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สารจากประธานกรรมการ 

 
 

เรียน ผูถื้อหุน้ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรเสริมผ่ำนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ในประเทศไทย           
ดว้ยแพลตฟอรม์บริหำรจดักำรคอนเทนตส์ำระและควำมบนัเทิงที่ครอบคลมุครบวงจร สำมำรถรองรบัรูปแบบเทคโนโลยี
ใหม่และขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริกำรในยุคดิจิทัล                
ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนมำกกว่ำ 12 ปีในอตุสำหกรรมบรกิำรเสรมิผ่ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่รว่มกบัผูป้ระกอบกำรกลุ่ม
โทรคมนำคมกลุ่มบริษัทไดพ้ฒันำบริกำรรูปแบบต่ำง ๆ โดยสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และต่อ
ยอดไปสู่ธุรกิจอื่นที่เก่ียวโยงกับกำรใชง้ำนอินเทอรเ์น็ตไดห้ลำกหลำย อำทิเช่น บริกำรส่ือโฆษณำประชำสมัพนัธอ์อนไลน ์
บริกำรธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริกำรพัฒนำโปรแกรมและแอปพลิเคชัน และแพลตฟอรม์ออนไลน์ เป็นตน้            
ดว้ยประสบกำรณ ์ศกัยภำพ และควำมเชี่ยวชำญของทีมงำน บริษัทจะไม่หยุดพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรสรำ้งสรรค์
บรกิำรทำงดำ้นเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่ทนัสมยั เพื่อใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้รกิำรตลอดไป 

 ในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบกำรค่อนขำ้งดี โดยบริษัทมีรำยไดร้วมประมำณ 302.04 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 
2561 ที่มีรำยไดร้วมประมำณ 289.48 ลำ้นบำท ขณะที่มีตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยไม่แตกต่ำงกัน ท ำใหบ้ริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 
2562 ประมำณ 39.50 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 ที่มีก ำไรสทุธิประมำณ 29.29 ลำ้นบำท 

 ทั้งนี ้บริษัทมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจด ำเนินธุรกิจให้เจริญก้ำวหน้ำ  มั่นคง และโปร่งใส ดว้ยหลักธรรมำภิบำลที่ดี 
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรตระหนักในหน้ำที่และท ำงำนดว้ยควำมรับผิดชอบ เพื่อก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็น
ประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และสังคมต่อไป นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัคงใหค้วำมส ำคัญกับกำรติดตำมสถำนกำรณ์  
ต่ำง ๆ อย่ำงใกลช้ิด ทบทวนเป้ำหมำย และแผนกลยุทธ์ให้เหมำะสมกับสภำพแวดลอ้มและแนวโน้มที่เปล่ียนแปลง       
และเนน้กำรท ำธุรกิจที่มีกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่อง 

 ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ขอขอบพระคุณพนัธมิตรทำงธุรกิจทุกท่ำนที่ให้
ควำมเชื่อมั่นและสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของบรษิัทเสมอมำ ทัง้นี ้ขอใหท้่ำนมั่นใจไดว้่ำ บรษิัทจะยงัคงมุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบตัิ
หนำ้ที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมำธิบำล ตระหนักถึงผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย รวมถึงมีควำม
รบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม เพื่อกำรเจรญิเติบโตอย่ำงมั่นคงและสรำ้งผลตอบแทนอย่ำงยั่งยืน 
 
        ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

        
                                                                                  ( นำยจิรพนัธ ์สินธุนำวำ )                                                                                                                                                                                               
                                                                                                               ประธำนกรรมกำรบรษิัท                        
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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ประวัติความเป็นมาทีส่ าคัญของบริษัท  

บริษัท  แอดเทค ฮับ  จ ำกัด  (มหำชน ) (“บริษัท ”) เป ล่ียนชื่ อมำจำกบริษัท  แอ็ด เวอร์ไทซ์ติ งส์ จ ำกัด  
เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2561 และแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2562 บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้
เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2547 ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 900,000 บำท ในปี 2549 กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมขำยหุน้ทั้งหมดของ
บริษัทใหแ้ก่กลุ่ม นำยชวลั บุญประกอบศกัดิ์ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทในปัจจุบัน และเปล่ียนกำรด ำเนินธุรกิจเป็น     
ผูใ้หบ้ริกำรเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนที่ (“Mobile Value Added Services: MVAS”) โดยบริกำรหลกัคือกำรใหบ้ริกำรขอ้มลู
เนือ้หำ (“คอนเทนต”์ หรือ “Content”) รูปแบบต่ำง ๆ เช่น ขอ้ควำม ภำพ เสียง วิดีโอ และเกม เป็นตน้ โดยกลุ่มบริษัทได้
พัฒนำช่องทำงกำรให้บริกำรตำมควำมนิยมในแต่ละยุคสมัย เพื่อให้เหมำะสมกับควำมตอ้งกำรของผู้ใช้บริกำรทุก
กลุ่มเป้ำหมำย  

จำกประสบกำรณใ์นกำรใหบ้ริกำรกลุ่มลกูคำ้ธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ในปี 2554 บริษัทไดร้บัควำม
ไวว้ำงใจจำกผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่รำยหนึ่งใหเ้ป็นผูร้่วมพฒันำแอปพลิเคชัน (“Application”) ทำงกำรเงินรูปแบบ
ใหม่ที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในยุคสังคมไรเ้งินสด  และปัจจุบันเป็นแอปพลิเคชันที่มีรูปแบบกำรใชง้ำน
หลำกหลำยตอบสนองต่อกระแสกำรเปล่ียนแปลงของระบบกำรช ำระเงินจนมีผู้ใช้งำนมำกกว่ำหนึ่งลำ้นรำย ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นที่บริษัทเริ่มให้บริกำรเป็นผู้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (“Information Technology: IT”) ให้แก่
ผูป้ระกอบกำรในกลุ่มโทรคมนำคมและธุรกิจในอุตสำหกรรมอื่น ซึ่งท ำใหก้ำรใหบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่บรษิัทเล็งเห็นโอกำสในกำรต่อยอดจำกธุรกิจหลกัของบรษิัท 

ในปี 2554 นำยชวลั บุญประกอบศกัดิ์ ไดร้่วมจดัตัง้ บริษัท พร็อพเทค จ ำกัด (“Prop”) (เดิมชื่อ บริษัท รำชพฤกษ์    
แอ็ดไวโซรี่ จ ำกัด) เพื่อให้บริกำรข้อมูลดำ้นอสังหำริมทรัพยผ่์ำนอินเทอรเ์น็ตภำยใตแ้บรนด ์ReviewYourLiving โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อเป็นแหล่งขอ้มลูประกอบกำรตดัสินใจส ำหรบัผูบ้ริโภคในกำรเลือกซือ้ที่อยู่อำศยั โดย Prop ใหบ้ริกำรจดัท ำ
ข้อมูลโครงกำรอสังหำริมทรัพยบ์นเว็บไซต ์(“Website”) www.ReviewYourLiving.com และส่ือโซเชียลมีเดีย (“Social 
Media”) บนเฟซบุ๊ก (“Facebook”) ซึ่งมีผูต้ิดตำมมำกกว่ำ 4 แสนรำย รวมถึงใหบ้ริกำรโฆษณำประชำสมัพนัธแ์ก่ผูพ้ฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์และรีวิว (“Review”) โครงกำรอสงัหำรมิทรพัยผ่์ำนแพลตฟอรม์ของบรษิัท 

ในปี 2557 นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์ ไดจ้ัดตัง้ บริษัท มิตซุย ไอซีที จ ำกัด (“Mitsui”) เพื่อพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรคอนเทนต ์ส ำหรบัสนับสนุนกำรใหบ้ริกำรเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนที่ของบริษัท ซึ่งเดิมบริษัทมีกำรใชบ้ริกำรจำก
บริษัทภำยนอก โดยกำรพฒันำระบบภำยในของบริษัทเองท ำใหบ้ริษัทสำมำรถพฒันำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร 
และสำมำรถลดตน้ทุนไดใ้นระยะยำว โดย Mitsui ไดร้ับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ประเภทกิจกำรซอฟตแ์วร ์ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT 

ในปี 2559 เนื่องจำกกระแสกำรคำ้ขำยทำงอิเล็กทรอนิกส ์(“อีคอมเมิรซ์” หรือ “E-commerce”) และไมโครโลจิสติก 
(“Micrologistics”) เริ่มเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคโดยเฉพำะกลุ่มผูอ้ำศยัในเมือง นำยชวลั บุญประกอบศกัดิ์ ไดร้่วมเป็น
พันธมิตรกับกลุ่มนำยไตรภพ ลิมปพัทธ์ เจ้ำของรำยกำรโทรทัศน์ “ครัวคุณต๋อย” เปิดบริษัทร่วมในนำม บริษัท บอรน์ 
ดิจิตอล จ ำกัด (“Born”) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสรำ้งตลำดอีคอมเมิรซ์เจำะกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรโดยเฉพำะภำค
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ครวัเรือนผ่ำนแอปพลิเคชนั “ครวัคุณต๋อย” ทั้งนีม้ีผูด้ำวนโ์หลดแอปพลิเคชนัทั้งแพลตฟอรม์ Android และ iOS รวมกว่ำ    
5 แสนครัง้  

นอกจำกนีใ้นปี 2559 นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์ ไดจ้ัดตัง้ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกัด (“Tham”) เพื่อประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกับกำรวิจัยและพัฒนำระบบแพลตฟอรม์ออนไลน์ จำกกำรเปล่ียนแปลงกำรส่ือสำรของประเทศเข้ำสู่ยุค
อินเทอรเ์น็ต 4G ภำครฐัและภำคเอกชนเริ่มมุ่งเนน้ใหค้วำมส ำคญัในกำรใหบ้ริกำรซอฟตแ์วรต์่ำง ๆ ผ่ำนระบบออนไลน ์
บริษัทจึงไดเ้ขำ้ร่วมเป็นพนัธมิตรกับกลุ่ม บริษัท ธรรมนิติ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อพฒันำแพลตฟอรม์ที่จะยกระดบัคุณภำพ
กำรบนัทึกบญัชีส ำหรบัธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมหรือธุรกิจเอสเอ็มอี (SME) และรองรบักำรใหบ้ริกำรส ำหรบัหน่วย
ภำษีใหม่ในกลุ่มผู้ขำยสินคำ้ออนไลน์ โดย Tham ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ประเภทกิจกำรซอฟตแ์วร ์ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT  

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทไดม้ีกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้เพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนในกำรบริหำรงำนและขจดัควำม
ขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interest) โดยกำรขำยหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำก นำยชวัล บุญประกอบ
ศกัดิ์ ใหแ้ก่บรษิัทโดยมีโครงสรำ้งกำรถือหุน้ตำมโครงสรำ้งปัจจบุนั 

  ปัจจุบนับริษัทมีทุนจดทะเบียน 80 ลำ้นบำทและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 60 ลำ้นบำท และไดท้ ำกำรแปรสภำพเป็น
บรษิัทมหำชนจ ำกดัพรอ้มทัง้เปล่ียนชื่อเป็น “บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน)” เมื่อวนัที่ 20 มีนำคม 2562 

1.2 วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมาย ของบริษัทในภาพรวม 

วิสัยทัศน ์

สรำ้งสรรคเ์ทคโนโลยีเพื่อยกระดบัคณุภำพชวีิตที่มั่นคงและยั่งยืน 

พันธกิจ 

1. เป็นศนูยก์ลำงกำรสรำ้งสรรคแ์ละพฒันำเทคโนโลยีเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั 

2. ส่งเสรมิกำรใชเ้ทคโนโลยีและเพิ่มโอกำสในกำรเขำ้ถึงเทคโนโลยีแก่สงัคม 

3. สรำ้งควำมมั่นคงทำงเทคโนโลยีใหอ้ยู่คู่กบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่ำงยั่งยืน 

4. สรำ้งผลตอบแทนที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่องแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย 

เป้าหมาย 

1. เป็นผูน้  ำกำรใหบ้รกิำรเสรมิทำงโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้

 2.    มุ่งพฒันำดจิิทลัแพลตฟอรม์เพื่อตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคในทกุดำ้นของกำรด ำเนินชวีิต 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

เดือน / ปี เหตกุารณท์ีส่ าคัญ 
สิงหำคม 2547 บริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (มหำชน) จดทะเบียนโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่มีควำมสัมพันธ์กับ 

นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท ในชื่อ บริษัท แอ็ดเวอรไ์ทซต์ิงส ์จ ำกัด  
ดว้ยทนุจดทะเบียน 0.90 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตสื่อโฆษณำ 
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เดือน / ปี เหตกุารณท์ีส่ าคัญ 
กนัยำยน 2549 กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้ขำยกิจกำรทั้งหมดให้แก่กลุ่ม นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์  และได้เปล่ียน           

กำรด ำเนินกิจกำรเป็นผูใ้หบ้ริกำรเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนที่ (MVAS) ในรูปแบบขอ้ควำม ภำพ เสียง 
วิดีโอ และเกม  

มกรำคม 2554 บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้พัฒนำแอปพลิเคชันกระเป๋ำเงินออนไลน์ให้แก่ผู้ให้บริกำร
โทรศพัทเ์คลื่อนที่รำยหน่ึง   

เมษำยน 2554 นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์ ร่วมจัดตัง้บริษัท รำชพฤกษ์ แอ็ดไวโซร่ี จ ำกัด (ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น 
บริษัท พร็อพเทค จ ำกัด ) ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจพัฒนำเว็บไซต์ 
ReviewYourLiving และหนำ้แฟนเพจ (“Fan Page”) บนเฟสบุ๊ค (“Facebook”) เพื่อเป็นแพลตฟอรม์ 
(Platform) ในกำรจดัท ำขอ้มลูใหค้วำมเห็น (“Review” หรือ “รีวิว”) โครงกำรอสงัหำริมทรพัย ์รวมถึง
ใหบ้รกิำรพืน้ท่ีโฆษณำประชำสมัพนัธแ์ก่บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทอสงัหำรมิทรพัย ์และกำรรีวิว
โครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์

เมษำยน 2555 บรษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 0.90 ลำ้นบำท เป็น 2 ลำ้นบำท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  
มกรำคม 2557 นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์ จัดตั้ง บริษัท มิตซุย ไอซีที จ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท 

ประกอบธุรกิจพฒันำระบบสนบัสนนุกำรใหบ้รกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
มีนำคม 2557 บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ำกดั ไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ ประเภท

กิจกำรซอฟตแ์วร ์ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT 
พฤษภำคม 2559 • นำยชวลั บุญประกอบศกัดิ์ ร่วมจัดตัง้ บริษัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกัด ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลำ้น

บำท ประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรพฒันำแอปพลิเคชนั “ครวัคณุต๋อย” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชนัเก่ียวกบั
สตูรอำหำรหรือรำ้นอำหำรที่ไดอ้อกอำกำศผ่ำนรำยกำร “ครวัคณุต๋อย” 

• นำยชวลั บุญประกอบศกัดิ์ จัดตัง้ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกัด ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลำ้นบำท 
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรวิจยัและพฒันำระบบแพลตฟอรม์ออนไลน ์

มิถนุำยน 2559 บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุน จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ประเภทกิจกำรซอฟตแ์วร ์ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT 

พฤศจิกำยน 2559 บริษัท รำชพฤกษ์ แอ็ดไวโซรี่ จ ำกัด (ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท พร็อพเทค จ ำกัด ) เพิ่มทุน           
จดทะเบียนจำก 1 ลำ้นบำท เป็น 5 ลำ้นบำท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  

มิถนุำยน 2560 บรษิัท รำชพฤกษ์ แอ็ดไวโซรี่ จ ำกดั เปลี่ยนชื่อเป็น บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั 
ธันวำคม 2560 บริษัทมีกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นภำยในกลุ่มบริษัท โดยมีกำรขำยหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี ้      

จำก นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ์ ใหแ้ก่บรษิัท ดว้ยรำคำตำมมลูค่ำท่ีตรำไว ้ 
1. บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ำกดั 
2. บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั 
3. บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั 
4. บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั 

มกรำคม 2561  ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2561 ไดม้ีมติอนมุตัิเปล่ียนแปลงชื่อบรษิทัจำก บรษิัท แอ็ดเวอร์
ไทซต์ิงส ์จ ำกดั เป็น บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
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เดือน / ปี เหตกุารณท์ีส่ าคัญ 

 บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 2 ลำ้นบำทเป็น 5 ลำ้นบำท โดยจดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิม 

เมษำยน 2561 
  

 บรษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 2 ลำ้นบำท เป็น 50 ลำ้นบำท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 บริษัท พร็อพเทค จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5 ลำ้นบำท เป็น 7 ลำ้นบำท โดยจดัสรรใหแ้ก่   
ผูถื้อหุน้เดิม  

กมุภำพนัธ ์2562 บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5 ลำ้นบำท เป็น 10 ลำ้นบำท โดยจดัสรรใหแ้ก่  
ผูถื้อหุน้เดิม  

มีนำคม 2562 
 

 บริษัทจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท แอดเทค ฮับ 
จ ำกดั (มหำชน) 

 บรษิัทเปล่ียนแปลงมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวจ้ำก 100 บำทต่อหุน้ เป็น 0.50 บำทต่อหุน้ 

 บรษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 50 ลำ้นบำท เป็น 80 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 
20 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และออกหุน้สำมญัเพิ่ม
ทุนจ ำนวน 40 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนเป็นครัง้
แรกต่อประชำชน และน ำหุ้นสำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ  

 
 
1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท  

 
 

 
บริษัทย่อย 

 
 
 
 
 
 

 
บริษัทร่วม 
  
 
หมำยเหต ุ: *เป็นกำรจดักลุ่มตำมนำมสกลุ 

 

 

บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) 
(AddTech Hub) 

 

99.99% 99.99% 99.99% 

บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ากัด 
(Tham Digital) 

 

บริษัท พร็อพเทค จ ากัด 
(Proptech) 

บริษัท มิตซุย ไอซีท ีจ ากัด 
(Mitsui ICT) 

กลุ่มครอบครัวลิมปพัทธ*์ 

บริษัท บอรน์ ดิจิตอล จ ากัด 
(Born Digital) 

45% 
55% 
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รายละเอียดบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 

ชื่อบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ธุรกิจบรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 

• บรกิำรพฒันำระบบงำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
วันทีก่่อตั้ง 20 สิงหำคม 2547 
วันทีแ่ปรสภาพ 20 มีนำคม 2562 
ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์02-835-3957-8 
โทรสำร 02-835-3959 

 
รายละเอียดบริษัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 

ชื่อบริษัท บริษัท มิตซุย ไอซีท ีจ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจบรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 

วันทีก่่อตั้ง 23 มกรำคม 2557 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์02-835-3957-8 
โทรสำร 02-835-3959  

 
ชื่อบริษัท บริษัท พร็อพเทค จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ธุรกิจบรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 

• ธุรกิจสื่อโฆษณำผ่ำนอินเทอรเ์นต็ 
วันทีก่่อตั้ง 2 พฤษภำคม 2554 
ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์02-835-3957-8 
โทรสำร 02-835-3959 
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ชื่อบริษัท บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจวจิยัและพฒันำระบบแพลตฟอรม์ออนไลน ์
วันทีก่่อตั้ง 19 พฤษภำคม 2559 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์02-835-3957-8 
โทรสำร 02-835-3959 

 
รายละเอียดบริษัทร่วม วันที ่31 ธันวาคม 2562 
ชื่อบริษัท บริษัท บอรน์ ดิจิตอล จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจสื่อผ่ำนแอปพลิเคชนั “ครวัคณุต๋อย”  
วันทีก่่อตั้ง 12 พฤษภำคม 2559 
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 288 ซอย ส.ธรณิรทร ์2 ถนนประชำอทุิศ แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์02-274-4480 
โทรสำร 02-690-2804 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจกำรใหบ้ริกำรเก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรใหบ้ริกำรเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 
โดยสำมำรถแบ่งธุรกิจได ้3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจบรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (2) ธุรกิจพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ (3) ธุรกิจสื่อโฆษณำออนไลน ์

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

รำยไดห้ลกัของบริษัท ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกธุรกิจบรกิำรเสริมบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (MVAS) ซึ่งมีรำยไดใ้นช่วง 3 ปีที่ผ่ำน
มำมำกกว่ำรอ้ยละ 90 ในขณะที่รำยไดจ้ำกธุรกิจพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีสัดส่วนรอ้ยละ 4-8 และธุรกิจส่ือ
โฆษณำออนไลนม์ีสดัส่วนรอ้ยละ 1  

ประเภทรายได้ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (MVAS) 188.67 94.03 273.68 94.54 274.26 90.80 
2. ธุรกิจพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 9.10 4.54 11.65 4.02 24.16 8.00 

3. ธุรกิจสื่อ 2.87 1.43 4.16 1.44 3.62 1.20 
รวม 200.64 100.00 289.48 100.00 302.04 100.00 

 
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละการให้บริการ 

 2.2.1 ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเ์คลื่อนที ่(Mobile Value Added Services: “MVAS”) 

บริษัทให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนที่  (“MVAS”) โดยด ำเนินธุรกิจให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
สำระบันเทิงและควำมรู ้(“คอนเทนต”์ หรือ “Content”) ในชีวิตประจ ำวนั แบบสมัครสมำชิก (“Subscription”) 
ประเภทต่ำง ๆ เช่น สขุภำพ ค ำพยำกรณ ์ปัญหำเชำว ์กีฬำ เป็นตน้ บรษิัทใหบ้รกิำรคอนเทนตร์องรบัรูปแบบและ
เทคโนโลยีที่หลำกหลำยทัง้ขอ้ควำม เสียง ภำพ วิดีโอ และเกม นอกจำกนีย้งัรวมถึงรูปแบบลิงก ์(“Link”) เพื่อให้
สมำชิกสำมำรถเปิดดผู่ำนอินเทอรเ์น็ต (“Internet”) ได ้ 

บริษัทพัฒนำประเภทคอนเทนตอ์้ำงอิงตำมควำมสนใจและกำรตอบรับของผู้บริโภค รวมถึงควำม
รว่มมือเป็นพนัธมิตรกบัผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (“Mobile Operator”) จึงมีกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนประเภท
คอนเทนตไ์ปตำมกระแสนิยมในแต่ละช่วง  

