ า หนี้ แ ละความเชื่ อ มั่ น ของตลาดและก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาของธุ ร กิ จ ในอนาคต คณะกรรมการได้ มี ก ารกำ � กั บ
ดู แ ลผลตอบแทนจากการลงทุ น ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษั ท พิ จ ารณาจากสั ด ส่ ว นของผลตอบแทนจากกิ จ กรรมดำ � เนิ น งาน
ต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม อีกทั้งยังกำ�กับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้า
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมี
อายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็น
เงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็นผลมาจาก
การมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
			
(พันบาท)
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
52,163
6,644
48,585
3,355
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
117,325
2,517
98,201
2,684
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(147,933)
(52,493)
(83,646)
(39,466)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ที่มีความเสี่ยง
21,555
(43,332)
63,140
(33,427)
สัญญาซื้อ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ-สุทธิ
107
107
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ
21,662
(43,332)
63,247
(33,427)
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ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำ�ระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไข
ที่ตกลงไว้ เมื่อครบกำ�หนด
ฝ่ายบริหารได้กำ�หนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามี
ความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำ�คัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัท มีฐานลูกค้าจำ�นวนมาก
ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำ�คัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำ�ให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
รวมถึงลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
มูลค่า		
ตามบัญชี ระดับ 1
			
31 ธันวาคม 2561สินทรัพย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา)
107
31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา)
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-

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

รวม

107

-

107

-

-

-

การวัดมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่า

ตารางดังต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
ประเภท
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า

เทคนิคการประเมินมูลค่า
เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรม อ้างอิงราคาเสนอ
อ้างอิงราคาเสนอซื้อขายจากนายหน้า สัญญาแบบเดียวกันที่มีการซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องและราคาเสนอซื้อขายสะท้อนลักษณะรายการ
ที่แท้จริงสำ�หรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ประเภท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ

เทคนิคการประเมินมูลค่า
การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยกับอัตราตลาด
ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ปรับค่าความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเป็นอัตราคิดลด

30) ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
		
(พันบาท)
จำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่บอกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี
14,186
11,322
1,739
1,739
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
12,673
11,421
รวม
26,859
22,743
1,739
1,739
ภาระผูกพันอื่นๆ
คำ�สั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการตกลงแล้ว
หนังสือค้ำ�ประกันจากธนาคาร
สัญญาอื่นๆ
รวม

47,010
4,585
51,595

4,375
2,602
2,968
9,945

22,855
850
23,705

4,375
2,602
200
7,177
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สัญญาเช่าและสัญญาบริการ
กลุ่มบริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาบริการพื้นที่อาคารสำ�นักงาน และโกดังเก็บสินค้า สัญญาเช่าดังกล่าว
มีอายุ 1 ถึง 3 ปี โดยจะหมดอายุภายในปี 2562 ถึง 2563

สัญญาบริการอื่นๆ
สัญญาให้บริการตามสัญญาการโอนธุรกิจ
จากการที่ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด ได้ซื้อส่วนงานธุรกิจบริการ IT จาก บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)
จำ�กัด วันที่ 23 สิงหาคม 2559 จำ�นวน 14.45 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561) ซึ่งมีกำ�หนด
ชำ�ระในปี 2562 โดยรับโอนบุคลากร อุปกรณ์ และสัญญาในการดำ�เนินงานต่างๆ ภายใต้เงือ่ นไขใน Business Transfer
Agreement และ Service Level Agreement บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้มอบหมายให้ บริษัท
วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด เป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งมีการแบ่งสัดส่วนรายได้กันในแต่ละสัญญาของแต่ละประเภทในอัตราที่
ตกลงกัน สัญญามีกำ�หนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทั วีเอสที อีซเี อส (ประเทศไทย) จำ�กัด เข้าทำ�สัญญาโอนสิทธิและหนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญา
Business Transfer Agreement ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ให้แก่บริษัท วีเอสที อีซีเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

Service Level Agreement

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัดเข้าทำ�สัญญา Service Level Agreement กับบริษัท วีเอสที อีซีเอส เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำ�กัด โดยให้สิทธิ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำ�กัด ในการให้บริการแก่ บริษัท วีเอสที อีซีเอส เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งมีการแบ่งสัดส่วนรายได้กันในแต่ละสัญญาของแต่ละประเภทในอัตราที่ตกลงกัน สัญญามี
กำ�หนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

31) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในปี 2554 บริษัทถูกบริษัทแห่งหนึ่งฟ้องร้องในคดีแพ่ง ละเมิดโดยเรียกค่าเสียหาย 120.12 ล้านบาท และใน
ปี 2555 บริษัทดังกล่าวได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทในคดีเดียวกันต่อศาลอาญา
ในปี 2556 บริษัทจึงได้ฟ้องกลับบริษัทดังกล่าวในคดีอาญาฐานฟ้องเท็จ และเรียกค่าเสียหายเป็นจำ�นวนเงิน
ที่มากกว่า ศาลอาญาและศาลแพ่งมีคำ�สั่งให้รอผลพิจารณาคดีอาญาที่บริษัทถูกฟ้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบพยาน
ในปี 2559 ศาลอาญาได้มีคำ�พิพากษายกฟ้องโจทก์ในคดีอาญาที่บริษัทถูกฟ้อง
ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ และบริษัทได้ยื่นคำ�แก้อุทธรณ์ต่อศาลอาญาแล้วเมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2560
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ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินโดยมีคำ�สั่งยืนตามศาลชั้นต้น กล่าวคือ ยกฟ้องให้จำ�เลยทั้ง
10 ไม่มีความผิด และโจทก์ต้องยื่นคำ�ขอฎีกาต่อศาลฎีกาภายใน 15 มีนาคม 2562 ตามที่ศาลได้อนุญาตไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไม่ได้ตั้งประมาณการหนี้สินสำ�หรับค่าเสียหายดังกล่าวเนื่องจาก
ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทไม่ได้กระทำ�ละเมิดตามคำ�ฟ้องตามที่ทนายได้ให้ความเห็นไว้

32) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษทั ได้ลงทุนเพิม่ ในบริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศเมียนมาร์ เป็นจำ�นวนเงิน 4.71 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนในบริษทั ดังกล่าวไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง

33) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งคาดว่า
จะมีผลกระทบที่มีสาระสำ�คัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนำ�มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกำ�หนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19*

เรื่อง
มีผลบังคับใช้
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 2563
เครื่องมือทางการเงิน

2563

รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า

2562

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 2563
การป้องกันความเสี่ยงของ
2563
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชำ�ระหนี้สินทางการเงิน
2563
ด้วยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
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ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรูร้ ายได้ ทัง้ จำ�นวนเงินและ
ช่วงเวลาที่รับรู้ โดยรายได้จะรับรู้เมื่อ (หรือ ณ ขณะที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่
ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
		 ขณะนีผ้ บู้ ริหารกำ�ลังพิจารณาถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 15 เป็นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้
สินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของ
อนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
		 ขณะนีผ้ บู้ ริหารกำ�ลังพิจารณาถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ
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