  นอกจำกนีบ้ริษัทยงัใหบ้ริกำรส่ือกำรตลำดแบบ Interactive SMS รองรบัรำยกำรโทรทศันแ์ละอีเวน้ท ์
 (Event)  ที่ตอ้งกำรใหผู้ร้บัชมไดม้ีปฏิสัมพันธ์หรือร่วมสนุกกับรำยกำร ปัจจุบันใหบ้ริกำรหลักร่วมกับรำยกำร      
 “ครวัคุณต๋อย” ทำงช่อง 3 HD และรำยกำรข่ำวทำงช่อง PPTV ส่วนในปี 2561 บริษัทไดใ้หบ้ริกำรร่วมสนุกชิง
 รำงวลักบักำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รำยกำรละครซีรีสเ์กำหลีก็อบลิน (“Goblin”) และกำร
 รว่มสนกุในงำนมหกรรมยำนยนต ์(“Motor Expo”) เป็นตน้ 
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 2.2.2 ธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรษิัทมีนกัพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือโปรแกรมเมอร ์(“Programmer”) เพื่อท ำกำรวิจยัและ
พัฒนำบริกำรรูปแบบต่ำง ๆ ผ่ำนทำงแอปพลิเคชันบนโทรศพัทเ์คล่ือนที่และบนอินเทอรเ์น็ต (เรียกโดยรวมว่ำ 
“แพลตฟอรม์” / “Platform”) โดยกลุ่มบริษัทมุ่งเนน้กำรใหบ้ริกำรท่ีเก่ียวเนื่องกับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั ไดแ้ก่ 
อำหำร ที่อยู่อำศัย และยังรวมถึงกำรสรำ้งแพลตฟอรม์เพื่อใหบ้ริกำรที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจโทรคมนำคม  ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เช่น ระบบรกัษำควำมปลอดภัยในกำรท ำธุรกรรมออนไลน ์ระบบช ำระเงินผ่ำนค่ำ  
บรกิำรโทรศพัท ์แอปพลิเคชนักระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส ์(e-Wallet) เป็นตน้ 

แอปพลิเคชนั “ครวัคณุต๋อย” โดย Born 

บริษัทร่วม Born ได้พัฒนำแอปพลิเคชัน “ครัวคุณต๋อย” ทั้งบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 
(“Andriod”) และระบบปฏิบตัิกำร iOS เพื่อน ำเสนอคอนเทนตป์ระเภทอำหำรจำกที่เคยออกอำกำศผ่ำนรำยกำร
โทรทัศน ์“ครวัคุณต๋อย” โดยน ำเสนอขอ้มูลสูตรอำหำร เคล็ดลับกำรปรุงอำหำรเมนูต่ำง ๆ สำมำรถดูรำยกำร
ยอ้นหลงั คน้หำรำ้นอำหำร และยงัเป็นช่องทำงในกำรแจง้ขอ้มลูข่ำวสำร โปรโมชั่นและสิทธิประโยชนข์องแฟน
รำยกำรครวัคุณต๋อย ปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประชำสัมพันธ์แอปพลิเคชันเพื่อให้เป็นที่นิยมและมี
ผูใ้ชง้ำนเพิ่มมำกขึน้  

 2.2.3 ธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน ์

บริษัทย่อย Prop จัดท ำเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ Facebook ภำยใต้แบรนด์ ReviewYourLiving   
เพื่อน ำเสนอคอนเทนตด์ำ้นอสงัหำรมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูเ้ขำ้ชม เช่น ขอ้มลูโครงกำรใหม่ ท ำเลที่น่ำสนใจส ำหรบักำรหำ
บ้ำนเดี่ยว ทำวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม เพื่อกำรอยู่อำศัยและกำรลงทุน ข้อมูลกำรซื ้อขำย ปล่อยเช่ำ
อสังหำริมทรัพย ์โดย Prop ให้บริกำรผลิตคอนเทนตเ์พื่อกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ให้ลูกคำ้กลุ่มผู้พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นหลกั  

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

 2.3.1 กลยุทธก์ารแข่งขันธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเ์คลื่อนที ่(MVAS) 

1) มาตรฐานของระบบการให้บริการคอนเทนต ์

 บรษิัทใหบ้รกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ดว้ยระบบที่มีมำตรฐำนและมีคณุภำพเป็นท่ียอมรบั
ของผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่มำอย่ำงยำวนำน จำกประสบกำรณก์ำรพฒันำระบบและคณุภำพกำรใหบ้ริกำร 
ท ำใหร้ะบบควำมปลอดภัยในกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษัทเป็นไปตำมแนวทำงหรือขอ้ก ำหนดของผูใ้หบ้ริกำร
โทรศพัทเ์คล่ือนที่ กลุ่มบริษัทจึงไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหเ้ป็นหนึ่งในผูใ้หบ้ริกำรที่ผูใ้หบ้ริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่ให้
ควำมเชื่อมั่นในกำรดแูลระบบกำรจดัหำสมำชิกผูใ้ชบ้ริกำร ท ำใหก้ลุ่มบริษัทสำมำรถขยำยธุรกิจบริกำรเสริมบน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
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2) ประเภทคอนเทนตท์ีห่ลากหลาย  

 บริษัทมีคอนเทนตห์ลำกหลำยประเภทให้ผู้สมัครใช้บริกำรสำมำรถเลือกสมัครใช้บริกำร    
คอนเทนตท์ี่ตอ้งกำร โดยกลุ่มบริษัทมีทัง้คอนเทนตท์ี่กลุ่มบริษัทเป็นผูผ้ลิตเอง รวมถึงกำรจดัจำ้งบุคคลภำยนอก
ในกำรผลิตคอนเทนต ์เพื่อเป็นทำงเลือกกำรใหบ้รกิำรท่ีหลำกหลำยแก่ผูใ้ชบ้รกิำร  

3) ร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดหาผู้ใช้บริการจากหลากหลายช่องทาง  

บรษิัทรว่มมือกบัพนัธมิตรหลำยรำยในกำรท ำกำรตลำดในแต่ละช่องทำงที่พนัธมิตรแต่ละรำย
มีควำมเชี่ยวชำญ เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเขำ้ถึงกลุ่มลกูคำ้ไดค้รอบคลมุมำกยิ่งขึน้ โดยกลุ่มบรษิัทจ่ำยค่ำตอบแทน
ในกำรจดัหำผูใ้ชบ้รกิำรดว้ยส่วนแบ่งรำยไดต้ำมขอ้ตกลง กลุ่มบรษิัทมีช่องทำงในกำรรบัสมคัรสมำชิก 3 ช่องทำง 
ไดแ้ก่ 

(ก) การสมัครผ่านช่องทางทีไ่ม่ใช้เสียง (Non-Voice) 

บริษัทและพันธมิตรประชำสัมพันธ์ SMS รหัสกำรใหบ้ริกำร เพื่อใหผู้ส้นใจสมัครใช้
บริกำรสำมำรถสมัครใช้บริกำรโดยกำรกดรหัสสมัครใช้บริกำรที่ปรำกฎตำมส่ือ
ประชำสมัพนัธต์่ำง ๆ 

(ข) การสมัครผ่านช่องทางทีใ่ช้เสียง (Voice) 

บริษัทร่วมเป็นพันธมิตรกับคู่ค้ำที่ประกอบธุรกิจท ำกำรตลำดผ่ำนทำงโทรศัพท์            
(Telesales) ในกำรท ำหน้ำที่จัดหำสมำชิกผู้ใช้บริกำรผ่ำนกำรน ำเสนอบริกำรทำง
โทรศพัท ์ 

(ค) การสมัครผ่านช่องทางออนไลน ์(Online) 

บริษัทร่วมเป็นพนัธมิตรกับคู่คำ้ที่ใชบ้ริกำรเครือข่ำยโฆษณำประชำสมัพนัธอ์อนไลน ์
(Advertising Network) ซึ่งเขำ้ถึงผูท้ี่มีโอกำสสนใจสมคัรใชบ้รกิำรไดเ้ป็นจ ำนวนมำก 
 

         รายได้จ าแนกตามช่องทางการสมคัรใช้บริการของบริษัทระหว่างปี 2560 – ปี 2562  

ช่องทางการสมัครบริการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ช่องทำงที่ใชเ้สียง (Voice) 133.35 71.44 94.93 35.06 133.09 48.95 
ช่องทำงออนไลน ์(Online) 6.17 3.31 138.75 51.25 107.64 39.59 
ช่องทำงที่ไม่ใชเ้สียง (Non-Voice) 47.14 25.25 37.05 13.69 31.14 11.45 
รวม 186.66 100.00 270.73 100.00 271.87 100.00 
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4) การจัดโปรโมชัน 

บรษิัทด ำเนินกำรรว่มกบัผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีในกำรจดัโปรโมชนัลุน้ชิงรำงวลัเพื่อเป็น
กำรคืนก ำไรให้แก่ผู้ใช้บริกำรที่เป็นผู้โชคดีในกำรแจกรำงวัล โดยผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่และบริษัท
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมและรำยละเอียดกำรร่วมลุ้นชิงรำงวัลผ่ำนช่องทำงกำรตลำดของ ผู้ให้บริกำร
โทรศพัทเ์คล่ือนที่และบริษัท โดยของรำงวลัที่มีกำรแจกที่ผ่ำนมำ อำทิเช่น ทวัรต์่ำงประเทศ รถยนต ์ทองค ำแท่ง 
บตัรเติมเงิน บตัรเติมน ำ้มนั เป็นตน้ 

 2.3.2 ธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ให้บริการแพลตฟอรม์ทีส่ามารถแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะเจาะจง 

บรษิัทด ำเนินธุรกิจในอตุสำหกรรมโทรคมนำคมในส่วนธุรกิจบรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คล่ือนที่
มำอย่ำงยำวนำน ท ำให้บริษัทมีควำมเชี่ยวชำญและมีผู้พัฒนำระบบที่มีประสบกำรณ ์ในกรณีที่ ผู้ให้บริกำร
โทรศัพทเ์คล่ือนที่มีกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรใหบ้ริกำรในธุรกิจ MVAS บริษัทสำมำรถน ำเสนอแนวคิดและ
แนวทำงในกำรปฏิบตัิ เพื่อใหผู้ใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่สำมำรถน ำแนวทำงปฏิบตัิดงักล่ำวไปปรบัใชไ้ด ้ 

ช่วงที่ผ่ำนมำบรษิัทไดพ้ฒันำระบบรกัษำควำมปลอดภยัในกำรท ำธุรกรรมออนไลนใ์หแ้ก่ผูใ้ห้
บริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่รำยหนึ่ง เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองต่อนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ตอ้งกำรยกระดบักำร
บรกิำรใหด้ียิ่งขึน้ 

2) ให้บริการแพลตฟอรม์ทีต่อบสนองการใช้ชีวิตประจ าวัน 

บริษัทมีกลยทุธเ์นน้พฒันำแพลตฟอรม์ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั ไดแ้ก่ อำหำร 
ที่อยู่อำศัย โดยร่วมมือกับเจำ้ของคอนเทนต ์เช่น รำยกำร “ครวัคุณต๋อย” รำยกำรข่ำวช่อง PPTV เป็นตน้ หรือ
ผู้เชี่ยวชำญในแต่ละดำ้น เช่น กำรร่วมมือกับกลุ่มบริษัทธรรมนิติ  ในกำรพัฒนำระบบบัญชีออนไลน์ รวมถึง
เว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชัน ReviewYourLiving ซึ่งใหบ้ริกำรคอนเทนตป์ระเภทอสังหำริมทรพัย ์โดยกลุ่มบริษัท
เล็งเห็นว่ำกำรพัฒนำแพลตฟอรม์ที่มีกลุ่มผูใ้ชเ้ป้ำหมำยเป็นจ ำนวนมำก จะสำมำรถท ำใหบ้ริษัทสรำ้งผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีไดใ้นอนำคต หำกแพลตฟอรม์ดงักล่ำวสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนได้ 

2.3.3 ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของบรษิัทสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตำมประเภทธุรกิจหลกัไดด้งันี ้

1) ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

 กลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัท ได้แก่  ผู้ใช้โทรศัพท์เค ล่ือนที่ โดยทั่ วไปของผู้ให้บริกำร
โทรศพัทเ์คล่ือนที่ทุกรำย โดยเนน้กำรประชำสมัพนัธใ์หค้รอบคลมุผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนที่ใหไ้ดม้ำกที่สดุผ่ำนกำร
ท ำกำรตลำดโดยพนัธมิตรหลำยรำย และใหบ้รกิำรคอนเทนตท์ี่หลำยหลำยประเภทเพื่อใหส้ำมำรถครอบคลมุทุก
ควำมตอ้งกำร   

2) ธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปัจจุบันกลุ่มลูกคำ้หลักไดแ้ก่ ผู้ให้บริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่  เนื่องจำกบริษัทด ำเนินธุรกิจ
บริกำรเสริมโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีมำเป็นระยะเวลำนำน ท ำใหม้ีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ รวมถึงประสบกำรณใ์นกำร
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พัฒนำระบบกำรช ำระเงินผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์จึงสำมำรถใหบ้ริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรบัธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดเ้ป็นอย่ำงดี 

 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทยงัไดพ้ฒันำแพลตฟอรม์อื่น ๆ เพื่อใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้บุคคลทั่วไป 
เช่น แฟนรำยกำร “ครวัคณุต๋อย” หรือผูท้ี่สนใจคน้หำขอ้มลูอสงัหำรมิทรพัย ์และกลุ่มลกูคำ้ประเภทผูป้ระกอบกำร 
ส ำหรบัระบบบญัชีออนไลนซ์ึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 2.4.1 กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปัจจบุนัประเทศไทยมีจ ำนวนหมำยเลขกำรใชบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่มีผูใ้ชง้ำนรวม 125.10 ลำ้นเลข
หมำย (ขอ้มลู ณ 31 ธันวำคม 2561)  และมีอตัรำส่วนจ ำนวนเลขหมำยโทรศพัทเ์คล่ือนที่ต่อประชำกรรวม (Penetration 
rate) เท่ำกับรอ้ยละ 188.25 ซึ่งมลูค่ำตลำดบริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ประกอบดว้ย บริกำรเสียง (Voice) และบริกำรขอ้มลู 
(Non-Voice) โดยแนวโนม้ธุรกิจบริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่ในระยะ 1 ถึง 3 ปีขำ้งหนำ้มีแนวโนม้เติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำก
ควำมกำ้วหนำ้ของนวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัที่พฒันำรวดเร็ว ส่งผลต่อควำมนิยมใชส้มำรท์โฟนของผูบ้ ริโภคที่มีมำก
ยิ่งขึน้ โดยเฉพำะกำรใชแ้อปพลิเคชนั แพลตฟอรม์ และควำมคุน้ชินต่อกำรใชบ้ริกำรออนไลน ์ตำมทิศทำงกำรใชส้มำรท์   
โฟนซึ่งเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ส ำนกังำนกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศันแ์ละกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) 
ประเมินควำมตอ้งกำรใชส้มำรท์โฟนจะหนุนตลำดโทรศพัทเ์คล่ือนที่ปี 2560 เติบโตรอ้ยละ 7.8 จำกปี 2559 และรอ้ยละ 
6.7 จำกปี 2558 (ที่มำ: แนวโนม้อตุสำหกรรม ปี 2561 - 2563 ธุรกจิบรกิำรระบบโทรศพัทเ์คล่ือนที่ศนูยว์ิจยักรุงศรี) ขอ้มลู
จำกศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนำคม ส ำนักงำน กสทช. พบว่ำประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนใช้บริกำร
โทรศัพท์เคล่ือนที่  ในปี 2559 จ ำนวน 119.67 ล้ำนเลขหมำย ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตเฉล่ียประมำณร้อยละ 8.9                      
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีจ ำนวน 71.73 ลำ้นเลขหมำย ผลส ำรวจของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติในปี 2559 กล่ำวถึง

ส่วนแบง่การตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

AIS 44.0%

TRUE 31.8%

DTAC 21.6%

OTHERS 2.6% 

ทีม่ำ : รำยงำนสภำพตลำดโทรคมนำคมไตรมำสที ่3 ปี 2562 ส ำนักงำน กสทช. 
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กำรเพิ่มขึน้ของสดัส่วนสมำรท์โฟนเป็นประมำณรอ้ยละ 50 ของโทรศพัทเ์คล่ือนที่ทัง้หมดซึ่งในปี 2555 มีเพียงประมำณ
รอ้ยละ 8 โดยกำรติดตำมข่ำวสำรนบัเป็นกิจกรรมที่ผูใ้ชง้ำนส่วนใหญ่ประมำณรอ้ยละ 46.5 นิยมใชบ้รกิำรผ่ำนสมำรท์โฟน 

  ส ำนกังำน กสทช. ระบุว่ำในเขตพืน้ที่ภูมิภำค ผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่ยงัคงมีโอกำสในกำรขยำย
ฐำนลูกคำ้ผูใ้ชบ้ริกำรไดอ้ีกมำก แมว้่ำตลำดผูส้มัครรบับริกำรในเขตเมืองค่อนข้ำงจะอิ่มตวัประกอบกับสภำพแวดลอ้ม
ทำงดำ้นกำรแข่งขนัท่ีเพิ่มขึน้อย่ำงมำก เพื่อมิใหก้ระทบกบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเฉล่ียต่อเลขหมำยต่อ
เดือน (Average Revenue Per Unit: ARPU) ที่มีแนวโนม้เริ่มทรงตวั กำรท่ีตลำดบรกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ยงัคงปรำกฏภำพ
ของกำรรักษำกำรเติบโตไดอ้ยู่นั้น ผลส่วนหนึ่งคำดว่ำจะมีแรงผลักดันให้เกิดกำรใชบ้ริกำรเสริมบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 
(“Mobile Value-Added Services: MVAS”) หรือบริกำรที่มิใช่เสียง (“Non-Voice Services”) เพิ่มมำกขึน้เพื่อชดเชย
รำยไดจ้ำกบรกิำรทำงเสียงที่ทรงตวัหรืออำจลดลงไดใ้นอนำคต 
 

 

  ผลจำกกำรส ำรวจภำคสนำมจำกส ำนกังำน กสทช. พบว่ำตลำดบริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดเ้ขำ้สู่ภำวะ
อิ่มตัวส่งผลใหมู้ลค่ำโดยรวมของตลำดบริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่เติบโตในกรอบจ ำกัด โดยในปี 2561 มีมูลค่ำประมำณ 
251,241 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 รอ้ยละ 2.1 และแมว้่ำผูใ้หบ้ริกำรจะใชก้ลยุทธส่์งเสริมกำรขำยในรูปแบบต่ำง  ๆ  
รวมถึงสรำ้งแรงจงูใจเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิำรปรบัเปล่ียนจำกกำรใชบ้รกิำรแบบเติมเงินเป็นแบบรำยเดือนเพื่อเพิ่มรำยไดเ้ฉล่ียต่อ
เลขหมำย (ARPU) มูลค่ำตลำดโทรศัพทเ์คล่ือนที่ที่จะเกิดขึน้ในปี 2562 คำดว่ำจะมีอัตรำเติบโตเพียงรอ้ยละ 2.5 โดยมี
มลูค่ำประมำณ 257,522 ลำ้นบำท 
 
  หำกจ ำแนกมลูค่ำที่เกิดขึน้ในตลำดบริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่ออกเป็น 2 ตลำดย่อยไดแ้ก่ มูลค่ำที่เกิด
จำกบริกำรทำงเสียง (Mobile Voice Service) และมูลค่ำที่เกิดจำกบริกำรที่ไม่ใช่เสียง (Mobile Non-voice Service)       
ซึ่งประกอบดว้ย SMS MMS และบริกำรอินเทอรเ์น็ตผ่ำนโครงข่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจุบนัผูบ้ริโภค

 ขอ้มลูเปรียบเทียบ 
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นิยมส่ือสำรและใชบ้ริกำรต่ำงๆผ่ำนบริกำรที่ไม่ใช่เสียงเพิ่มขึน้ ขณะที่กำรส่ือสำรทำงเสียงมีแนวโนม้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยในปี 2561 มลูค่ำที่เกิดขึน้จำกบรกิำรทำงเสียงมีมลูค่ำ 69,276 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2560 รอ้ยละ 14 และคำดว่ำจะ
ลดมูลค่ำลงเหลือ 60,963 ลำ้นบำท ในปี 2562 ส่วนบริกำรที่ไม่ใช่เสียงสรำ้งรำยไดใ้หก้ับผูใ้หบ้ริกำรในปี 2561 มีมูลค่ำ 
181,965 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2560 รอ้ยละ 9.9 และเพิ่มขึน้เป็นมลูค่ำ 196,559 ลำ้นบำท ในปี 2562 

 2.4.2 ธุรกิจสื่อออนไลน ์

  อุตสำหกรรมส่ือเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมที่ส  ำคัญ ดว้ยสำเหตุที่กำรประกอบธุรกิจส่ือเป็นส่ิงที่ตอ้ง
เก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ถึงผูค้นจ ำนวนมำก ตวัธุรกิจจะประสบควำมส ำเร็จไดห้รือไม่นัน้ ปัจจยัส ำคญัคือ ควำมพึงพอใจและ
พฤติกรรมของผูบ้รโิภค ซึ่งทัง้สองปัจจยันีต้่ำงก็มีควำมสมัพนัธก์บัเทคโนโลยีที่พฒันำขึน้ในทกุทกุวนั ธุรกิจสื่อจึงตอ้งมีกำร
ปรบัตวัอยู่ตลอดเวลำ รำยไดห้ลกัของอุตสำหกรรมส่ือจะมำจำกค่ำโฆษณำที่มำจำกบริษัทต่ำง  ๆ ถำ้หำกผูป้ระกอบกำร
สำมำรถสรำ้งส่ือที่เป็นที่นิยมได ้ก็จะเป็นที่ตอ้งกำรของบริษัทที่ตอ้งกำรโฆษณำสินคำ้และบริกำรของตนเอง และจะมี
อ ำนำจในกำรต่อรองอตัรำค่ำโฆษณำ ช่องทำงในกำรประกอบธุรกิจส่ือนัน้มีหลำกหลำยช่องทำงมำก ไม่ว่ำจะเป็นโทรทศัน ์
วิทย ุหนงัสือ ป้ำยโฆษณำบนยำนพำหนะ และที่เป็นท่ีนิยมมำกในปัจจบุนันีค้ือ อินเทอรเ์น็ต 
 

ตารางค่าใช้จ่ายการโฆษณาในแต่ละชอ่งทางระหว่างปี 2559 – 2562 (ล้านบาท) 

ประเภท / ปี 2559 2560 2561 2562 
การเปลี่ยนแปลง 

เฉลี่ยต่อปี 
 (%) 

สื่อโทรทัศน ์  84,398   70,979   70,382   70,310  -5.6% 
สื่อวทิยุ  6,417   5,983   4,797   4,735  -9.3% 
สื่อหนังสอืพิมพ ์  17,489   14,059   6,100   4,634  -33.4% 
สื่อแม็กกาซีน  4,505   3,207   1,316   1,054  -35.9% 
สื่อในโรงภาพยนตร ์  5,134   5,445   7,383   8,838  20.5% 
สื่อนอกสถานที ่  4,265   5,665   6,833   6,929  18.3% 
สื่อเคลือ่นที ่  4,478   5,311   6,082   6,585  13.8% 
สื่อในห้างสรรพสนิค้า  2,000   2,000   1,060   1,040  -16.3% 
สื่อออนไลน ์  8,084   9,150   15,348   18,055  32.9% 
รวม  136,770   121,799   119,301   122,180  -3.5% 
การเปลี่ยนแปลงต่อปี (%) - -10.9% -2.1% 2.4% - 
ที่มำ สมำคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (“MAAT”) และ Nielsen and the Bangkok Insight 

  อตุสำหกรรมส่ือโฆษณำของประเทศไทยในปี 2562 มีมลูค่ำกำรใชจ้่ำยโดยรวมอยู่ที่ 122,180 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้ประมำณรอ้ยละ 2.4 จำกปี 2561 ที่ 119,301 ลำ้นบำท โดยภำพรวมจะเห็นว่ำมลูค่ำของอตุสำหกรรมสื่อค่อนขำ้งที่
จะคงตวั แต่เมื่อแยกตำมประเภทของส่ือจะเห็นว่ำ สดัส่วนของส่ือประเภทโทรทศันแ์ละส่ือส่ิงพิมพม์ีแนวโนม้ลดลงอย่ำง
เห็นไดช้ดั ในขณะที่ส่ือที่มีแนวโนม้เติบโตมำกขึน้ทุกปี จะเป็นส่ือประเภทโฆษณำภำยนอกอำคำร และส่ือบนอินเทอรเ์น็ต
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หรือส่ือออนไลน ์ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไปจำกใน
สมยัก่อน    

  ในปัจจุบัน โทรศัพท์เคล่ือนที่แบบสมำร์ทโฟนได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ ำวันของทุกคน      
ตลำดโทรศพัทเ์คล่ือนที่ก็มีกำรขยำยตวัเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลใหก้ำรใชส่ื้ออินเทอรเ์น็ตในโทรศพัทเ์คล่ือนที่เพิ่มมำก
ขึน้ตำมไปดว้ย ประกอบกับกำรพัฒนำของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ผูป้ระกอบกำรธุรกิจโทรศัพทเ์คล่ือนที่และ
ใหบ้ริกำรขอ้มลูผ่ำนอินเทอรเ์น็ตต่ำงก็พฒันำใหม้ีประสิทธิภำพ มีควำมเร็วมำกขึน้ ผูบ้ริโภคจึงสำมำรถเขำ้ถึงส่ือไดอ้ย่ำง
รวดเร็วทกุที่ทกุเวลำ ดว้ยสำเหตุนีท้  ำใหผู้ป้ระกอบกำรธุรกิจส่ือ มองเห็นถึงโอกำสที่จะเขำ้ถึงผูค้นไดม้ำกกว่ำเดิม จึงมีกำร
ท ำส่ือเนือ้หำต่ำง ๆ ทั้งดำ้นบันเทิงและข่ำวสำร ลงในช่องทำงต่ำง  ๆ ทำงอินเทอรเ์น็ต ส่งผลใหค้วำมนิยมในกำรรบัชม
โทรทศันห์รือส่ือส่ิงพิมพล์ดลง ผูป้ระกอบธุรกิจต่ำง ๆ ที่ตอ้งกำรโฆษณำ ก็หนัมำลงทุนโฆษณำในส่ือประเภทอินเทอรเ์น็ต
มำกขึน้ และสดัส่วนในกำรโฆษณำทำงส่ือรุน่เก่ำลดลง 

2.5 ขั้นตอนการท างาน 

ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพทเ์คลื่อนที ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบรษิัทใหบ้รกิำรคอนเทนตแ์ก่ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่ โดยมีคู่คำ้ที่เก่ียวขอ้งในกำรใหบ้รกิำรดงันี  ้

คอนเทนต ์

คอนเทนต ์

คอนเทนต ์ค่ำบรกิำร 

ค่ำบรกิำร 

สมำชิก 

สมำชิก 

ผูผ้ลิตคอนเทนต ์

ผูใ้หบ้รกิำรคอนเทนต ์

ผูจ้ดัหำสมำชิก 

ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่  

ลกูคำ้ที่สมคัรสมำชกิใชบ้รกิำร 
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1. ผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่ - เป็นเจำ้ของช่องทำงกำรส่งคอนเทนตร์ะหว่ำงบริษัทและสมำชิก 
กำรด ำเนินรำยกำรตัง้แต่ขอ้มูลกำรสมคัรสมำชิก กำรส่งคอนเทนตใ์หส้มำชิก กำรคิดค่ำบริกำร 
กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรใหบ้ริกำร รำยกำรทั้งหมดจะด ำเนินกำรผ่ำนระบบเครือข่ำยของ      
ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่แต่ละรำย  

2. ผูใ้หบ้ริกำรคอนเทนต ์– ไดแ้ก่ บริษัท ซึ่งเป็นผูจ้ัดหำคอนเทนต ์จัดหำสมำชิกในกำรรบับริกำร  
และจัดส่งคอนเทนต์ให้สมำชิก โดยจะให้บริกำรผ่ำนระบบเครือข่ำยของผู้ให้บริกำร
โทรศพัทเ์คลื่อนที่แต่ละรำย 

3. ผูผ้ลิตคอนเทนต ์– ปัจจบุนับรษิัทว่ำจำ้งผูผ้ลิตภำยนอกผลิตคอนเทนตป์ระเภทค ำพยำกรณ ์วิดีโอ 
เกรด็ควำมรูด้ำ้นสขุภำพ 

4. ผูจ้ดัหำสมำชิก – บรษิัทมีนโยบำยด ำเนินกำรผ่ำนพนัธมิตรในกำรจดัหำสมำชิกเพื่อเพิ่มโอกำสใน
กำรเขำ้ถึงผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดอ้ย่ำงทั่วถึง โดยพนัธมิตรจะเป็นผูท้  ำกำรตลำดผ่ำนช่องทำงกำร
สมคัรทำงโทรศพัท ์ส่ือโฆษณำประชำสมัพนัธต์่ำง ๆ และทำงออนไลน ์

ขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำร 

1. บรษิัทจดัใหม้ีระบบกำรจดักำรขอ้มลู เพื่อกำรจดักำรขอ้มลูของสมำชิกและกำรจดัส่งและรบัขอ้มลู
ระหว่ำงบรษิัทและผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่  

2. บริษัทขอเปิดบริกำรกับทำงผู้ให้บริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่ โดยเสนอลักษณะบริกำรที่ตอ้งกำร
น ำเสนอและค่ำบริกำร เพื่อให้ทำงผู้ให้บริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่เปิดหมำยเลขดังกล่ำวในกำร
ใหบ้รกิำร  

3. ผู้ใช้โทรศัพทเ์คล่ือนที่สมัครบริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดยทำงบริษัทจะตอ้งแจง้แพ็คเกจกำร
ใหบ้รกิำร ไดแ้ก่ ประเภทบรกิำร ค่ำบรกิำรต่อขอ้ควำม ก่อนกำรสมคัร และแจง้ผลกำรสมคัรพรอ้ม
ช่องทำงกำรยกเลิกหลงัจำกด ำเนินกำรสมคัรเสร็จสิน้ โดยขอ้มลูกำรสมัครถกูบนัทึกในระบบของ
บรษิัท 

4. บริษัทจดัส่งคอนเทนตใ์หส้มำชิกตำมแพ็คเกจที่สมคัรผ่ำนระบบของผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
โดยหลงัจำกกำรส่งคอนเทนต ์ระบบของผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่จะรำยงำนผลควำมส ำเร็จ
ในกำรส่งคอนเทนตก์ลบัมำใหบ้รษิัทรบัทรำบ 

5. ผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจดัส่งผลกำรเก็บค่ำบริกำรจำกผูใ้ชบ้ริกำรเป็นรำยเดือนใหแ้ก่บรษิัท
เพื่อกำรวำงใบเรียกเก็บค่ำบริกำร โดยมูลค่ำส่วนแบ่งค ำนวณจำกรำยได้ที่ได้รับช ำระจำก
ผูใ้ชบ้รกิำรแลว้  

 ธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยพฒันำธุรกิจจะเป็นผูร้ิเริ่มโครงกำร หรือรบังำนพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำกลกูคำ้ หลงัจำกนัน้จะมีกำรประชมุร่วมกบัฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำควำมเป็นไปไดใ้นกำรพฒันำระบบ
ดังกล่ำว กลุ่มบริษัทใช้แนวคิดกำรบริหำรงำนดว้ยวิธีอไจล ์( “Agile”) ซึ่งเป็นแนวคิดที่นิยมน ำมำปฏิบัติในกำรพัฒนำ
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ซอฟตแ์วร ์(“Software”) และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งเป็นหลกักำรท ำงำนท่ียืดหยุ่น สำมำรถตอบสนองต่อผลลพัธท์ี่
ไดจ้ำกกำรพฒันำในแต่ละขัน้ตอน เพื่อกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหเ้ป็นไปตำมที่ลกูคำ้ตอ้งกำร โดยมีกรอบ
กำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. กำรวิเครำะหแ์ละออกแบบระบบ เพื่อท ำกำรวิเครำะหค์วำมตอ้งกำรของระบบ พรอ้มทัง้สรุปขอ้มลู

ควำมตอ้งกำร และกำรออกแบบระบบที่สำมำรถตอบโจทยข์องลกูคำ้ได ้

2. กำรพฒันำโปรแกรม คือกำรเขียนชดุค ำสั่งตำมกำรออกแบบ 

3. กำรทดสอบระบบ คือ ก ำหนดออกแบบรูปแบบกรณีทดสอบ (“Test Case”) และท ำกำรทดสอบ
ระบบ พรอ้มรำยงำนผล 

4. กำรติดตัง้ระบบ โดยเมื่อระบบผ่ำนกำรทดสอบ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศดงักล่ำวจะถูกน ำไป
ติดตัง้บนเซิรฟ์เวอรข์องลกูคำ้หรือบนอปุกรณอ์ื่นท่ีลกูคำ้ตอ้งกำร 

โดยในระหว่ำงขั้นตอนดำ้นบนนั้น บริษัทจะมีกำรติดตำมผลลัพธ์ที่ไดร้ับในแต่ละขั้นตอนเพื่อกำร
ปรบัปรุงและพฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ โดยเนน้ท่ีผลลพัธท์ี่สำมำรถตอบโจทยข์องลกูคำ้เป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

กำรวเิครำะหแ์ละออกแบบระบบ 

กำรพฒันำโปรแกรม 

กำรทดสอบระบบ 

กำรติดตัง้ระบบ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 บริษัทไดจ้ดัตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ซึ่งมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแนวทำงในกำร
บริหำรจดักำรระดบัควำมเส่ียงที่มีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำน โดยท ำหนำ้ที่ติดตำมควบคมุควำมเส่ียงใหอ้ยู่ภำยในระดบั
ที่เหมำะสมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงสม ่ำเสมอ บรษิัทจ ำแนกควำมเส่ียงที่ส  ำคญัออกเป็น 3 ดำ้น ดงันี ้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีใ่นการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทจะตอ้งด ำเนินธุรกิจภำยใตข้อ้ก ำหนดของผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่แต่ละรำย ตัง้แต่กำรจดัใหม้ีระบบ
กำรเชื่อมต่อกับผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรใหบ้ริกำรแก่ผูใ้ชบ้ริกำร กำรก ำหนดลกัษณะ
ของบรกิำรหรือคอนเทนต ์ซึ่งจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ก่อนกำรเปิดใหบ้รกิำร รวมถึงกำร
จัดเก็บหลักฐำนกำรให้บริกำรส ำหรับกำรตรวจสอบ โดยหำกบริษัทไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของทำง               
ผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีได ้บริษัทมีโอกำสที่จะถกูระงบักำรใหบ้ริกำร โดยผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่เป็นผูใ้หบ้รกิำร
เครือข่ำยโทรศัพทเ์คล่ือนที่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์        
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่จะน ำกฎระเบียบของส ำนักงำน กสทช.           
มำก ำหนดเป็นนโยบำยและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนซึ่งจะส่งผลต่อวิธีกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ
ธุรกิจ MVAS 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรของบริษัทไดท้ ำธุรกิจร่วมกับผู้ให้บริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่เป็นระยะเวลำกว่ำ  10 ปี     
และบุคลำกรของบรษิัทไดม้ีกำรส่ือสำรกบัทำงผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ถึงแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน กสทช. อย่ำงสม ่ำเสมอ และมีควำมพรอ้มในกำรปรบัเปล่ียนวิธีกำรท ำงำน หำกทำงผูใ้หบ้ริกำร
โทรศัพท์เคล่ือนที่และส ำนักงำน กสทช. มีมำตรกำรที่เพิ่มเติมจำกปัจจุบัน  โดยบริษัทไม่เคยประสบปัญหำในกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 

ความเสี่ยงจากการทีผู้่ให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนทีเ่ข้ามาด าเนินธุรกิจเอง 

บริษัทเป็นผูใ้หบ้ริกำรคอนเทนตท์ี่มีกำรด ำเนินกำรร่วมกับผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่ โดยบริษัทเป็นผูจ้ัดหำ
คอนเทนตใ์หแ้ก่ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่เพื่อใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ชบ้รกิำรแต่ละรำย บรษิัทจะไดร้บัส่วนแบ่งรำยไดค้่ำบรกิำร
ที่ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่ เรียกเก็บจำกผู้ใช้บริกำร ปัจจุบันบริษัทมีสัญญำให้บริกำรดังกล่ำวกับผู้ให้บริกำร
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ทัง้ 3 รำยใหญ่ โดยถือเป็นกลยทุธใ์นกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัที่ตอ้งกำรเขำ้ถึงผูใ้ชบ้รกิำรทัง้หมด ไม่จ ำกดั
เฉพำะสมำชิกผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่รำยใดรำยหนึ่ง ทั้งนี ้สัญญำใหบ้ริกำร MVAS ส่วนใหญ่จะมีกำรต่ออำยุโดย
อตัโนมตัิต่อไปอีก 1 ปี โดยที่ผ่ำนมำไดม้ีกำรต่อสญัญำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด บรษิัทจึงอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรไม่ได้
รบักำรต่ออำยสุญัญำดงักล่ำวและสญูเสียรำยไดจ้ ำนวนมำก รวมถึงมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิัท 

บริษัทตระหนกัถึงควำมเส่ียงดงักล่ำวและมีควำมมั่นใจว่ำจำกกำรท่ีบริษัทจดัหำคอนเทนตท์ี่มีคณุภำพส่งผลให้
ไดร้บัควำมนิยมและมีผูใ้ชบ้ริกำรเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนมีควำมสมัพนัธท์ี่ดีกับผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ส่วน
ใหญ่เป็นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี จะช่วยลดควำมเส่ียงดังกล่ำวลงได้ นอกจำกนี ้ กำรที่จะด ำเนินกำรจัดหำและผลิต              
คอนเทนตข์องผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีเองนัน้ จะตอ้งมีกระบวนกำรในกำรจดัหำที่มีควำมซบัซอ้น และอำศยับคุลำกร
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จ ำนวนมำก เพื่อให้ไดแ้หล่งข้อมูลที่มีคุณภำพหลำกหลำยและเป็นที่ตอ้งกำรของลูกคำ้ ในขณะที่บริษัทมีทีมงำนที่มี
ประสิทธิภำพ มีควำมช ำนำญ ซึ่งสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้ผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่ไดม้ำกกว่ำกำรด ำเนินกำร
เอง นอกจำกนี ้ธุรกิจและรำยไดห้ลักของผูใ้หบ้ริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่มำจำกกำรใหบ้ริกำรเครือข่ำยโทรศัพทเ์คล่ือนที่      
ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่แตกต่ำงกัน ดงันัน้กำรท่ีผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่จะหนัมำมุ่งเนน้ด ำเนินกำรใหบ้รกิำรคอนเทนต์
ดว้ยตวัเอง โดยไม่ท ำงำนรว่มกบัผูใ้หบ้รกิำรคอนเทนตจ์ึงเป็นไปไดย้ำก 

ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค 

เทคโนโลยีกำรส่ือสำรมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว พฤติกรรมและควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคก็เปล่ียนแปลง
ไปตำมวิวฒันำกำรในผลิตภัณฑแ์ละบริกำร รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงดำ้นกฎเกณฑก์ำรก ำกับดูแลต่ำง ๆ ก็มีส่วนท ำใหม้ี
กำรเปิดตลำดบริกำรดว้ยรูปแบบใหม่เช่นเดียวกัน โดยศูนยว์ิจัยขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ส ำนักวิจัย สถำบัน
บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตรค์ำดกำรณว์่ำในอนำคตบริกำรเสริมแบบขอ้ควำมเพียงอย่ำงเดียวจะปรบัตวัลดลงและปัจจัย
ต่ำง ๆ ดงักล่ำวจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจบรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

ฝ่ำยบรหิำรประเมินว่ำกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีนัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ MVAS อย่ำงรุนแรง เนื่องจำก
นอกจำกกำรส่งขอ้ควำมสัน้แลว้ บริษัทสำมำรถพฒันำรูปแบบคอนเทนตป์ระเภทอื่นได ้โดย SMS เป็นเพียงช่องทำงกำร
ยืนยันกำรช ำระเงินที่ผู้ใช้โทรศัพทเ์คล่ือนที่ทุกรำยสำมำรถเข้ำถึง  และมีควำมสะดวกมำกที่สุดส ำหรับพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริกำรในประเทศไทย ดงันัน้บรษิัทจึงมุ่งเนน้กำรพฒันำและสรรหำคอนเทนตใ์หส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ผูใ้ชบ้รกิำรในประเทศไทยใหด้ีที่สดุ โดยกำรติดตำมวิเครำะหข์อ้มลูกำรใชบ้รกิำรในแต่ละประเภท และกำรรบัฟังค ำแนะน ำ
จำกคู่คำ้ทัง้พนัธมิตรดำ้นกำรตลำดและผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่เพื่อกำรพฒันำคอนเทนตต์่อไป 

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถเฉพาะของบุคลากร 

กำรประกอบธุรกิจและกำรพัฒนำบริกำรด้ำนเทคโนโลยีของบริษัทด ำเนินกำรโดยบุคลำกรที่มีควำมรู ้ 
ควำมสำมำรถและประสบกำรณเ์ฉพำะดำ้น ซึ่งเป็นทรพัยำกรที่มีคุณค่ำและมีส่วนส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งในที่นี ้
หมำยถึงพนกังำนดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดงันัน้หำกบริษัทตอ้งสญูเสียบุคลำกรเหล่ำนัน้ไปอำจตอ้งใชเ้วลำมำกในกำร
สรำ้งบคุลำกรทดแทนขึน้มำใหม่ ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรขยำยกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทได  ้

บริษัทไดต้ระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำวและไดด้  ำเนินกำรกระจำยควำมเส่ียงโดยส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในธุรกิจ และวำงแผนงำนใหพ้นกังำนสำมำรถท ำงำนทดแทนกันได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งพิงพนกังำนคนใดคนหนึ่ง 
นอกจำกนีบ้ริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญกับบุคลำกร โดยใหก้ำรสนับสนุนใหพ้นักงำนทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
เพื่อใหเ้กิดควำมรูส้กึที่มั่นคง พรอ้มที่จะเติบโตและพฒันำไปกบับรษิัทในระยะยำว 

ความเสี่ยงจากเหตุขัดข้องในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

บริษัทมีรำยไดห้ลักจำกกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ โดยบริกำรต่ำง ๆ จะให้บริกำรผ่ำนระบบ
เครือข่ำยของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่แก่สมำชิกผู้ใช้บริกำรในระบบต่ำง  ๆ  ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใตร้ะบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีกำรเชื่อมต่อกนัระหว่ำงบริษัทกับผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ดงันัน้หำกระบบเชื่อมต่อระหว่ำง
บริษัทกับผูใ้หบ้ริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่รำยใดรำยหนึ่งมีเหตุขัดข้องหรือไม่สำมำรถเชื่อมต่อระบบได ้จะท ำให้บริษัทไม่
สำมำรถท ำกำรใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ชบ้รกิำรไดแ้ละอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
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 บริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงและมีแนวทำงที่จะลดควำมเส่ียงดังกล่ำว ดว้ยกำรจัดหำช่องทำงส ำรองเพื่อ
เชื่อมต่อระหว่ำงบริษัทกับระบบเครือข่ำยของผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่แต่ละรำย ท ำใหม้ีช่องทำงกำรเชื่อมต่อระบบ
ระหว่ำงกันมำกกว่ำหนึ่งช่องทำง หำกเกิดเหตุขดัขอ้งกับช่องทำงหลกัที่บริษัทใชเ้ชื่อมต่อกับผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่  
กำรเชื่อมต่อระหว่ำงกันนั้นจะถูกโอนย้ำยมำผ่ำนช่องทำงส ำรองทันที  ซึ่งจะท ำให้บริษัทยังคงสำมำรถให้บริกำรแก่
ผูใ้ชบ้รกิำรไดต้ำมปรกติ และไม่ส่งผลกระทบเสียหำยต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

ความเสี่ยงในกรณีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล่มทัง้ระบบจากเหตุภัยพิบัติ 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทถือเป็นส่วนส ำคญัหลกัของกำรด ำเนินงำนในทุกธุรกิจของบริษัท ในกรณี
ที่มีสถำนกำรณร์ำ้ยแรงที่อำจเกิด อำทิ เกิดเพลิงไหมอ้ำคำรส ำนกังำน เกิดอุทกภยับริเวณพืน้ที่อำคำรส ำนกังำนเป็นระยะ
เวลำนำน จนไม่สำมำรถจ่ำยระบบไฟฟ้ำและเกิดควำมเสียหำยจนไม่สำมำรถใชง้ำนได ้หรือแมแ้ต่เหตุก่อกำรรำ้ยภำยใน
อำคำรส ำนกังำน  เป็นตน้ ซึ่งส่งผลต่อกำรเขำ้ใชง้ำนระบบเทศโนโลยีสำรสนเทศของบรษิัท 

ถึงแม้ว่ำเหตุภัยพิบัติจะมีโอกำสเกิดขึ ้นไดน้้อย แต่หำกเกิดขึน้แลว้จะส่งผลกระทบเสียหำยรำ้ยแรงกับกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทอย่ำงประเมินมลูค่ำมิได ้ดงันัน้บรษิัทจึงไดจ้ดัเตรียมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำรองทัง้ระบบ หรือ
ที่เรียกว่ำ Cloud Server โดยติดตัง้แยกส่วนกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหลกั พนกังำนผูป้ฏิบตัิงำนสำมำรถเปิดเขำ้ใช้
งำนระบบทดแทนจำกนอกสถำนที่ได ้เมื่อศนูยร์ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหลกัไม่สำมำรถเขำ้ใชง้ำนไดต้ำมปกติ ซึ่งจะช่วย
ลดควำมเสียหำยรำ้ยแรงที่อำจเกิดขึน้จำกควำมเส่ียงเหตภุยัพิบตัิได ้

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารการจัดการ 

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีมี่อ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร 

ปัจจุบนั นำยชวลั บุญประกอบศกัดิ์ ถือหุน้ในบริษัทคิดเป็นรอ้ยละ 72.51 ของจ ำนวนหุน้ที่เรียกช ำระแลว้ของ
บริษัท (ขอ้มลู ณ วนัที่ 8 ตุลำคม 2562) ซึ่งเป็นสดัส่วนที่มำกกว่ำรอ้ยละ 50 โดยเป็นเสียงขำ้งมำก สำมำรถควบคุมมติที่
ประชุมผูถื้อหุน้และควบคุมนโยบำยและกำรบริหำรงำนในบริษัทได ้ยกเวน้เรื่องที่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบับริษัทก ำหนดให้
ตอ้งไดร้บัเสียงสำมในส่ีของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นไปอย่ำงโปรง่ใส และมีกำรถ่วงดลุอ ำนำจกำรบรหิำร บรษิัท
จึงไดจ้ัดโครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำรโดยมีบุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ และไดก้ ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำน        
กำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรอย่ำงชัดเจน มีกำรแต่งตัง้บุคคลภำยนอกที่เป็นกรรมกำรอิสระเขำ้ร่วมใน
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 4 ท่ำน เพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบ 
ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุมัติรำยกำรต่ำง ๆ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ นอกจำกนี ้บริษัทยังจัดใหม้ี
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยกำรว่ำจ้ำงบริษัทผู้ช  ำนำญกำรจำกภำยนอกที่ปฏิบัติงำนเป็นอิสระและขึน้ตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ที่ดแูลระบบกำรควบคมุภำยในเพื่อใหเ้ป็นไปตำมระบบที่ไดก้ ำหนดไว ้ทัง้นี ้เพื่อสรำ้งควำม
มั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ถึงควำมโปรง่ใสและถ่วงดลุอ ำนำจในกำรบรหิำรงำนของบรษิัท 
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4. การวิจัยและการพัฒนา 

-ไม่มี- 
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5. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

5.1 ทุนจดทะเบียน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 80,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมัญจ ำนวน
160,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกช ำระแลว้ 60,000,000 บำท คิดเป็นจ ำนวน 
120,000,000 หุ้น ทั้งนี ้ ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้ บริษัทจะมีทุนที่ เรียกช ำระแล้ว 
80,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 160,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  

5.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โครงสรำ้งผูถื้อหุน้ของบรษิัทก่อนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนทั่วไป มีดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุน้ให้แก่ประชาชน 

จ านวนหุ้น (ล้านหุน้) ร้อยละ 

1. กลุ่มตระกูลบุญประกอบศักดิ ์

1.1 นายชวลั             บุญประกอบศักดิ ์       87,006,000  72.51 

1.2 นำงสำวรตัตินำรถ    บญุประกอบศกัดิ ์         1,170,000  0.98 

1.3 นำงโสภิดำ              บญุประกอบศกัดิ ์         1,170,000  0.98 

กลุ่มตระกูลบุญประกอบศักดิ ์ 89,346,000 74.46 

2 นำยเจนวิทย ์           จิวะกลุชยันนัท ์         5,928,000  4.94 

3 นำยสมโภช             ทนตุนัติวงศ ์         5,862,000  4.89 

4 นำยธนินทร ์            รตันศิรวิิไล         5,862,000  4.89 

5 นำยสรุกิจ                ศินีธนนั         4,692,000  3.91 

6 นำยสมพล              ยศวิรยิะพำณิชย ์         4,692,000  3.91 

7 นำยวรชยั                ตวงจิตตส์นุนัท ์         2,346,000  1.96 

8 นำยคธำมำศ           เพชรรตัน ์           318,000  0.27 

9 นำงสำวเดือนเพ็ญ   ไทยประยรู           318,000  0.27 

10 นำยธีรนนัต ์            รอดเมื่อ           318,000  0.27 

11 นำยพีรพงษ์            ขนัธรูจี           318,000  0.27 

รวมก่อนเสนอขาย  120,000,000 100.00 

 
5.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น ๆ 

 - ไม่มี – 
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5.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

บริษัทมีเจตนำรมณ์ที่จะด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของหลักกำรก ำกับกิจกำรที่ดีมีควำมโปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได ้โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นส ำคญั และบริษัทยงัตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทัง้
ในฐำนะนกัลงทนุ และเจำ้ของบรษิัท ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรเพิ่มมลูค่ำใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว บรษิัท จึงก ำหนดนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลของบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิจำกงบเฉพำะกิจกำรภำยหลงัหกัภำษี
เงินไดน้ิติบุคคล และเงินส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยและข้อบังคับของบริษั ท อย่ำงไรก็ตำม         
กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทอำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไดเ้ป็นครัง้ครำวเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีก ำไร
พอท่ีจะท ำเช่นนัน้ไดแ้ละใหร้ำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทรำบในครำวถดัไป 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม 

รายละเอียดบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
ชื่อบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ธุรกิจบรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 

• ธุรกิจพฒันำระบบงำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
วันทีก่่อตั้ง 20 สิงหำคม 2547 
วันทีแ่ปรสภาพ 20 มีนำคม 2562 
ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บำท 
ทุนช าระแล้ว 60,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์02-835-3957-8 
โทรสำร 02-835-3959 

เลขทะเบียนบริษัท 0107562000068  
เว็บไซตบ์ริษัท www.addtechhub.com 

 
รำยละเอียดนิติบคุคลท่ีบรษิัทถือหุน้ทำงตรงตัง้แต่รอ้ยละ 10.00 ขึน้ไปของจ ำนวนท่ีช ำระแลว้ 
 
รายละเอียดบริษัทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ชื่อบริษัท บริษัท มิตซุย ไอซีท ีจ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ธุรกิจบรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 
วันทีก่่อตั้ง 23 มกรำคม 2557 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท 
ทุนช าระแล้ว 1,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์02-835-3957-8 
โทรสำร 02-835-3959 

เลขทะเบียนบริษัท 0105557012370 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท รอ้ยละ 99.99 
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ชื่อบริษัท บริษัท พร็อพเทค จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ธุรกิจบรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 

• ธุรกิจสื่อโฆษณำผ่ำนอินเทอรเ์นต็ 
วันทีก่่อตั้ง 2 พฤษภำคม 2554 
ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บำท 
ทุนช าระแล้ว 7,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์02-835-3957-8 
โทรสำร 02-835-3959 

เลขทะเบียนบริษัท 0105554058522 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท รอ้ยละ 99.99 
 
 
ชื่อบริษัท บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจวจิยัและพฒันำระบบแพลตฟอรม์ออนไลน ์
วันทีก่่อตั้ง 19 พฤษภำคม 2559 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท 
ทุนช าระแล้ว 10,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์02-835-3957-8 
โทรสำร 02-835-3959 

เลขทะเบียนบริษัท 0105559077649 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท รอ้ยละ 99.99 

 
รายละเอียดบริษัทร่วม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ชื่อบริษัท บริษัท บอรน์ ดิจิตอล จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจสื่อผ่ำนแอปพลิเคชนั “ครวัคณุต๋อย”  
วันทีก่่อตั้ง 12 พฤษภำคม 2559 
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท 
ทุนช าระแล้ว 5,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 
 

 
  

288 ซอย ส.ธรณิรทร ์2 ถนนประชำอทุิศ แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์02-274-4480 
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ชื่อบริษัท บริษัท บอรน์ ดิจิตอล จ ากัด 
โทรสำร 02-690-2804 

เลขทะเบียนบริษัท 0105559073368 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท รอ้ยละ 45 

 
6.2 นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

 
ชื่อบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่             93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย        

เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์02-229-2800  
โทรสำร 02-359-1259 

 
6.3 ผู้สอบบัญช ี

 
ชื่อบริษัท บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส ์เอบีเอเอส จ ากัด 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่             179/74-80 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสำทรใต ้                 

แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์02-344-1000 
โทรสำร 02-286-5050 

 
6.4 ข้อมูลส าคัญอืน่ 
       - ไม่มี - 
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ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
7. โครงสร้างการจัดการ 

7.1 โครงสร้างองคก์ร  

 
หมำยเหต ุ: บริษัทว่ำจำ้ง บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบภำยใน

คณะกรรมการบริษทั

สมหุ์บญัชี

ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายจดัซือ้

ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการตลาด

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพฝ่ายพฒันาโปรแกรม

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

ฝ่ายบญัชี

ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยี

คณะท างานก ากบัดแูลกิจการและ

รบัผิดชอบต่อสงัคม

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะท างานบริหารความเส่ียง ผู้ตรวจสอบภายใน* ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ฝ่ายธุรการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศ

ฝ่ายออกแบบกราฟิก

ผูช้่วยประธาน

เจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าที่

ฝ่ายการตลาด

ฝ่าย

ทรพัยากรบุคล
ฝ่ายการตลาดฝ่ายพฒันาธุรกจิ
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      7.2 คณะกรรมการ 

 7.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มจี ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1.   นำยจิรพนัธ ์ สินธุนำวำ ประธำนกรรมกำรบรษิัท/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2.   นำยเจนวิทย ์ จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธำนกรรมกำรบรษิัท/ กรรมกำรบรหิำร 
3.   นำยวิศิลป์ ว่องวำนิชวฒันะ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

4.   นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ 
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

5.   นำยศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

6.   นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์
ประธำนกรรมกำรบรหิำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน/ 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

7.   นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์ กรรมกำรบรหิำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 
 
โดยมีนำงสำวอณัณร์ตัน ์ดลวชิรโภคิณ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรบรษิัท 
 

  กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทคือ นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์ หรือ นำยเจนวิทย ์จิวะกุลชัยนันท ์หรือ     
นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์สองในสำมคนลงลำยมือชื่อรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท    

 7.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มจี ำนวนทัง้สิน้ 4 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.     นำยจิรพนัธ ์ สินธุนำวำ ประธำนกรรมกำรบรษิัท/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2.     นำยวิศิลป์ ว่องวำนิชวฒันะ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

3.     นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ 
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

4.     นำยศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
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 โดยมี นำยวิศิลป์ ว่องวำนิชวัฒนะ และ  นำยศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรูแ้ละ
ประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบกำรเงินโดยมีรำยละเอียดประวตัิกำรศกึษำและประสบกำรณก์ำรท ำงำนสำมำรถอำ้งอิง
ไดจ้ำกเอกสำรแนบ 1 

 7.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1.   นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ 
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 
/ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

2.   นำยศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 
/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

3.   นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์
ประธำนกรรมกำรบรหิำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 
 7.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1.    นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์
ประธำนกรรมกำรบรหิำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

2.    นำยเจนวิทย ์ จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธำนกรรมกำรบรษิัท/ กรรมกำรบรหิำร 
3.    นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์ กรรมกำรบรหิำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 

 
 7.2.5 คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

 คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง ณ  วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 6 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์ ประธำนคณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2. นำยคธำมำศ เพชรรตัน ์ คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง/ ผูช้่วยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
3. นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์ คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 
4. นำงสำวรตัตินำรถ บญุประกอบศกัดิ ์ คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรตลำด 
5. นำยรวินทร ์ วิรชัพินท ุ คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยเทคโนโลยี 
6. นำยพีรพงษ ์ ขนัธรูจ ี คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยสำรสนเทศ 
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 7.2.6 คณะท างานก ากับดูแลกจิการและรับผิดชอบต่อสังคม 

 คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรับผิดชอบต่อสังคม  ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนทั้งสิน้  4 ท่ำน                
ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1.    นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์
ประธำนคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำรและรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

2.    นำยคธำมำศ เพชรรตัน ์
คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อ
สงัคม/ ผูช้่วยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

3.    นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์
คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อ
สงัคม/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 

4.    นำงสำวรตัตินำรถ บญุประกอบศกัดิ ์
คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อ
สงัคม/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรตลำด 

 
 7.2.7 ผู้บริหาร 

 คณะผูบ้รหิำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มจี ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2. นำยคธำมำศ เพชรรตัน ์ ผูช้่วยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
3. นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 
4. นำงสำวรตัตินำรถ บญุประกอบศกัดิ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรตลำด 
5. นำยพีรพงษ ์ ขนัธรูจ ี ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยสำรสนเทศ 
6. นำยรวินทร ์ วิรชัพินท ุ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยเทคโนโลยี 
7. นำงสำวธัญญนำถ  ลำภเจรญิกจิสกลุ ผูช้่วยประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 
8. นำงสำวสภุคั  อมรทวิชกลุ สมหุบ์ญัชี 

 
 ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1. กำรก ำกับดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท โดยรวมเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

และตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

2. ก ำหนดกลยทุธแ์ละแผนกำรทำงธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยตำม

กลยทุธแ์ละแผนกำรทำงธุรกิจที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

3. ด ำเนินกำรและปฏิบตัิภำรกิจตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย และตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิัท 
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4. สั่งกำร ออกระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิัท 

5. อนุมตัิและ/หรือมอบอ ำนำจกำรท ำนิติกรรมเพื่อผูกพนับริษัทส ำหรบัธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึงธุรกรรมที่

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรไดร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิัทใหด้  ำเนินกำรแทน ทัง้นี ้ใหร้วมถึงธุรกรรม 

ใด ๆ ท่ีไม่เป็นกำรผกูพนัทรพัยสิ์นของบรษิัทโดยตรง 

6. ประสำนงำนผูบ้ริหำรและพนกังำนเพื่อใหป้ฏิบตัิตำมนโยบำยและทิศทำงทำงธุรกิจที่ไดร้บัจำกคณะกรรมกำร

บรษิัท 

7. แสวงโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุนใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรำยได้

และก ำไรใหแ้ก่บรษิัท 

8. พิจำรณำกำรน ำสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษัทไปก่อภำระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้ำง รำ้น หรือสถำบัน

กำรเงิน เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรอนมุตัิ 

9. พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนปรกติตำมวงเงินท่ีคณะกรรมกำรบรษิัทอนมุตัิมอบหมำยไว้ 

10. พิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุในตรำสำรและหลกัทรพัย ์เพื่อบญัชีบรษิัทในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทอนมุตัิ

มอบหมำยไว ้

11. อนุมตัิในหลกักำรกำรลงทนุในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรร่วมทุนกับผูป้ระกอบกิจกำรอื่น ๆ และใหน้ ำเสนอ

คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่ออนมุตัิในท่ีประชมุครำวถดัไป 

12. อนุมตัิกำรใชจ้่ำยเงินลงทนุที่ส  ำคญัที่ไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือที่คณะกรรมกำรบรษิัท

ไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไวแ้ลว้ 

13. ดูแลกำรท ำงำนของพนักงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบต่ำง ๆ รวมถึงกำรปฏิบัติงำนด้วยหลัก           

ธรรมำภิบำล ในกำรท ำธุรกิจ 

14. ส่งเสรมิพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถ และศกัยภำพของพนกังำนเพื่อเพิ่มศกัยภำพขององคก์รโดยรวม 

15. พิจำรณำแต่งตัง้ที่ปรกึษำต่ำง ๆ ที่จ  ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรของบรษิัท 

16. พิจำรณำอนุมตัิกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัที่เป็นเงื่อนไขปรกติทำงกำรคำ้ เช่น ซือ้ขำยสินคำ้ดว้ยรำคำตลำด 

กำรคิดค่ำธรรมเนียมบริกำรในอัตรำค่ำธรรมเนียมปรกติ และกำรใหเ้ครดิตเทอมเหมือนลูกคำ้ทั่วไป เป็นตน้ 

ทัง้นีภ้ำยใตน้โยบำยที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

17. อนมุตัิกำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย และเลิกจำ้งพนกังำนระดบัผูบ้รหิำร 

18. ด ำเนินกิจกำรงำนดำ้นอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ทัง้นีป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรไม่

มีอ  ำนำจในกำรอนมุตัิเรื่องหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปรกติทำงกำรคำ้ รำยกำรไดม้ำจ ำหนำ่ย

ไปซึ่งสินทรพัยส์ ำคญัของบรษิัท และ/หรือรำยกำรที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้มี

ส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดที่จะท ำขึน้กับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเวน้

เป็นรำยกำรที่เป็นเงื่อนไขปรกติทำงกำรคำ้ที่ไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ ์โดยไดอ้นุมตัิรำยกำรที่

เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำอนุมตัิไวแ้ละไดข้อควำมเห็นชอบจำก   
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ผูถื้อหุน้ ในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยท์ี่ส  ำคญัของบริษัทหรือบรษิัท

ย่อยแลว้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเรื่องดงักล่ำว 

19. ใหม้ีอ  ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได ้โดยกำร

มอบอ ำนำจช่วงและ/หรือกำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือมอบ

อ ำนำจที่ใหไ้ว ้และ/หรือใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือค ำสั่งที่คณะกรรมกำรของบริษัทไดก้ ำหนดไว ้

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรนั้น จะตอ้งไม่มีลกัษณะ

เป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้รับมอบอ ำนำจจำก

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ (ตำมที่นิยำม ไวใ้น

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน)  

อำจมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจไดร้บัประโยชนใ์นลักษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกับ

บริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑท์ี่ที่ประชุมผูถื้อหุน้

หรือคณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้ิจำรณำอนมุตัิไว ้

7.3 เลขานุการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  3 เมษำยน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นำงสำวอัณณ์รัตน์           
ดลวชิรโภคิณ ใหด้  ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบรษิัท โดยมีขอบเขต หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบดงันี ้ 

1. แจง้มติและนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิัทและผูถื้อหุน้ใหผู้บ้รหิำรที่เก่ียวขอ้งรบัทรำบ พรอ้มทัง้ใหค้  ำปรกึษำ

และขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้แก่คณะกรรมกำรบรษิัทตำมระเบียบปฏิบตัิ นโยบำย และขอ้บงัคบัของบริษัท และขอ้

พึงปฏิบตัิดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

2. จดัท ำและจดัเก็บรกัษำเอกสำร ดงันี ้ 

2.1 ทะเบียนกรรมกำร  

2.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท 

2.3 หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

3. ด ำเนินกำรใหก้รรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำม

ข้อก ำหนดของกฎหมำย พรอ้มทั้งเก็บรักษำรำยงำนดังกล่ำว รวมถึงส่งส ำเนำให้ประธำนกรรมกำรบริษัท       

และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม

กฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษัท กฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่ละชุด รวมถึงขอ้พึงปฏิบตัิ รวมทัง้บนัทึกรำยงำน

กำรประชมุและติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุ 

5. ดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลู และรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรบัผิดชอบต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. ติดต่อและส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ทั่วไปใหไ้ดร้บัทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผูถื้อหุน้ 
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7. ดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นผูป้ระสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร พรอ้มทัง้ให้

ข่ำวสำรและข้อมูลแก่กรรมกำรในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรำยงำนกำร

เปล่ียนแปลงที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำรทรำบ 

8. จดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด รวมถึงกำร

ประเมินตนเองเป็นรำยบคุคล และรำยงำนผลกำรประเมินดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

9. ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตำมตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด กฎหมำยว่ำดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลำดทรพัย ์รวมถึงกฎหมำยและกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. ด ำเนินกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 

7.4 ค่าตอบแทน   

7.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ เมื่อวนัท่ี 15 มีนำคม 2562 ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัท กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำยไตรมำส โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส 

ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท 50,000 บำท 
กรรมกำรบรษิัท 30,000 บำท 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 บำท 

กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 บำท 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน - 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน - 
           หมายเหตุ: กรรมกำรที่เป็นพนักงำนจะไม่ไดค้่ำตอบแทนรำยไตรมำส 

 
  โดยในปีบญัชีปี 2561 และ ปี 2562  มีรำยละเอียดกำรเขำ้รว่มประชมุ และเบีย้ประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทั  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนดงันี ้
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ชื่อ - สกุล 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

1. นำยจิรพนัธ ์ สินธุนำวำ 5/5 5/5 4/4 5/5   
2. นำยศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์ 5/5 5/5 4/4 5/5 1/1 1/1 
3. นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ 5/5 5/5 4/4 5/5 1/1 1/1 
4. นำยวศิิลป์ ว่องวำนิชวฒันะ 5/5 5/5 4/4 5/5   
5. นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์ 10/10 5/5   1/1 1/1 
6. นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์ 5/5 5/5     
7. นำยเจนวิทย ์ จิวะกลุชยันนัท ์ 5/5 5/5     

หมายเหตุ :   กรรมกำรทกุท่ำนยกเวน้นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ์ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นคณะกรรมกำร ณ วนัที่ 14 มีนำคม 2561 โดยท ำหนำ้ที่
กรรมกำรครัง้แรก ณ กำรประชุมกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  6/2561 วันที่ 29 มีนำคม 2561 โดยไดร้บักำรแต่งตัง้จำกผูถ้ือหุน้ในกำร
ประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 2/2561 ณ วนัที่ 23 มีนำคม 2561 

 

ชื่อ - สกุล 

ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

1. นำยจิรพนัธ ์ สินธุนำวำ  200,000   200,000  160,000  160,000    
2. นำยศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์ 120,000  120,000  80,000  80,000    
3. นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ 120,000  120,000  80,000  80,000    
4. นำยวศิิลป์ ว่องวำนิชวฒันะ 120,000  120,000  80,000  80,000    
5. นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์       
6. นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์       
7. นำยเจนวิทย ์ จิวะกลุชยันนัท ์ 120,000 120,000     

รวม 680,000 680,000 400,000 400,000   
 

(2) ค่าตอบแทนอืน่ 
- ไม่มี - 
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7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหำรจ ำนวน 11.90 ลำ้นบำท และ 13.33 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นีค้่ำตอบแทนดงักล่ำวรวมถึงเงินเดือนและโบนสั  

 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนผู้บริหาร (คน) 8 8 

ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร (ล้านบาท) 11.90 13.33 

 
ค่าตอบแทนอืน่ 

 - ไม่มี - 

7.5 บุคลากร 

(1) จ านวนบคุลากร 

จ ำนวนบุคลำกร ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงำน   
(ไม่รวมผูบ้ริหำร) ทั้งสิน้จ ำนวน 34 คน และ 40 คน ตำมล ำดับ โดยมีค่ำตอบแทนพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็น
จ ำนวนเงินเท่ำกบั 20.32 ลำ้นบำท และ 23.73 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งค่ำตอบแทนดงักล่ำว เช่น เงินเดือน โบนสั และสวสัดิกำร
อื่น ๆ เป็นตน้ โดยมีรำยละเอียดจ ำนวนพนกังำนตำมฝ่ำยงำนดงันี ้

สายงาน / หน่วยงานหลัก 
จ านวนคน 

ปี 2561 ปี 2562 
ฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 2 2 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 24 27 
ฝ่ำยกำรตลำด 2 4 
ฝ่ำยอื่น ๆ 6 7 
รวมทัง้สิน้ 34 40 

 
ค่าตอบแทนอืน่ 

  - ไม่มี –  
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7.6 นโยบายพัฒนาบคุลากร  

บรษิัทและบรษิัทย่อยเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของบคุคลำกรภำยในองคก์ร จึงมีกำรส่งเสรมิและพฒันำพนกังำนใหม้ี
ควำมรู ้ทกัษะ และทศันคติเก่ียวกบังำนใหเ้ป็นไปตำมควำมสำมำรถที่ต  ำแหน่งงำนนัน้ ไดแ้ก่ กำรส่งเสรมิใหพ้นกังำนเพิ่มพนู
ควำมรูผ่้ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสต์่ำง ๆ กำรจดัอบรมสมัมนำโดยวิทยำกรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถจำกภำยนอกองคก์ร กำรสอน
งำนโดยหวัหนำ้งำน กำรเรียนรูจ้ำกปฏิบตัิงำนจรงิ ตลอดจนกำรถ่ำยทอดควำมรูร้ะหว่ำงเพื่อนรว่มงำน และกำรเรียนรูร้ว่มกนั
ระหว่ำงผูบ้รหิำรและพนกังำน 
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8. การก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

8.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมกำรบริษัทจึงไดม้ีนโยบำยใหป้ฏิบัติตำมหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคลอ้งกับหลักกำรก ำกับ
กิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ออกโดย
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ซึ่งน ำมำจำกหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรบับริษัทจดทะเบียน    
ปี 2555 ของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และครอบคลุมหลักกำรของ OECD ทั้ง 5 หมวดในเรื่องสิทธิและควำมเท่ำ
เทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สีย บทบำทของผู้มีส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสและหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร โดยน ำเสนอในรูปแบบของหลกัปฏิบตัิ 8 หลกัของคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งเป็นผูน้  ำหรือผูร้บัผิดชอบสงูสดุของ
องคก์ร ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อกำรสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูล้งทุน และสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน (ต่อไปนี ้
เรียกว่ำ CG Code) 

คณะกรรมกำร บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) จะไดม้ีกำรทบทวนกำรปรบัใช ้CG Code ตำมบรบิทของบรษิัท
เป็นประจ ำทุกปี และหำกพบว่ำ CG Code ขอ้ใดยังไม่เหมำะสมกับบริบทของบริษัทจะพิจำรณำเพื่อน ำมำตรกำรทดแทน  
(ถำ้มี) มำปรบัใช ้โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทรำบในหวัขอ้หลักปฏิบตัิที่ยงัไม่ไดน้ ำไปปรบัใชใ้นรำยงำนประจ ำปี   
และแบบ 56-1 

ทัง้นี ้กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีนี ้สะทอ้นในจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมกำร
บริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ ได้รับมอบหมำยในเรื่องต่ำง ๆ และกำรบรรจุวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร                    
และคณะกรรมกำรชดุย่อยล่วงหนำ้ตลอดปี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรครบถว้น โดยรำยละเอียดกำร
ปฏิบตัิของบรษิัทจะระบใุนรำยงำนกำรก ำกบัดแูล โดยบรษิัทจะสื่อสำรและเผยแพรเ่อกสำรที่เก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรใน
เว็บไซตข์องบริษัทโดยผู้มีส่วนไดเ้สียสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ 
(http://www.addtechhub.com) 

หมวดที ่1   สิทธิของผู้ถือหุ้น  

 บริษัทตระหนักและใหค้วำมส ำคัญในสิทธิขั้นพืน้ฐำนต่ำง ๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้งในฐำนะของนักลงทุนในหลักทรพัย์  
และเจ้ำของบริษัทเช่น สิทธิในกำรซือ้ ขำย โอน หลักทรัพยท์ี่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรที่จะไดร้ับส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษัท     
สิทธิในกำรไดร้บัขอ้มลูอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำง ๆ ในกำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำรอนุมัติธุรกรรมที่ส  ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท      
และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทเช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบัของ
บรษิัทกำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษิัทมีพนัธกิจในกำรส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

http://www.addtechhub.com/
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1) มีกำรให้ข้อมูลวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีค ำชี ้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ          
หรือประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสำมญัและวิสำมญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสำรแนบวำระ
กำรประชมุและละเวน้กำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผูถื้อหุน้ในกำรศกึษำสำรสนเทศของบรษิัท 

2) อ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเหมำะสม และละเวน้กำร
กระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสในกำรเขำ้ประชุมของผูถื้อหุน้ เช่น ในกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะใช้
สถำนที่ซึ่งสะดวกแก่กำรเดินทำง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถำนที่จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือ         
เชิญประชมุ รวมถึงเลือกวนัเวลำที่เหมำะสม และจดัสรรเวลำในกำรประชมุอย่ำงเพียงพอ  

3) ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถส่งควำมเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซักถำมได้
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยก ำหนดหลักเกณฑก์ำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำให้ชัดเจน และแจ้งใหผู้้ถือหุ้นทรำบ 
พรอ้มกับกำรน ำส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และบริษัทจะเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซตข์อง
บรษิัท 

4) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได ้     
และเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

5) ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ประธำนในที่ประชุมจะจัดสรรเวลำใหเ้หมำะสมและบริษัทจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มี
โอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรือตัง้ค  ำถำมในวำระตำ่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงอิสระก่อนกำรลง
มติในวำระใด ๆ  

6) ส่งเสรมิใหก้รรมกำรทกุคนเขำ้รว่มในกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชมุ  
7) จดัใหม้ีกำรลงมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ส ำหรบัแต่ละรำยกำรในกรณีที่วำระนัน้มีหลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตัง้

กรรมกำร 
8) บรษิัทจะสนบัสนนุใหม้ีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรท ำ รำยกำร

ไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อควำมโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นกำรนบัผลกำรลงคะแนน 
9) บรษิัทจะจดัใหม้ีบคุคลำกรที่เป็นอิสระท ำหนำ้ที่ช่วยในกำรตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 
10) ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้นแลว้เสร็จ บริษัทจะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่ำงถูกตอ้งและ

ครบถว้นในสำระส ำคญั รวมทัง้จะมีกำรบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถำม ควำมคิดเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีส ำคญัไวใ้น
รำยงำนกำรประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกนี ้บริษัทจะน ำผลกำรลงคะแนนในแต่ละ
วำระ รวมทัง้เผยแพรร่ำยงำนกำรประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัทเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจำรณำ 

11) บรษิัทจะจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัจำกวัน
ประชมุผูถื้อหุน้ 
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หมวดที ่2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อผูถื้อหุน้ทุกรำย ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและผูถื้อหุน้
ต่ำงชำติ โดยมีแนวทำงปฏิบตัิในกำรคุม้ครองป้องกนักำรละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม สรำ้งควำม
มั่นใจในกำรลงทนุกบับรษิัทจึงไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนัดงันี ้ 

1) บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวำระกำรประชุม กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและส่ง
ค ำถำมเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม ทัง้นีก้ำรเสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร
ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทรวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด และควรเผยแพร่
รำยละเอียดในเว็บไซตข์องบรษิัท 

2) บริษัทก ำหนดใหม้ีหนงัสือมอบฉันทะส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้และก ำหนดแนวทำงกำร
 ลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคลอื่น และหรือกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉันทะในกำรเขำ้ร่วมประชุม  
 โดยระบุชื่อ ประวตัิ ขอ้มลูกำรท ำงำนของกรรมกำรอิสระทัง้หมดใหพ้ิจำรณำเลือกหน่ึงคน ส ำหรบักำรเป็นผูร้บั
 มอบ ฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

3) บรษิัทไม่เพิ่มวำระกำรประชมุหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส ำคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 
4) คณะกรรมกำรบรษิัทสนบัสนนุใหม้ีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวำระรวมทัง้วำระกำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็น

 รำยบคุคล เพื่อควำมโปรง่ใส และตรวจสอบได ้
5) บริษัทก ำหนดจรรยำบรรณว่ำดว้ยกำรใชข้อ้มลูภำยใน และกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทเพื่อป้องกันมิให้

 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ใชข้อ้มลูภำยในเพื่อหำผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบซึ่งมีกำรแจง้
 แนวทำงและนโยบำยใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตัิ และมีกำรติดตำมผลอย่ำงสม ่ำเสมอ 

6) คณะกรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง
 หลักทรัพย์ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์             
 และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัททกุครัง้ที่มีกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์

หมวดที ่3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทตระหนกัว่ำผูม้ีส่วนไดเ้สียในผลประโยชนข์องบริษัททุกกลุ่มควรไดร้บักำรดูแลจำกบริษัทตำมสิทธิที่ก ำหนด
โดยกฎหมำยหรือโดยขอ้ตกลงที่ท  ำร่วมกัน โดยค ำนึงถึงควำมสมัพนัธแ์ละควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงกันเพื่อสรำ้งควำมมั่นคง
ทำงกำรเงิน และควำมยั่งยืนของกิจกำรจึงไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้

1) บริษัทก ำหนดให้มีจรรยำบรรณต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย อันไดแ้ก่ ผู้ถือหุ้น ลูกคำ้ พนักงำน คู่คำ้และเจำ้หนีคู้่แข่ง 
 สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยประกำศใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนไดร้ับทรำบและปฏิบัติอย่ำง
 เคร่งครดั รวมทั้งไดก้ ำหนดโทษในกำรที่ไม่ปฏิบัติตำมไวใ้นคู่มือพนักงำน โดยมีแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกับผูม้ี
 ส่วนไดเ้สียต่ำง ๆ ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ : บริษัทจะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพเพื่อกำรสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่
กิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยมุ่งมั่นท่ีจะสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีและกำรเจรญิเติบโตที่มั่นคง 
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เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว รวมทัง้ด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูดว้ย
ควำมโปรง่ใสและเชื่อถือไดต้่อผูถื้อหุน้ 

พนกังำน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมำะสม นอกจำกนี ้บรษิัทยงัใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำทกัษะ ควำมรูค้วำมสำมำรถ
และศักยภำพของพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรจัดอบรม กำรสัมมนำ และกำร
ฝึกอบรม โดยใหโ้อกำสอย่ำงทั่วถึงกับพนักงำนทุกคน และพยำยำมสรำ้งแรงจูงใจให้
พนกังำนท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถสงูใหค้งอยู่กบับริษัทเพื่อพฒันำองคก์รต่อไป อีกทัง้ยงั
ไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชนั รวมทัง้ปลกูฝังใหพ้นกังำนทุกคน
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กำรหำ้มใชข้อ้มลูภำยในอย่ำง
เครง่ครดั เป็นตน้ 

คู่คำ้ : บริษัทมีกระบวนกำรในกำรคดัเลือกคู่คำ้โดยกำรใหคู้่คำ้แข่งขนับนขอ้มลูที่เท่ำเทียมกัน 
และคดัเลือกคู่คำ้ดว้ยควำมยุติธรรมภำยใตห้ลกัเกณฑใ์นกำรประเมินและคดัเลือกคู่คำ้
ของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทยังไดจ้ัดท ำรูปแบบสัญญำที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่
คู่สัญญำทุกฝ่ำย และจัดใหม้ีระบบติดตำมเพื่อใหม้ั่นใจว่ำไดม้ีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ของสญัญำอย่ำงครบถว้น และป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ
กระบวนกำรจดัหำ โดยบริษัทซือ้สินคำ้จำกคู่คำ้ตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้ ตลอดจนปฏิบตัิ
ตำมสญัญำต่อคู่คำ้อย่ำงเครง่ครดั 

ลกูคำ้ : บริษัทรบัผิดชอบต่อลูกคำ้โดยกำรรกัษำคุณภำพและมำตรฐำนของสินคำ้และบริกำร 
รวมถึงกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ใหค้รบถว้นและครอบคลมุใหม้ำกที่สดุ 
เพื่อมุ่งเนน้กำรสรำ้งควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ในระยะยำว นอกจำกนี ้บริษัทค ำนึงถึง
สขุลกัษณะและอนำมยัของลกูคำ้ในกำรบริโภคสินคำ้และบริกำรของบริษัท และกำรให้
ข้อมูลเก่ียวกับสินค้ำและบริกำรที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้ำ รวมทั้งยังจัดให้มี
ช่องทำงใหลู้กคำ้ของบริษัทสำมำรถแจง้ปัญหำสินคำ้และบริกำรที่ไม่เหมำะสมเพื่อที่
บรษิัทจะไดป้้องกนั และแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบัสินคำ้และบรกิำรของบรษิัทไดอ้ย่ำงรวดเร็ว 
ตลอดจนรักษำควำมลับของลูกคำ้ และไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่
เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

เจำ้หนี ้ : บรษิัทจะปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมสญัญำที่มีต่อเจำ้หนีเ้ป็นส ำคญั รวมทัง้ กำรช ำระ
คืนเงินตน้ ดอกเบีย้และกำรดแูลหลกัประกนัต่ำง ๆ ภำยใตส้ญัญำที่เก่ียวขอ้ง 

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันที่ดี มีจรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมำย 
รวมทัง้สนบัสนนุและส่งเสรมินโยบำยกำรแข่งขนัอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 
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สงัคมและส่วนรวม : บรษิัทใส่ใจและใหค้วำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและคณุภำพชีวติ
ของผู้คนที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงำนของ
บรษิัทมีจิตส ำนึกและควำมรบัผิดชอบตอ่ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้ีกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเคร่งครดั นอกจำกนี ้บริษัท
พยำยำมเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็นกำรสรำ้งและรกัษำไวซ้ึ่งส่ิงแวดลอ้ม
และสงัคมตลอดจนส่งเสรมิวฒันธรรมในทอ้งถิ่นท่ีบรษิัทด ำเนินกิจกำรอยู่ 

2) บริษัทก ำหนดกลไกคุม้ครองสิทธิผูแ้จง้เบำะแสต่อคณะกรรมกำรบริษัทในประเด็นเก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำย 
 ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณ ผ่ำน
 คณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

3) บริษัทประกำศใหท้รำบทั่วกันว่ำ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนที่รบัทรำบขอ้มลูภำยในที่มีนยัส ำคญัอำจ
ส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำซือ้ขำยหลักทรพัย ์จะตอ้งระงับกำรซือ้ขำยหลักทรพัยข์องบริษัทในช่วง     
7 วนัก่อนท่ีบรษิัทจะมีกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำน หรือขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บรษิัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญั ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ เพื่อใหผู้ม้ีส่วนได้
เสียไดใ้ชป้ระกอบกำรตดัสินใจ บริษัทจึงก ำหนดแนวปฏิบตัิเพื่อก ำกับดแูลกำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใสอย่ำงเครง่ครดั 
ดงันี ้

1) คณะกรรมกำรบริษัทหรือผูท้ี่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย จะตอ้งมีหนำ้ที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศตำม
 เกณฑท์ี่ก ำหนด โดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้ที่เป็นสำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบญัชี 
 (Periodic Reports) ไดแ้ก่ งบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 
 (แบบ 56-2) และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตกุำรณ ์(Non-Periodic Reports) ไดแ้ก่ กำรไดม้ำ/จ ำหน่ำยไปซึง่
 สินทรพัย ์รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรรว่ม/ยกเลิกกำรรว่มทนุ กำรเพิ่มทนุ/ลดทนุ กำรออกหลกัทรพัยใ์หม่ กำรซือ้
 หุน้คืน กำรจ่ำย/ไม่จ่ำยเงินปันผล ฯลฯ รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทใหม้ีควำมครบถว้น
 อย่ำงสม ่ำเสมอ รวดเรว็ ทนัสถำนกำรณ ์

2) คณะกรรมกำรบรษิัทจะตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยก ำกบัดแูลผ่ำนทำงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 
56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

3) คณะกรรมกำรบรษิัทและผูบ้ริหำรจะตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดส่้วนเสียของตนเองและบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง 
 ตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2551 โดยให้ส่งรำยงำนถึง
 ส ำนกังำนเลขำนกุำรบรษิัท 

4) คณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งจดัใหม้ีรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน แสดง
 ควบคู่กับรำยงำนของผูส้อบบัญชี และจัดใหม้ีรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบใน
 รำยงำนประจ ำปี 
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5) คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยรำยชื่อ และบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร
 เฉพำะเรื่อง จ ำนวนครัง้ของกำรประชุม และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมในแต่ละปี เปิดเผยไวใ้น
 รำยงำนประจ ำปี 

6) คณะกรรมกำรบริษัทควรก ำหนดใหเ้ปิดเผยค่ำตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนไดร้บั รวมทั้งรำยละเอียด
 ค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำร ไวใ้นแบบแสดงรำยกำรประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

7) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีหน่วยงำนส ำนกังำนเลขำนุกำร (Secretary Office) เพื่อเปิดเผยสำรสนเทศ
ตำมแนวทำงปฏิบตัิของตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด รวมทัง้กำรใหข้อ้มลูพืน้ฐำนธุรกิจ แนวทำงในกำรประกอบ
ธุรกิจ และทิศทำงของบริษัทในอนำคตแก่ประชำชนทั่วไป ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนสถำบนั ผูล้งทุนทั่วไป นกัวิเครำะห ์
และภำครฐั ที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 

8) คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดใหม้ีนกัลงทนุสมัพนัธท์ ำหนำ้ที่ประชำสมัพนัธข์อ้มลูข่ำวสำรทั่วไปของบรษิัทแก่ผูม้ี
 ส่วนไดเ้สีย และสำธำรณชนทั่วไปอย่ำงสม ่ำเสมอ 

9) คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดท ำค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทกุไตรมำส ทัง้นีเ้พื่อใหน้กัลงทุน
ไดร้บัทรำบขอ้มลูและเขำ้ใจกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่
ละ  ไตรมำสไดด้ียิ่งขึน้ นอกเหนือจำกขอ้มลูตวัเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว 

10) คณะกรรมกำรบรษิัทดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยค่ำสอบบญัชีและค่ำบรกิำรอื่นที่ผูส้อบบญัชีใหบ้รกิำรไวด้ว้ย 

หมวดที ่5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะตวัแทนผูถื้อหุน้ที่มีหนำ้ที่ก ำกับดูแลกำรบริหำรจดักำรงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทโดยมีกำรก ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แผนธุรกิจของบรษิัท
ภำยใตค้วำมเชี่ยวชำญ และควำมมีจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจเป็นหลกั โดยมีสำระส ำคญัส ำหรบัแนวปฏิบตัิในกำร
ก ำกบัดแูลควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทดงัต่อไปนี ้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ  
1.1 โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำย มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ควำมซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรจัดใหม้ีกำรเปิดเผยนโยบำยในกำร
ก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรดังกล่ำว รวมถึงจ ำนวนปีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทของ
กรรมกำร   แต่ละคนในรำยงำนประจ ำปี  

1.2   คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวนอย่ำงนอ้ย 5 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำง
นอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบรษิัททัง้หมด และมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 3 คน อนัจะท ำใหเ้กิด
กำรถ่วงดลุในกำรพิจำรณำและออกเสียงในเรื่องต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระของบรษิัททกุท่ำน
มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ขอ้บังคับตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมถึงเกณฑ ์ขอ้ก ำหนด และกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
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1.3 คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกิ น 3 ปีตำมกฎหมำยที่ เ ก่ียวข้องก ำหนด                
โดยกรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร นอกจำกนี ้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทสำมำรถเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
หรือผู้บริหำรของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน  ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
รวมถึงเกณฑ ์ขอ้ก ำหนด และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้
รบัทรำบ ทัง้นี ้กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บรษิัท 

1.4 คณะกรรมกำรเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้โดยรวม มิใช่ตวัแทนของผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
1.5 คณะกรรมกำรมีนโยบำยใหม้ีจ ำนวนกรรมกำรที่ไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรอิสระใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนอย่ำงยตุิธรรม

ของเงินลงทนุของผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  ำนำจควบคมุ (Controlling Shareholders) ในบรษิัท 
 1.6 กำรแต่งตัง้กรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบับรษิัทและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จะตอ้งมีควำม

โปรง่ใสและชดัเจน ในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิัทใหด้  ำเนินกำรผ่ำนกระบวนกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำรพิจำรณำจะตอ้งมีประวตัิกำรศกึษำและประสบกำรณก์ำรประกอบวิชำชีพของ
บคุคลนัน้ ๆ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบรษิัทและผูถื้อหุน้ 
ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทก ำหนดไวว้่ำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง
อย่ำงนอ้ยจ ำนวนหนึ่งในสำมโดยอัตรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ ใหอ้อกโดย
จ ำนวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลัง
จดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็น
ผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนัน้อำจจะเลือกเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้  

1.7 คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำแบ่งอ ำนำจและควำมรบัผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล และกำร
บริหำรงำนประจ ำวนัออกจำกกันอย่ำงชดัเจน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรถูกเลือกตัง้จำก
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรไม่ ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อใหเ้กิดควำม
ชัดเจนในดำ้นควำมรบัผิดชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำย กำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ ทั้งนี ้
บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับผูบ้ริหำรอย่ำงชดัเจนและมี
กำรถ่วงดุลอ ำนำจกำรด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรบริษัทท ำหนำ้ที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแล
กำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรในระดบันโยบำย ขณะที่ผูบ้ริหำรท ำหนำ้ที่บริหำรงำนของบริษัทในดำ้นต่ำง ๆ ให้
เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรไม่ไดร้่วมบริหำรงำนปกติประจ ำวนั แต่ใหก้ำรสนบัสนนุ
และค ำแนะน ำในกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจัดกำรผ่ำนทำงกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ในขณะที่
กรรมกำรผู้จัดกำรรับผิดชอบเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรบริษัทภำยใตก้รอบอ ำนำจที่ไดร้บัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท 

1.8 คณะกรรมกำรก ำหนดจ ำนวนบริษัทที่กรรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท      
จดทะเบียน โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกรรมกำรที่ด  ำรงต ำแหน่งหลำยบริษัทอย่ำงรอบคอบ 
และเพื่อใหม้ั่นใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในบรษิัทไดอ้ย่ำงเพียงพอ  
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1.9 คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นของกรรมกำรบริษัทตำมระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทที่ว่ำกรรมกำรบริษัทจะประกอบกิจกำร หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุน้ส่วนสำมัญหรือ
หุน้ส่วนไม่จ ำกัดควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกดั
อื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบรษิัทไม่ได ้เวน้แต่จะแจง้ให้
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรไม่มีนโยบำยส่งผูบ้ริหำรเขำ้ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัทในกรณีที่
ผูบ้ริหำรของบริษัทจะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริหำรก่อน 
ยกเวน้กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในองคก์รกำรกุศลที่ไม่แสวงหำก ำไร ทัง้นี ้กำรด ำรงต ำแหน่งตอ้งไม่ขดักบั
บทบัญญัติของกฎหมำย ขอ้บังคับ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและตอ้งไม่ใชต้  ำแหน่งงำนใน
บรษิัทไปอำ้งอิงเพื่อส่งเสรมิธุรกิจภำยนอก 

1.10 คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทที่
เหมำะสม มีหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ท ำหนำ้ที่ให้
ค  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรจะตอ้งทรำบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร  โดยได้เปิดเผย
คณุสมบตัิและประสบกำรณข์องเลขำนกุำรบรษิัทในรำยงำนประจ ำปี และบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

1.11 คณะกรรมกำรบริษัทไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ลขำนุกำรบริษัทไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำง
ต่อเนื่องทัง้ดำ้นกฎหมำย กำรบญัชี หรือกำรปฏิบตัิหนำ้ที่เลขำนกุำรบรษิัท 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1  บรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อย ประกอบดว้ย 1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย             
2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ 3) คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อปฏิบัติหนำ้ที่เฉพำะเรื่อง
และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิหรือรบัทรำบ 

2.2 คณะกรรมกำรชุดย่อยมีสิทธิหนำ้ที่ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ 
โดยประธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยใด ๆ เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่ ของ
คณะกรรมกำรชดุย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแทจ้รงิ 

3.  บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 3.1 หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และมีหนำ้ที่ก ำหนด
นโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทรวมทั้งก ำกับดูแลใหก้ำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค ์วิสัยทัศน ์กลยุทธ์ และทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนร์ะยะยำวแก่ผูถื้อหุน้ภำยใต้
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กรอบขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ค  ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่ำย ทัง้นี ้โดยมีรำยละเอียดตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรษิัท 

3.2 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อน ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรไดใ้หค้วำมเห็นชอบนโยบำยดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรจดัท ำคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรมีวตัถปุระสงค์
เพื่อเป็นแนวทำงแก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำว โดยบรษิัทจะจดัใหม้ี
กำรทบทวนนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำทกุปี 

3.3 จรรยำบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมกำรบริษัทยึดมั่นกำรด ำเนินธุรกิจที่ถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมีนโยบำยที่จะก ำหนดจรรยำบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้น ำมำใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร        
และพนักงำนทุกคน เขำ้ใจถึงมำตรฐำนดำ้นจริยธรรมที่บริษัทใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทำงกำร
ปฏิบตัิ  เพื่อแสดงเจตนำรมณใ์นกำรท่ีจะด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปรง่ใส มีคณุธรรม มีควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้
เสีย ค ำนึงถึงสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยผ่ำนกำรอบรม และกำรส่ือสำรภำยในองคก์รในรูปแบบต่ำง ๆ โดยที่
จรรยำบรรณดังกล่ำวจะสะทอ้นให้เห็นถึงค่ำนิยม และแนวทำงปฏิบัติงำน ท่ีพนักงำนทุกคนพึงปฏิบัติตน    
และปฏิบตัิงำนตำมกรอบจรรยำบรรณที่ก ำหนดไวใ้นดำ้นต่ำง ๆ โดยบริษัทไดม้ีกำรประกำศและแจง้ใหท้กุคน
รบัทรำบและยึดปฏิบัติอย่ำงเคร่งครดั รวมถึงใหม้ีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำว ทั้งนี ้คณะกรรมกำรได้
ติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณดงักล่ำวอย่ำงจรงิจงั 

3.4 ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำเรื่องควำมขัดแย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ กำรพิจำรณำกำรท ำ
รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชนม์ีแนวทำงที่ชดัเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบริษัทเป็น
ส ำคัญ โดยก ำหนดจรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์นโยบำยที่ไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร   
และพนักงำน รวมทั้งผู้ที่ เก่ียวข้องกับบุคคลต่ำง ๆ ดังกล่ำว แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับ
ผลประโยชนข์องบริษัทและควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำที่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือเก่ียวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททรำบถึงควำมสมัพนัธห์รือ
กำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว โดยบุคคลดังกล่ำวไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจใด ๆ ในธุรกรรม
ดงักล่ำว   

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งไดม้ีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ รวมทั้งบริษัทไดป้ฏิบัติตำม
หลักเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยอย่ำงเคร่งครดั ในเรื่องกำรก ำหนดรำคำและเงื่อนไขต่ำง ๆ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ดำ้น
ผลประโยชน ์ใหเ้สมือนท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 
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ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะไดก้ ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร    
และกำรเปิดเผยขอ้มลูของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้นโดยจะเปิดเผยกำร
ท ำรำยกำรไวใ้นงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1)  

3.5 ระบบกำรควบคมุภำยใน 

คณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมภำยในทัง้ในระดบับริหำร และระดบั
ปฏิบตัิงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ทัง้นีร้ะบบกำรควบคมุภำยในเป็นกลไกส ำคญัที่จะสรำ้งควำมมั่นใจต่อฝ่ำยจดักำร
ในกำรช่วยลดควำมเส่ียงทำงธุรกิจ ช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดสรร
ทรพัยำกรอย่ำงเหมำะสมและบรรลเุป้ำหมำยตำมที่ตัง้ไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยสิ์นไม่ใหร้ั่วไหล สญูหำย
หรือจำกกำรทจุรติประพฤติมิชอบ ช่วยใหร้ำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถกูตอ้งน่ำเชื่อถือ ช่วยใหบ้คุลำกรปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องและช่วยคุม้ครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้
ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรควบคุมไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรอย่ำงชดัเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใชท้รพัยสิ์นของ
บริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีระบบงบประมำณและศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรลงทุน (Feasibility 
study) ก่อนตดัสินใจลงทนุ และมีระบบกำรควบคมุภำยใน โดยเจำ้ของหน่วยงำนจะตอ้งมีระบบกำรท ำงำนท่ี
เป็นมำตรฐำนที่ดีและมีกำรควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันเหตุกำรณอ์นัไม่พึงประสงคท์ี่อำจสรำ้งควำมเสียหำย
ใหก้ับบริษัทได ้และพัฒนำใหบุ้คลำกรในหน่วยงำนมีควำมรูส้ึกร่วมในกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ รวมถึง
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งและพรอ้มที่จะใหบ้รษิัทประเมินและตรวจสอบกำรท ำงำนไดต้ลอดเวลำ  

คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบกำรสอบทำนควำมเหมำะสม       
และควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคมุภำยในที่ฝ่ำยบริหำรจดัใหม้ีขึน้ รวมทัง้ไดจ้ดัท ำและทบทวนระบบ
กำรควบคุม ทั้งดำ้นกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย และกำร
ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรจัดกำรควำมเส่ียง และยังให้ควำมส ำคัญกับสัญญำณเตือนภัย
ล่วงหนำ้และรำยกำรท่ีผิดปกติ   

ทั้งนีบ้ริษัทไดว้่ำจำ้งบุคคลภำยนอกที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุม
ภำยในของบริษัทท ำหนำ้ที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม  
และเพื่อใหผู้ต้รวจสอบภำยในดงักล่ำวมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่ำงเต็มที่      
ผูต้รวจสอบภำยในจะรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ทัง้นี ้บริษัทมีกำรติดตำมประเมินผล
อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหค้วำมมั่นใจว่ำระบบที่วำงไวส้ำมำรถด ำเนินไปไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะมีกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน และทบทวนระบบท่ีส ำคญัอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผย
ไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท 

3.6 นโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรก ำกับดแูลระบบและกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บรษิัทอย่ำงเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงจะพิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง
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ทั้งภำยนอกและภำยในบริษัทให้มีควำมครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทำงของธุรกิจ             
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

3.7 ช่องทำงกำรแจง้เบำะแส 

คณะกรรมกำรจดัใหม้ีแนวทำงด ำเนินกำรที่ชดัเจนกับผูท้ี่ประสงคจ์ะแจง้เบำะแส หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียผ่ำนทำง 
เว็บไซตห์รือรำยงำนตรงต่อบริษัทโดยใหแ้จง้เบำะแสผ่ำนกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
เพื่อสั่งกำรใหม้ีกำรตรวจสอบขอ้มลูตำมกระบวนกำรท่ีบรษิัทก ำหนดไว ้และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

3.8 รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยบัญชีและผูส้อบบัญชีมำประชุม
ร่วมกัน และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็น
ผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปี 

4.  การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึง
เป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ถำ้มีรองประธำน
กรรมกำรใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิหนำ้ที่ไดใ้หก้รรมกำรซึ่งมำประชมุเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนที่ประชมุ 

4.2 กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทใหถื้อเสียงขำ้งมำกโดยกรรมกำรคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในกำร
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถำ้คะแนนเสียง
เท่ำกนัใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 

4.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมปกติให้จัดขึน้อย่ำงน้อย 4 ครัง้ต่อปี ให้ประธำนกรรมกำรเป็นผูเ้รียก
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทหรือในกรณีจ ำเป็น ถำ้กรรมกำรตัง้แต่ 4 คนขึน้ไป อำจรอ้งขอใหป้ระธำนกรรมกำร
เรียกประชมุกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำรก ำหนดวนัประชมุภำยใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บักำรรอ้งขอ 

4.4 ใหป้ระธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนดวนัเวลำและสถำนท่ี
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งสถำนที่ที่ประชมุนัน้อำจก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นนอกเหนือไปจำกทอ้งที่อนั
เป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกลเ้คียงก็ได ้หำกประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรที่ไดร้ับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร มิไดก้ ำหนดสถำนท่ี  ท่ีประชมุใหใ้ชส้ถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทเป็น
สถำนท่ีประชมุ 

4.5 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัทใหป้ระธำนกรรมกำร หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยส่งหนงัสือนดัประชุม
โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบใหแ้ก่กรรมกำร หรือผูแ้ทนของกรรมกำรโดยตรง โดยระบุวนั เวลำ 
สถำนที่ และวำระที่จะประชุมไปยังกรรมกำร ไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ ำเป็นรีบด่วน    
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เพื่อรกัษำสิทธิ หรือประโยชนข์องบรษิัทจะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก ำหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่ำนัน้ก็
ได ้

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุย่อยมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนดว้ยตนเอง (Self Assessment) เป็น
ประจ ำอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรบัปรุงแกไ้ข
ต่อไป  

5.2 บริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัทในภำพรวมไว้ในรำยงำน
ประจ ำปี 

6. ค่าตอบแทน 

6.1  ค่ำตอบแทนกรรมกำรจะสอดคลอ้งกบัหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ ประสบกำรณ ์ภำระหนำ้ที่ขอบเขตของบทบำท
และควำมรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำร
แต่ละคน คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ชัดเจน 
และเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได ้รวมทัง้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม เปรียบเทียบไดก้บัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอตุสำหกรรม ขนำดกิจกำร
ที่ใกลเ้คียงกนั และเพียงพอท่ีจะจงูใจและรกัษำกรรมกำรท่ีมีคณุภำพตำมที่ตอ้งกำร พรอ้มกนันี ้ยงัพิจำรณำถงึ
หนำ้ที่รบัผิดชอบที่ไดร้บัเพิ่มขึน้ ส ำหรบักรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อย 
เชน่ กรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ 

6.2  ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูควรเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำร 
และ/หรือ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรก ำหนด  และเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุดของบริษัทโดยระดับค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่
เหมำะสม และสอดคลอ้งกับผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้ริหำรแต่ละคน ผูบ้ริหำรที่ไดร้บัมอบหมำยหนำ้ที่และ
ควำมรบัผิดชอบเพิ่มขึน้จะไดร้บัค่ำตอบแทนเพิ่มที่เหมำะสมกบัหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำย
เพิ่มมำกขึน้ อีกทั้งตอ้งเป็นอัตรำที่แข่งขนัไดก้ับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรกัษำผูบ้ริหำรที่มีคุณภำพ ทั้งนี ้
ตอ้งค ำนึงถึงผลประโยชนท์ี่บรษิัทและผูถื้อหุน้ไดร้บัดว้ย 

6.3 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นประจ ำทกุปี เพื่อน ำไปใช้
ในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำร โดยใช้บรรทัดฐำนที่ไดต้กลงกันล่วงหน้ำกับ
กรรมกำรผูจ้ัดกำรตำมเกณฑท์ี่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงำนทำงกำรเงิน ผลงำนเก่ียวกับกำรปฏิบตัิ
ตำมวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธใ์นระยะยำว และกำรพฒันำผูบ้ริหำร โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบผลประเมินขำ้งตน้ และประธำนกรรมกำรเป็นผูแ้จง้ผลกำรพิจำรณำใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรทรำบ 
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมกำรส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหม้ีกำรฝึกอบรมและกำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทแก่กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษัทเพื่อใหม้ีกำรปรบัปรุง
กำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

7.2 ทุกครัง้ที่มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจัดกำรจะจัดใหม้ีเอกสำรและขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบัติ
หนำ้ที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดแนะน ำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทใหแ้ก่
กรรมกำรใหม่ 

7.3 คณะกรรมกำรก ำหนดใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรรำยงำนเพื่อทรำบเป็นประจ ำถึงแผนกำรพฒันำและสืบทอดงำน 
ซึ่งกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูมีกำรเตรียมใหพ้รอ้มเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผูสื้บทอดงำนในกรณีที่
ตนไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้

7.4 คณะกรรมกำรจดัใหม้ีโครงกำรส ำหรบัพฒันำผูบ้รหิำรโดยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรรำยงำนเป็นประจ ำทกุปีถึงส่ิงที่
ไดท้  ำไปในระหว่ำงปี และพิจำรณำควบคู่กนัไปเมื่อพิจำรณำแผนสืบทอดงำน 

8.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2562 ที่ประชุมมีมติใหค้ณะกรรมกำรมีอ ำนำจ
และหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงคแ์ละขอ้บังคับของบริษัทโดยสรุป
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญได้ดังนี ้คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะผู้แทนของผู้ถือหุ้นมีอ ำนำจ หน้ำที่               
และควำมรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

1.  ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงัและควำมซื่อสตัยส์จุรติ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน ์สู ง สุ ด
ของบริษัทเป็นส ำคญั รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษัท  ตลอดจนมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้  

2.  ก ำหนดและพิจำรณำอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย 
แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำร อ ำนำจอนุมัติของบริษัทกำรก ำหนด
นโยบำยกำรลงทุน กำรขยำยกิจกำร กำรประชำสมัพนัธ ์ก ำหนดแผนกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบประมำณ 
รวมทัง้งบประมำณประจ ำปี กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล และกำรลงทนุดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมที่คณะ
กรรมกำรบริหำรน ำเสนอ รวมทัง้ควบคุมก ำกับดแูล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำร กำรจดักำร
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรของทั้งบรษิัทใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ
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ที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมนโยบำยทำงธุรกิจเพื่อเพิ่มมลูค่ำสงูสดุใหแ้ก่บรษิัทและ 
ผูถื้อหุน้ 

3.  ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจัดกำรอย่ำงต่อเนื่องและ
สม ่ำเสมอเพื่อใหบ้รรลกุลยทุธแ์ละเป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณ  

4.  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์รวมถึงประกำศขอ้บังคับ  
และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่เป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่ง
กรรมกำรท่ีว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 

5.  พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนดในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ รวมถึงประกำศ
ขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

6. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริหำร โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรของบริษัทและ/หรือ
บุคคลภำยนอกที่มีคุณสมบตัิเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร พรอ้มทัง้ก ำหนดขอบเขต 
อ ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรบรหิำร 

7.  พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น พรอ้มทั้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ            
เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนตำมควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท 

8.  พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรผูจ้ดักำรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของ
กรรมกำรผูจ้ดักำร พรอ้มทัง้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ และก ำหนดกรอบและนโยบำย
ส ำหรบักำรก ำหนดเงินเดือน กำรปรบัขึน้เงินเดือน กำรก ำหนดเงินโบนสั ค่ำตอบแทน และบ ำเหน็จรำงวลัของ
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

9.  พิจำรณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทพรอ้มทัง้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบเพื่อช่วยเหลือ
คณะกรรมกำรบรษิัทในกำรปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทเป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ 
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.  พิจำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษิัทได  ้
11.  พิจำรณำอนุมตัิกำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์และ/หรือกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน  เวน้

แต่รำยกำรดังกล่ำวจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้ในกำรพิจำรณำอนุมัติดงักล่ำวจะเป็นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเ ก่ี ย ว ข้ อ ง ข อ ง
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

12.  พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่ำบรษิัทมีก ำไรพอสมควรท่ีจะท ำเช่นนัน้
และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวต่อไป 

13.  จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิัทและงบกำรเงินรวม รวมทั้งงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัท 
ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบรษิัทซึง่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 
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14.  พิจำรณำคัดเลือกและให้ควำมเห็นชอบกำรเสนอรำยชื่ อผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกำร
ประชมุสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 

15.  ด ำเนินกำรให้บริษัทน ำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุม
ภำยในและระบบตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ 

16.  พิจำรณำก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเส่ียง (Risk Management) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ำกบั
ดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียง โดยมีมำตรกำรรองรบัและวิธีควบคมุ เพื่ อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทอย่ำงเหมำะสม 

17.  จดัใหม้ีนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบของ
บริษัทตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลักษณอ์ักษร อย่ำงนอ้ยตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรพัยฯ์ และ/หรือ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด และมีกำรปรบัใชน้โยบำยดงักล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่ำบรษิัทมี
ควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุกลุ่มดว้ยควำมเป็นธรรม 

18.  ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนร์ะหว่ำงผูม้ี ส่วนไดเ้สียของบริษัททัง้นี ้ในกรณีที่กรรมกำร
รำยใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดที่ท  ำกบับรษิัทหรือมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัทเพิ่มขึน้หรือลดลงใหก้รรมกำร
รำยดงักล่ำวแจง้ใหบ้รษิัททรำบโดยไม่ชกัชำ้ 

19.  ดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยบทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ของ
กำรประชมุ และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้รว่มประชมุในปีที่ผ่ำนมำ และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน
ของคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุชดุ 

20.  ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเข้ำร่วมหลักสูตรสัมมนำต่ำง ๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบรษิัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรนัน้ 

21.  ติดตำมและก ำกับดูแลกำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่บรษิัท
ก ำหนด กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยอนุโลมเท่ำที่ไม่
ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยอื่น 

22.  มอบหมำยหรือแต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้  ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษัท
หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
เห็นสมควรซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนัน้ ๆ ได  ้

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทหรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถอนมุตัิรำยกำร
ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์        
หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) อำจมีส่วนไดเ้สียหรืออำจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุม
ผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิไว ้
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องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรบรษิัทไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
2. ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้กรรมกำรบรษิัท 
3. คณะกรรมกำรบริษัทให้มีจ ำนวนตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก ำหนดและประกอบด้วยประธำนกรรมกำร              

รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอื่นมีจ ำนวนที่ เหมำะสมกับขนำดของกิจกำรของบริษัทและกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพของบรษิัท โดยเมื่อรวมแลว้มีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 ท่ำน 

4. คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิัทไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่น
ที่อยู่ในรำชอำณำจกัร และมีกรรมกำรอิสระที่มีควำมเป็นอิสระอย่ำงแทจ้ริงจำกฝ่ำยบริหำรและปรำศจำกควำมสมัพนัธท์ำง
ธุรกิจหรือควำมสัมพันธ์อื่นใดอันอำจมีอิทธิพลต่อกำรใชดุ้ลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดและตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 3 คน 

5. ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรอิสระคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมกำร
บรษิัทพิจำรณำเห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบรษิัทคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรบรษิัทก็ได ้

วาระการด ารงต าแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการบริษทั  

1. กำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมขอ้บังคบัของบริษัทและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้
จะตอ้งมีควำมโปร่งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะตอ้งมีประวตัิกำรศึกษำและประสบกำรณก์ำรประกอบวิชำชีพของ
บคุคลนัน้ ๆ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชนใ์นกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบรษิัทและผูถื้อหุ้น 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ท  ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี ้ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยจะน ำเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

3. ใหก้รรมกำรบรษิัท ด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และเมื่อครบก ำหนดออกตำมวำระ อำจไดร้บัพิจำรณำเลือกตัง้
ใหเ้ป็นกรรมกำรบรษิัทต่อไปได ้

4. ในกรณีที่เป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่ระบุไวใ้นกฎบตัรนีแ้ละไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย และน ำเสนอชื่อบุคคลดงักล่ำวต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่ำ 2 เดือน ทัง้นี ้
บุคคลซึ่งเขำ้รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในกรณีดงักล่ำวใหอ้ยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรบรษิัทซึ่งพน้
จำกต ำแหน่ง 

5. ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทกุครัง้ ใหก้รรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 
โดยกรรมกำรบริษัทซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งได ้ทัง้นี ้กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหจ้บัสลำกกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำน
ที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 
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6. กรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระเป็นครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำแล้วถึงควำมสมเหตุสมผลของควำมจ ำเป็น 
คณะกรรมกำรบรษิัทอำจบคุคลดงักล่ำวใหด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบรษิัทต่อไป 

7. นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวแลว้ กรรมกำรบรษิัทอำจพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
1. ตำย 
2. ลำออก 
3. ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริษัท หรือมีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชน

จ ำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้ริหำรจัดกำร
กิจกำรที่มีมหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

4. ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง (ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่ถือโดย    
ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

5. ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก  

กรรมกำรบริษัทคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่
ระบใุหม้ีผลในหนงัสือลำออก 

8.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2562 มีมติให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมี

อ ำนำจและหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้
1. สอบทำนใหบ้ริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเพียงพอตำมมำตรฐำนบัญชี โดยกำร

ประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี                
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะผูส้อบบัญชีใหส้อบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นเรื่อง
ส ำคญัในระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชีของบรษิัท 

 2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบ
เก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยฯ์ ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
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4. สอบทำนและหำรือกับฝ่ำยจดักำรเก่ียวกบัควำมเส่ียงที่ส  ำคญัของบริษัทและมำตรกำรที่ฝ่ำยจดักำรได้
ด ำเนินกำรเพื่อติดตำมและควบคมุควำมเส่ียงดงักล่ำว 

5. พิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชมุกับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยบรหิำรเขำ้ร่วมประชมุดว้ยอย่ำง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อให้
มั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

7. พิจำรณำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทซึ่งมีขนำดรำยกำรที่ตอ้งไดร้ับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่ก ำหนดในกฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑ์
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

8. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัทซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของ
บรษิัท 

(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิัท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยฯ์ 

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของ 
  กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำร 
  ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่ 
  และควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

9. ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีหรือมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำร
กระท ำใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(ข) กำรทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยฯ์ ข้อก ำหนดของตลำด
  หลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือ



                                     บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2562  57 

  ผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนักงำน 
  ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำขำ้งตน้ 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมขำ้งตน้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

10. ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอค ำปรึกษำจำกที่
ปรกึษำอิสระภำยนอก หรือผูเ้ชี่ยวชำญในวิชำชีพอื่น ๆ หำกเห็นว่ำ มีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด 

11. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลกำรปฏิบตัิงำนในปีที่ผ่ำนมำอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง   
และคณะกรรมกำรบรษิัทยงัคงมีควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทต่อบคุคลภำยนอก 

12. สอบทำนใหม้ั่นใจว่ำหลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณผูบ้ริหำรและพนกังำน และนโยบำยในกำร
ป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์ดจ้ดัท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคนรบัทรำบ 

13. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ควรมีกำรหำรือและตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบือ้งตน้ เมื่อไดร้บัแจง้พฤติกำรณ์
อนัควรสงสยัจำกผูส้อบบญัชี เก่ียวกบักำรทุจรติ หรือฝ่ำฝืนกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรและผูบ้รหิำร
ตำมมำตรำ 89/25 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2559 และแจง้ผลใหผู้ส้อบบญัชีและส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ทรำบภำยในเวลำที่ ก.ล.ต. ก ำหนด 

14. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. เป็นกรรมกำรบริษัทและเป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้นในกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
(”ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) ประกำศก ำหนด 

2. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัทบรษิัท
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นกรรมกำรของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะกรณีที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
4. เป็นผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ และมีกรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นดำ้นบญัชีหรือกำรเงินอย่ำงเพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ที่สอบ
ทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได ้
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 วาระการด ารงต าแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ  

1. คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ท  ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี ้เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบโดยจะน ำเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ต่อไป วำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ    
3 ปี และใหเ้ป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท โดยที่ กรรมกำรตรวจสอบอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ต่อไปไดอ้ีกวำระ
หน่ึง ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เห็นว่ำเหมำะสม (แลว้แต่กรณี) 

3. กรณีกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ไดจ้น
ครบวำระ มีผลใหจ้ ำนวนสมำชิกนอ้ยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดคือ 3 คน คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ ควรแต่งตัง้
กรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ที่มีคุณสมบตัิตำมที่ระบุไวใ้นกฎบตัรนีเ้ป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนในทนัทีหรืออย่ำงชำ้ภำยใน   
3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจ ำนวนสมำชิกไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกหรือถูกพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ใหบ้ริษัทแจง้
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทั้งนี ้ กรรมกำรตรวจสอบที่ลำออกหรือถูกถอดถอนสำมำรถชี ้แจงเหตุดังกล่ำวให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) และตลำดหลกัทรพัย ์ฯ ดว้ยก็ได ้

5. นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
1. ตำย 
2. ลำออก 
3. ขำดคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมที่ระบไุวใ้นกฎบตัรนี ้
4. ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริษัทหรือมีลักษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัท

  มหำชนจ ำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้ับควำมไว้วำงใจให้
  บริหำรจดักำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
  ตลำดหลกัทรพัย ์(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกำศของส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. คณะกรรมกำรบรษิัท มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 
6. ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท (ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี

  ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่ง
  ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

7. ศำลมีค ำสั่งใหอ้อกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท  

กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนับแต่
วนัท่ีระบใุหม้ีผลในหนงัสือลำออก 

 

 



                                     บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2562  59 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  3 เมษำยน 2562 มีมติให้คณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนมีอ ำนำจและหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

 การสรรหา 

 1. จัดท ำนโยบำย หลักเกณฑ ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทคณะกรรมกำรชุดย่อยกรรมกำร
ผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม           
ผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

 2. พิจำรณำสรรหำและเสนอชื่อบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสม มีควำมรูค้วำมช ำนำญที่เหมำะสม เพื่อให้
บุคคลดงักล่ำวด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทคณะกรรมกำรชดุย่อย กรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร รวมทัง้
พิจำรณำประวัติบุคคลดังกล่ำวแลว้ว่ำมีคุณสมบัติครบถว้นตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎบัตรต่ำง ๆ ของบริษัทและกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งรวมทัง้ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

 3. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรหำผูบ้รหิำรมำสืบทอดต ำแหน่งที่ส  ำคญั (Succession Plan)  
 4. ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทก่อนท่ีจะมีกำรสรรหำ

กรรมกำรท่ีครบวำระ 
 5. ในกรณีที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอชื่อกรรมกำรที่พน้วำระกลับเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรรำยดงักล่ำว และควร
น ำเสนอผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ผลงำน (Contribution) รวมทัง้ประวตัิกำรเขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

 6. จดัท ำแผนกำรพฒันำกรรมกำรบรษิัทเพื่อพฒันำควำมรูก้รรมกำรบรษิัทปัจจบุนัและกรรมกำรบรษิัทเขำ้
ใหม่ใหเ้ขำ้ใจธุรกิจของบริษัทบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำรบริษัท และพัฒนำกำรต่ำง ๆ ที่ส  ำคัญ เช่น สภำวะเศรษฐกิจและ
อตุสำหกรรม กฎเกณฑห์รือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท เป็นตน้ 

 7. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 การก าหนดค่าตอบแทน 

 1. จดัท ำนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น (ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปเงินสด 
หลักทรัพย ์หรืออื่นใด) ของคณะกรรมกำรบริษัทคณะกรรมกำรชุดย่อยกรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร     
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 2. จดัท ำนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย 
กรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเพื่อพิจำรณำผลตอบแทนประจ ำปี 

 3. เปิดเผยนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น และจดัท ำรำยงำนกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท 
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 4. พิจำรณำกลั่นกรองโครงสรำ้งเงินเดือน และผลประโยชนต์อบแทนอื่นขององคก์ร 
 5. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

(3) คณะกรรมการบริหาร  
  1. จดัท ำวิสยัทศัน ์กลยุทธ ์ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ 

งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน และอ ำนำจอนุมัติของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบและอนุมตัิ   
และด ำเนินกำรตำมที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทรวมถึงตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

  2. พิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน กำรขยำยกิจกำร          
กำรประชำสัมพันธ์ ก ำหนดแผนกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบประมำณรวมทั้งงบประมำณประจ ำปี กำรบริหำรทรพัยำกร
บคุคล และกำรลงทนุดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดต่อไป 

  3. มีอ  ำนำจแต่งตัง้คณะท ำงำนเพื่อกำรด ำเนินกิจกำรหรือกำรบรหิำรงำนของบรษิัทและกำรก ำหนดอ ำนำจ 
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะท ำงำน รวมถึงควบคุมก ำกับดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนที่แต่งตัง้บรรลตุำม
นโยบำยและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

  4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกรอบนโยบำย และเป้ำหมำยที่ไดร้บักำรอนมุตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษิัทและก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนมีคณุภำพและประสิทธิภำพ 

  5. พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ ฝ่ำยจัดกำรเสนอ ก่อนที่จะน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำและอนมุตัิ 

  6. มีอ  ำนำจพิจำรณำอนมุตักิำรใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินในกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นธุรกรรมปกตขิองธุรกจิของบรษิทั
แต่ไม่เกินงบประมำณที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

  7. ศึกษำควำมเป็นไปไดส้ ำหรบัโครงกำรใหม่ๆ และมีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติเขำ้ร่วมประมูลงำนต่ำง ๆ 
ตลอดจนเขำ้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมที่เห็นสมควร รวมถึงกำรท ำนิติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำวจนเสรจ็กำร 

  8. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่ส  ำคัญที่ไดก้ ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่จะได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทหรือตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไวแ้ลว้ 

  9. อนุมตัิกำรเขำ้ท ำสญัญำและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น กำรซือ้
ขำย กำรลงทนุหรือรว่มทนุกบับคุคลอื่นเพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบรษิัทและเป็นไปเพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำนตำม
วัตถุประสงคข์องบริษัท) ภำยในวงเงินตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทกรณีที่วงเงินเกิน
งบประมำณที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทตอ้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อขออนมุตัิในกำรประชมุครัง้ถดัไป 

  10. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรกูย้ืมเงิน กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน
ส ำหรบัสนบัสนุนกำรท ำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิดบญัชีธนำคำร กำรปิดบญัชีธนำคำร กำรจดัหำวงเงินสินเชื่อ หรือกำรขอ
สินเชื่อใด ๆ ของบรษิัทตำมตำรำงอ ำนำจอนมุตัิที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทกรณีที่วงเงินเกินงบประมำณที่ไดร้บั
อนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทตอ้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อขออนุมตัิในกำรประชมุครัง้ถัดไป และกรณีที่ตอ้งใช้
ทรพัยสิ์นของบรษิัทเป็นหลกัประกนั ตอ้งน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบรษิัท 
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  11. พิจำรณำและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและน ำเสนอขออนุมตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
หรือเงินปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรรมกำรบรษิัท 

  12. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร อ ำนำจกำรบรหิำรองคก์ร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจำ้ง กำรโยกยำ้ย กำรเลิก
จำ้ง กำรก ำหนดเงินค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน โบนสั พนกังำนระดบัผูบ้ริหำรตัง้แต่ระดบัประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ
ขึน้ไป ยกเวน้ต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

  13. มีอ ำนำจแต่งตัง้ที่ปรกึษำหรือคณะที่ปรกึษำของคณะกรรมกำรบริหำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและมี
อ ำนำจก ำหนดค่ำตอบแทน ค่ำเบีย้เลีย้ง สวัสดิกำร ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ของประธำนที่ปรึกษำ             
ที่ปรกึษำ หรือคณะท่ีปรกึษำดงักล่ำวไดต้ำมควำมเหมำะสม 

  14. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บรษิัทก ำหนด 

  15.  มอบอ ำนำจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดแทนคณะ
กรรมกำรบรหิำร 

    ทั้งนี ้กำรมอบอ ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริหำร หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนมุตัิ
รำยกำรท่ีตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) อำจมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ  หรืออำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้

 (4) คณะท างานบริหารความเสี่ยง  

  ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

1. ก ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรควำมเส่ียงโดยรวมของบรษิัทซึ่งครอบคลมุถึงควำมเส่ียงประเภทต่ำง ๆ

ที่ส  ำคญั เช่น ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน ควำมเส่ียงดำ้นกำรลงทุน และควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร เป็นตน้ 

เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทใหค้วำมเห็นชอบ โดยใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตำมแนวทำงกำรบรหิำรควำมเส่ียงของตลำด

หลกัทรพัยแ์ละสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

2. ก ำหนดยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยกำร

บริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหส้ำมำรถประเมิน ติดตำม และควบคุมควำมเส่ียงแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้โดยให้

หน่วยงำนต่ำง ๆ มีส่วนรว่มในกำรบรหิำรและควบคมุควำมเส่ียง 

3. ดูแลและติดตำมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตแ้นวทำงและนโยบำยที่ไดร้บั

อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท  

4. ก ำหนดเกณฑว์ดัควำมเส่ียงและเพดำนควำมเส่ียงที่บรษิัทจะยอมรบัได ้

5. ก ำหนดมำตรกำรท่ีจะใชใ้นกำรจดักำรควำมเส่ียงใหเ้หมำะสมต่อสภำวกำรณ์ 



                                     บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2562  62 

6. ประเมินควำมเส่ียงในระดบัองคก์ร และก ำหนดวิธีกำรบริหำรควำมเส่ียงนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบั

ได ้รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีกำรบรหิำรควำมเส่ียงตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ 

7. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและปรบัปรุงใหม้ีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงเพียง

พอท่ีจะควบคมุควำมเส่ียง 

8. มีอ ำนำจในกำรเรียกบุคคลที่เก่ียวขอ้งมำชีแ้จงหรือแต่งตั้งและก ำหนดบทบำทที่ให้ผู้ปฏิบัติงำน 

ทุกระดบัมีหนำ้ที่บริหำรควำมเส่ียงตำมควำมเหมำะสม และใหร้ำยงำนต่อคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงเพื่อใหก้ำรบริหำร

ควำมเส่ียงบรรลวุตัถปุระสงค ์

9. รำยงำนผลเก่ียวกบักำรบริหำร กำรด ำเนินงำน สถำนะควำมเส่ียงของบริษัท และกำรเปล่ียนแปลง

ต่ำง ๆ รวมถึงส่ิงที่ตอ้งด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและกลยทุธท์ี่ก ำหนดต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

10. จดัท ำคู่มือกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

11. ระบุควำมเส่ียงดำ้นต่ำง ๆ พรอ้มทัง้ วิเครำะห ์และประเมินควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโนม้

ซึ่งมีผลกระทบต่อบรษิัท 

12. จดัท ำแผนงำนเพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง 

13. ประเมินผลและจดัท ำรำยงำนกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

14. จดัวำงระบบบรหิำรควำมเส่ียงแบบบรูณำกำรโดยเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ 

15. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

(5)  คณะท างานก ากับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม  

 ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบของคณะท างานก ากับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม 

1.  พิจำรณำก ำหนดแนวทำงเสนอแนะแนวนโยบำย / แนวปฏิบัติเก่ียวกับจรรยำบรรณและจริยธรรม

ทำงธุรกิจตำมระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร เพื่อก ำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติของ

องค์กร ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นแนวทำงปฏิบัติขององค์กรที่ได้มำตรฐำนเป็นแนวทำงที่ถูกต้อง และเพื่อให้บริษัทตระหนักถึง

ควำมส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่ำงยั่งยืนภำยใตค้วำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

2.  ก ำกับดูแลใหค้  ำปรึกษำ ประเมินผล และทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อพฒันำและยกระดบัระบบกำรก ำกับดแูลกิจกำรของ

บรษิัทสู่มำตรฐำนสำกล 

3. ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย  
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8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิัท 

 กำรคัดเลือกบุคคลที่จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัทจะพิจำรณำคดัเลือกตำมเกณฑค์ุณสมบตัิตำม
มำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลักทรัพย์ที่ เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้ยังพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพืน้ฐำนและควำมเชี่ยวชำญจำก
หลำกหลำยดำ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในกำรใหค้  ำแนะน ำ ขอ้คิดเห็นในเรื่องต่ำง ๆ ในมมุมองของผูท้ี่มี
ประสบกำรณต์รง มีภำวะผูน้  ำ วิสยัทศันก์วำ้งไกล มีคณุธรรมและจรยิธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปรง่ใส และมีควำมสำมำรถ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ จำกนัน้จึงน ำรำยชื่อเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ 

1) กำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษัทและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้
จะตอ้งมีควำมโปร่งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะตอ้งมีประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณก์ำร
ประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรำยละเอียดที่ เพียงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูท้  ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ
ครบถว้นตำมที่ระบไุวใ้นกฎบตัรนี ้เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทโดยจะน ำเสนอชื่อบคุคลดงักล่ำวตอ่ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้
ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

3) ให้กรรมกำรบริษัทด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และเมื่อครบก ำหนดออกตำมวำระ อำจไดร้บัพิจำรณำ
เลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรบรษิัทต่อไปได ้

4) ในกรณีที่เป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่ระบไุว้
ในกฎบัตรนี ้และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย และน ำเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำว
ถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่ำ 2 เดือน ทัง้นี ้บคุคลซึ่งเขำ้รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
ในกรณีดงักล่ำวใหอ้ยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทซึ่งพน้จำกต ำแหน่ง 

5) ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวน
ใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมกำรบริษัทซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่ง
ได ้ทั้งนี ้กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจ้ับ
สลำกกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

6) กรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบัจำกวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระเป็นครัง้แรก เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำแลว้ถึงควำมสมเหตุสมผลของควำม
จ ำเป็น คณะกรรมกำรบรษิัทอำจบคุคลดงักล่ำวใหด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบรษิัทต่อไป 
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7) นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวแลว้ กรรมกำรบรษิัทอำจพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก) ตำย 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริษัทหรือมีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัท

มหำชนจ ำกัดหรือ มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจให้
บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญัติหลักทรพัย์
และตลำดหลักทรพัย ์(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

(ง) ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง (ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวน 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

(จ) ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก  

กรรมกำรบริษัทคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นหนังสือลำออกต่อบริษัทโดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนับแต่วนัที่
ระบใุหม้ีผลในหนงัสือลำออก 

 กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะร่วมกันพิจำรณำเบือ้งตน้ถึงคุณสมบตัิ
ของบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระโดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้ำมของกรรมกำรตำม
พระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง โดยพิจำรณำจำกผูท้รงคณุวฒุิ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน โดยจะน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทและที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทต่อไป โดยกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระอย่ำง
นอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และตอ้งมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 ท่ำน โดยคุณสมบตัิกจองกรรมกำรอิสระจะตอ้ง
สอดคลอ้งกับประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย ์และตลำดหลักทรพัยท์ี่ ทจ.39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำร
อนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ ดงันี ้

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผู้
มีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสอง 
(2) ปีก่อนวันที่ไดร้ับกำรแต่งตัง้ ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น
ขำ้รำชกำรหรือท่ีปรกึษำของส่วนงำนรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 
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3) ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ี
อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบรษิัท
หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจจะเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือมีอ ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิัท 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสอง (2) ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรค
หนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจกำร  กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือกำรรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น  รวมถึงพฤติกรรมอื่นท ำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสำม (3) ของ
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบ (20) ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทัง้นี ้
กำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม  แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหนีด้งักล่ำวใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำงหนึ่ง (1) ปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับ
บคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัยผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสอง (2) ปีก่อน
ไดร้บักำรแต่งตัง้ 

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำสอง (2) ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  ำนำจ
ควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่นอ้ยกว่ำสอง (2) ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่
ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
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บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือ
บรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

 กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1) คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูท้  ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ
ครบถว้นตำมที่ระบไุวใ้นกฎบตัรนี ้เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบโดยจะน ำเสนอชื่อบคุคลดงักล่ำว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ต่อไป 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และให้เป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทโดยที่
กรรมกำรตรวจสอบอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ต่อไปไดอ้ีกวำระหนึ่ง ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชมุผู้
ถือหุน้เห็นว่ำเหมำะสม (แลว้แต่กรณี) 

3) กรณีกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ได้
จนครบวำระ มีผลใหจ้ ำนวนสมำชิกนอ้ยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดคือ 3 คน คณะกรรมกำรบรษิัทหรือท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น ควรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ที่มีคุณสมบัติตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตรนีเ้ป็นกรรมกำร
ตรวจสอบแทนในทนัทีหรืออย่ำงชำ้ภำยใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจ ำนวนสมำชิกไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดควำม
ต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4) ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกหรือถกูพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ใหบ้ริษัทแจง้
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบที่ลำออกหรือถกูถอดถอนสำมำรถชีแ้จงเหตุดงักล่ำวให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ( “ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยก็ได ้

5) นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
(ก) ตำย 
(ข) ลำออก 
(ค) ขำดคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมที่ระบไุวใ้นกฎบตัรนี ้
(ง) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริษัทหรือมีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัท

มหำชนจ ำกัดหรือ มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจให้
บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญัติหลักทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกำศของส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(จ) คณะกรรมกำรบรษิัทมีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 
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(ฉ) ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท(ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำม
ในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ
กึ่งหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

(ช) ศำลมีค ำสั่งใหอ้อกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท 
กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลำออกต่อบรษิัทโดยกำรลำออกนัน้จะมีผล

นบัแต่วนัท่ีระบใุหม้ีผลในหนงัสือลำออก 

กำรแต่งตัง้ผูบ้รหิำร 

คณะกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำแต่งตัง้
ผูบ้รหิำรโดยคดัเลือกจำกบคุลำกรท่ีมีประสบกำรณ ์ควำมสำมำรถ และมีควำมรูใ้นกำรบรหิำรสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.4 การลงทุนและก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

ในกำรก ำกับดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรส่งตวัแทน
ของบริษัทซึ่งมีคุณสมบตัิและประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกับธุรกิจที่บริษัทเขำ้ลงทุน เขำ้เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบรษิัท
รว่มของบรษิัทดงักล่ำว โดยตวัแทนดงักล่ำวอำจเป็นกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และผูบ้รหิำรของบรษิัท
หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทที่ปรำศจำกผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่ำนัน้ ทัง้นี ้เพื่อใหบ้รษิัท
สำมำรถควบคมุดแูลกิจกำร และกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มไดเ้สมือนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบรษิัทซึ่งบรษิทั
ให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้จะช่วยดูแลรักษำไวซ้ึ่ง
ผลประโยชนใ์นกำรลงทนุของบรษิัทบรษิัทจึงก ำหนดใหต้วัแทนของบรษิัทจะตอ้งบรหิำรจดักำรธุรกิจของบรษิัทย่อยและบรษิทั
ร่วมใหเ้ป็นไปเพื่อผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบริษัทและดูแลใหป้ฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจำกนีก้ำรส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่ำวให้เป็นไปตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิัทในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงักล่ำว 

บริษัทจัดให้บริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันกำรทุจริตที่อำจเกิดขึน้ 
รวมทั้งใหม้ีระบบงำนที่ชัดเจน เพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่ำมีระบบเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวอ้ย่ำงต่อเนื่องและน่ำเชื่อถือ และจดัใหม้ีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวในบรษิัทย่อย โดยให้
ทีมงำน        ผูต้รวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรอิสระของบริษัทสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยตรง และใหม้ีกำรรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำบรษิัทย่อยมีกำรปฏิบตัิตำม
ระบบงำนท่ีจดัไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

ทั้งนี ้บริษัทจะติดตำมผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่ำงใกลช้ิด รวมถึง
ก ำกับใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรเก่ียวโยง และใหม้ีกำรจัดเก็บขอ้มูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้
บรษิัทตรวจสอบ โดยมีกำรรำยงำนผลใหค้ณะกรรมกำรบริหำรหรือคณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อวำงแผน
งำนและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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8.5 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำร และผู้บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชนส่์วนตน ดงันี ้

1) บริษัทจะใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงิน
ที่เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ เก่ียวกับหนำ้ที่ที่ตอ้งจดัท ำและส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยต์ำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ .2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์
ของบรษิัทโดยตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ . 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  

2) บรษิัทก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ส่งผ่ำนมำยังเลขำนุกำรบริษัทก่อนน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท ำและน ำส่งภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้
ใหด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยภ์ำยใน 3 วนั
ท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ 

3) บรษิัทก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบตัิงำนที่เก่ียวขอ้ง ที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในที่เป็น
สำระส ำคญั ซึ่งมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัทใน
ช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษัทจนกว่ำ
บริษัทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนแลว้ โดยบริษัทจะแจง้ใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร  รวมถึงผูด้  ำรง
ต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ งดกำรซือ้
ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 30 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรเปิดเผย
ขอ้มลูต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมงภำยหลังกำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชน
แลว้ รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบคุคลอื่น 

4) บริษัทห้ำมมิใหก้รรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทหรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนที่
ลำออกแลว้เปิดเผยขอ้มลูภำยใน หรือควำมลบัของบรษิัทตลอดจนขอ้มลูควำมลบัของคู่คำ้ของบรษิัทท่ีตน
ไดร้บัทรำบจำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ให้บุคคลภำยนอกทรำบ แมว้่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำวจะไม่ท ำให้
เกิดผลเสียหำยแก่บรษิัทและคู่คำ้ของบรษิัท 
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5) บริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มลูภำยในไปใชห้ำประโยชนส่์วนตนซึ่งเริ่มตัง้แต่
กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชั่วครำวโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง หรือใหอ้อกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษ
จะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ 

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

งบกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ไดร้บักำรตรวจสอบ และสอบทำนโดยนำยพิสิฐ ทำงธนกุล ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญำตเลขที่ 4095 บริษัทไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด มีค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัปี 2561 และปี 2562 จ ำนวนรวม 
3.40 ลำ้นบำท และ 3.50 ลำ้นบำท (ค่ำบรกิำรตรวจสอบและสอบทำนทัง้จ ำนวน) 
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

9.1 ภาพรวมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

บรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะพฒันำธุรกิจใหเ้ตบิโตอย่ำงยั่งยนืควบคู่ไปกบักำรรบัผิดชอบต่อสงัคม ดงันัน้เพื่อใหก้ำรพฒันำธุรกจิ

ของบริษัทเป็นไปอย่ำงยั่งยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2562 ไดม้ีมติอนุมัติ

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีกรอบหลักกำรแนวทำงในกำร

ด ำเนินงำน ดงันี ้

กรอบแนวทางการด าเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม 

กำรด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรก ำกับกิจกำรที่ดีและยึดหลกัจริยธรรมควบคู่ไปกับกำรใส่ใจดูแลรกัษำส่ิงแวดลอ้มและ

สงัคม มีส ำนึกรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงแทจ้ริง โดยค ำนึงถึงผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวขอ้งทัง้ภำยในและ

ภำยนอกองคก์ร ตัง้แต่ผูถื้อหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ ชุมชนตลอดจนสงัคมวงกวำ้ง ทั้งนีเ้พื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

นโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นกรอบในกำรปฏิบตัิงำนดำ้นต่ำง ๆ ใหค้ณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร 

และพนกังำนทุกคนยึดถือปฏิบตัิดว้ยควำมเชื่อมั่น ศรทัธำ และเขำ้ใจในหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อปลกูฝังจิตส ำนกั

เรื่องควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในทุกระดบั พรอ้มใหก้ำรสนบัสนุนต่อชุมชนและสังคมโดยมุ่งเนน้

ส่งเสรมิกำรพฒันำที่สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของชมุชนเพื่อยกระดบัคณุภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชมุชนในระยะยำว

ตำมหลักกำรและแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               

ซึ่งครอบคลมุหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

 บรษิัทและบรษิัทย่อยใหค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี รวมทัง้คณุธรรม

และขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน เป็นกรอบและแนวทำงปฏิบตัิใหด้  ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรดั

เอำเปรียบ มีควำมซื่อสตัยแ์ละโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั และจ่ำยผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สจุริตในกำรคำ้กับ    

คู่คำ้ และยึดกติกำของกำรแข่งขนัอย่ำงเสมอภำคของกำรไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย กำรด ำเนินธุรกิจกับคู่คำ้

ตอ้งไม่น ำมำซึ่งควำมเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของบรษิัทและบรษิัทย่อย หรือขดัต่อกฎหมำย 

 เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยของบริษัทโดยให้

ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยใน อนัไดแ้ก่ พนกังำนและผูบ้รหิำรของบรษิัทญ 

หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก อันได้แก่ ลูกค้ำ เจ้ำหนี ้ ภำครัฐ และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง รวมถึงชุมชน สังคม                  

และส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพำะกำรปฏิบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถึงกำรไม่กระท ำกำรใด ๆ  ที่เป็นกำร

ละเมิด หรือรดิรอนสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียเหล่ำนัน้ดว้ย โดยมีหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้
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• ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทำง

กำรคำ้ หรือเงื่อนไขทำงกำรคำ้ 

• มุ่งสรำ้งควำมสมัพนัธ ์ควำมรว่มมือที่ดีรว่มกบัคู่คำ้ เพื่อเสรมิสรำ้งศกัยภำพและประสิทธิภำพใน

กำรด ำเนินธุรกิจรว่มกนัในระยะยำว 

• รกัษำควำมลับหรือสำรสนเทศของคู่คำ้ ไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเอง หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดย    

มิชอบ 

• บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ     

ร่วมทั้งส่งเสริมใหผู้บ้ริหำร พนักงำนใชท้รพัยำกรและทรพัยสิ์นของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ใชสิ้นคำ้และบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งและไม่สนับสนุนสินคำ้หรือกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิด

ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 

• บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้ำนกำรแข่งขันที่ ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่

ด ำเนินกำรในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้ไดแ้ก่ กำรรวมหวัก ำหนดรำคำ กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยเพื่อก ำจดั

คู่แข่ง โดยกำรก ำหนดรำคำของบริษัทจะมำจำกกำรพิจำรณำสภำวะตลำด ควำมตอ้งกำรซื ้อ 

ตลอดจนตน้ทุนอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรืออำจกล่ำวไดว้่ำเป็นกำรก ำหนดรำคำสินคำ้ตำมตน้ทุน

สินคำ้และค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ เพื่อใหส้ำมำรถแข่งขนัได ้

• บริษัทและบริษัทย่อยมีกระบวนกำรคดัเลือกผูข้ำยสินคำ้ที่เท่ำเทียมดว้ยกำรเปรียบเทียบรำคำที่

เหมำะสมตำมนโยบำยของบรษิัทโดยมีขัน้ตอนกำรอนมุตัิที่ชดัเจน สำมำรถตรวจสอบผูม้ีอ  ำนำจ

อนุมัติตำมมูลค่ำของสินค้ำได ้อีกทั้งยังสำมำรถตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ ได้ตั้งแต่ตน้จนจบ

กระบวนกำรและสำมำรถเรียกดูประวตัิกำรสั่งซือ้ยอ้นหลงัไดอ้ีกดว้ย โดยหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง

กบักำรจดัซือ้จะตอ้งตรวจสอบกำรสั่งซือ้สินคำ้และบรกิำรทกุครัง้ 

• บริษัทและบริษัทย่อยไดก้ ำหนดช่องทำงกำรรอ้งเรียนเรื่องที่ไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม โดยมีจดุรบั

เรื่องรอ้งเรียนดงักล่ำวที่บรษิัทตลอดจนเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน  

บรษิัทและบรษิัทย่อยด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปรง่ใส ยึดมั่นในควำมถกูตอ้ง โดยจดัใหม้ีแนวทำงในกำรต่อตำ้น

กำรทุจริตคอรร์ปัชนั รวมถึงกำรสนบัสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังใหผู้บ้ริหำรและพนักงำน ปฏิบัติตำมกฎหมำยและ

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สนบัสนุนใหม้ีกำรสรำ้งควำมส ำเร็จของงำนดว้ยวิธีกำรทจุริต คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำย

ปฏิบตัิตำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้
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• สรำ้งจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังำนในกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ ดว้ยควำมซื่อสตัย์

สจุรติ (ตำมคู่มือจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) ของบรษิัท) 

• จดัใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบกำรถ่วงดุล

กำรใชอ้  ำนำจใหเ้หมำะสมเพื่อป้องกันมิใหพ้นกังำนทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตและ

คอรร์ปัชนัต่ำง ๆ 

• หำ้มมิใหก้รรมกำรบรษิัท ผูบ้รหิำร และพนกังำนกระท ำกำรใด ๆ  อนัเป็นกำรเรียกรอ้งหรือยอมรบั

ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใด ส ำหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นท่ีส่อไปในทำงจงูใจใหป้ฏิบตัิหรือละเวน้

กำรปฏิบตัิหนำ้ที่โดยมิชอบหรืออำจท ำใหบ้รษิัทเสียประโยชนอ์นัชอบธรรม 

• หำ้มมิใหก้รรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำนใหห้รือเสนอที่จะใหท้รพัยสิ์นหรือผลประโยชน์

อื่นใดแก่บุคคลภำยนอกเพื่อจูงใจใหบุ้คคลนัน้กระท ำหรือละเวน้กระท ำกำรใดที่ผิดต่อกฎหมำย

หรือโดยมิชอบต่อต ำแหน่งหนำ้ที่ของตน 

บริษัทมีระเบียบในกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทจุริตและคอรร์ปัชนั โดยไดส่ื้อสำรไป

ทัง้ระดบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ก ำหนดใหก้ำรด ำเนินกำรทุกกระบวนกำรอยู่ในขอบข่ำยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั 

หำกเกิดขอ้ผิดพลำดในกำรบวนกำรกำรด ำเนินงำน อันเนื่องมำกจำกควำมประมำท รูเ้ท่ำไม่ถึงกำรณก์็ใหไ้ดร้บัโทษตำม

กฎหมำย และบริษัทจัดใหม้ีช่องทำงในกำรรำยงำน หำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนหรือกำรทุจริตคอรร์ปัชัน และมีมำตรกำร

คุม้ครองส ำหรบัผูร้ำยงำนหรือผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือในกำรรำยงำนกำรทจุรติคอรร์ปัชนัดว้ย โดยมีระบใุนระเบียบของบรษิัท 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทและบริษัทย่อยใหค้วำมส ำคัญต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยไดต้ระหนักในคุณค่ำของทรัพยำกร

มนษุยแ์ละประสงคท์ี่จะใหพ้นกังำนมีควำมภำคภมูิใจในองคก์ร จึงไดส่้งเสรมิบรรยำกำศกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนรว่ม และมอบ

โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยพนกังำนจะไดร้ับกำรพฒันำส่งเสรมิใหม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถอยำ่ง

ทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อสรำ้งคณุค่ำและด ำรงควำมเป็นเลิศในธุรกิจ ภำยใตแ้นวทำงกำรบรหิำรงำนทรพัยำกรบคุคล ดงันี ้ 

• ดำ้นควำมเสมอภำคและโอกำสที่เท่ำเทียม 

 ผูบ้ริหำรของบริษัทมีกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเคำรพศกัดิ์ศรีและคุณค่ำแห่ง

ควำมเป็นมนษุยอ์ย่ำงเท่ำเทียม 

 กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรด ำเนินกำรโดยยึดถือประโยชนแ์ละผลส ำเร็จของบริษัท

ด้วยหลักคุณธรรม หลักควำมเสมอภำค หลักควำมสำมำรถ และควำมจ ำเป็นในกำร

ประกอบธุรกจิ เพื่อใหไ้ด ้“คนดี” และ “คนเก่ง” ที่มีทศันคติสอดคลอ้งกบังำนและวฒันธรรม

ขององคก์ร โดยค ำนึงถึงคณุสมบตัิของแต่ละต ำแหน่ง คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ ประสบกำรณ์
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และขอ้ก ำหนดอื่น ๆ ที่จ  ำเป็นแก่งำน และไม่มีขอ้กีดกนัเรื่องเพศ อำย ุเชือ้ชำติ ศำสนำ หรือ

ควำมสมัพนัธส่์วนบคุคล 

 ก ำหนดระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมควำมสำมำรถของพนักงำน รวมทั้งจัดสิทธิ

ประโยชนแ์ละสวัสดิกำรแก่พนักงำนและครอบครวั โดยจ ำค ำนึงถึงโครงสรำ้งเงินเดือนที่

สอดคล้องกับภำวกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรปรับขึน้ค่ำจ้ำงโดยพิจำรณำจำก

ผลส ำเรจ็ของธุรกิจและผลกำรปฏิบตัิงำน ควำมมมุำนะอตุสำหะของพนกังำน 

 สนบัสนนุส่งเสรมิใหพ้นกังำนไดร้บักำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ทำงดำ้นควำมสำมำรถหลกั

ตำมประเภทธุรกิจ ควำมสำมำรถในเชิงบรหิำรจดักำร และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน 

โดยสนบัสนุนทัง้ทำงดำ้นงบประมำณและเวลำในกำรพฒันำอย่ำงสม ่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อ

พัฒนำควำมสำมำรถในกำรท ำงำน เปิดโอกำสให้พนักงำนก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน 

ตลอดจนพฒันำบคุลำกรใหเ้ป็นคนมีคณุภำพ มีทศันคติที่ดี และมีควำมรูใ้นกำรท ำงำน 

 เสริมสรำ้งบรรยำกำศในกำรส่ือสำรที่ดีที่จะน ำมำซึ่งควำมสมัพนัธอ์นัดี และประสิทธิภำพ

ในกำรท ำงำนรว่มกนั 

• ดำ้นกำรล่วงละเมิด 

 ผูบ้งัคบับญัชำพึงปฏิบตัิตนใหเ้ป็นที่เคำรพนบัถือของพนกังำน และพนกังำนไม่พึงกระท ำ

กำรใดๆ อนัเป็นกำรไม่เคำรพนบัถือผูบ้งัคบับญัชำ 

 พนกังำนทุกคนตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือคุกคำม ไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำ 

หรือกำรกระท ำต่อผูอ้ื่นบนพืน้ฐำนของเชือ้ชำติ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและ

จิตใจ 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยใหค้วำมส ำคัญและตระหนักถึงควำมเท่ำเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงำนดว้ย

ควำมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตัิต่อบคุคลหนึ่งบคุคลใด เป็นไปตำมคู่มือจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of 

Conduct) ซึ่งใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนทุกคน โดยถือว่ำขอ้ปฏิบตัิในคู่มือจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิ

ในกำรท ำงำนเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและขอ้บังคับพนักงำน” ที่พนักงำนพึงปฏิบัติ ทั้งนีบ้ริษัทไดด้  ำเนินกำรชีแ้จงเรื่อง

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจให้กับพนักงำนทุกคนรับทรำบในวันแรกของกำรเข้ำร่วมงำนกับบริษัทและยังไดเ้นน้ย ำ้

รำยละเอียดในหลักสูตรกำรฝึกอบรมพนักงำน โดยบริษัทมีระบบกำรดูแลพนักงำนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมตำมขอ้บงัคบั

เก่ียวกบักำรท ำงำนของบรษิัท ดงันี ้ 
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• บริษัทและบริษัทย่อยดูแลผลตอบแทนใหพ้นกังำนทุกคนอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม โดยพนกังำน

ไม่จ ำเป็นตอ้งเรียกรอ้ง  

• บรษิัทและบรษิัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบตัิ และในขณะเดียวกนัจะปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมกนั  

• ในกรณีที่พนักงำนมีขอ้รอ้งทุกขเ์กิดขึน้ บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร เรื่อง

กำรรอ้งทุกขข์องพนักงำนอย่ำงชัดเจน โดยบริษัทจะหำทำงยุติเรื่องรอ้งทุกขโ์ดยเร็วและเป็นธรรม           

เพื่อจ ำกดัปัญหำใหอ้ยู่ในขอบเขตไม่ขยำยผลออกไปในวงกวำ้ง 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

นอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยแลว้ บริษัทและบริษัทย่อยยงัมีนโยบำยใหพ้นกังำนทกุคนปฏิบตัิหนำ้ที่

ตำมหลกัจรยิธรรมทำงธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัลกูคำ้หรือคู่คำ้ ดงันี ้

• ลกูคำ้ 

 มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจที่มีต่อลูกคำ้อย่ำงเคร่งครดั มีควำมเป็นธรรมและ

เชื่อถือได ้ 

 มุ่งมั่นที่จะใหข้อ้มลูที่ครบถว้นถกูตอ้ง ทนัเวลำ และส่งเสริมกำรส่ือสำร สรำ้งควำมสมัพนัธ์

กบัลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง  

• คู่คำ้และคู่สญัญำ 

 มุ่งมั่นในกำรจัดหำสินค้ำและให้บริกำรอย่ำงมีมำตรฐำน ภำยใต้หลักกำรแข่งขันบน

ฐำนขอ้มลูที่เท่ำเทียมกนั มีหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินและคดัเลือกคู่คำ้และคู่สญัญำ จดัทำ

รูปแบบสญัญำที่เหมำะสม จดักำรใหม้ีระบบกำรจดักำรและติดตำมเพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำร

ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของสญัญำอย่ำงครบถว้นและป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ กรณีที่จะไม่สำมำรถปฏิบตัิไดต้อ้งรีบเจรจำกับคู่คำ้เป็น

กำรล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย และมี

หลกักำรจ่ำยเงินใหแ้ก่คู่คำ้และคู่สญัญำตรงเวลำ ตำมเงื่อนไขกำรช ำระเงินท่ีตกลงกนั  

 มุ่งมั่นในกำรพฒันำและรกัษำควำมสมัพนัธท์ี่ยั่งยืนกับคู่คำ้และคู่สญัญำที่มีวตัถุประสงค์

ชดัเจนในเรื่องคณุภำพของสินคำ้หรือบรกิำรท่ีคู่ควรกบัมลูค่ำเงิน คณุภำพทำงเทคนิค  และ

มีควำมเชื่อถือซึ่งกนัและกนั  

 หำ้มพนกังำนเรียกรบั หรือรบัผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สจุรติหรือเป็นผลประโยชนส่์วนตวัจำก

คู่คำ้และคู่สญัญำ 
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6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บรษิัทและบรษิัทย่อย ใหค้วำมส ำคญักบัชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ ดว้ยตระหนกัว่ำบรษิัทเป็น

ส่วนหนึ่งของสงัคมที่ร่วมกำ้วเดินไปสู่กำรพฒันำชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มเพื่อควำมยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงไดด้  ำเนิน

กิจกรรมเพื่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตค้วำมรบัผิดชอบต่อชุมชน 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรวม ดงันี ้

 ด ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสรำ้งสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้

ชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่มีคณุภำพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด  ำเนินกำรเองและร่วมมือกบัหน่วยงำนของ

ภำครฐั ภำคเอกชน และชมุชน  

 ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ชุมชน ชีวิต และทรพัยสิ์น อันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยใหค้วำมร่วมมือ

อย่ำงเต็มที่กบัเจำ้หนำ้ที่ภำครฐั และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ส่งเสรมิใหพ้นกังำนทกุระดบัตระหนกัถึงควำมส ำคญั และมีจิตส ำนึกของกำรรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม กำรมีส่วนรว่มในกำรพฒันำชมุชนและสงัคม โดยสนบัสนนุกิจกรรม

ช่วยเหลือสงัคม พฒันำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นจิตอำสำ

ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง และปลูกจิตส ำนึกดำ้นควำม

รบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังำนทกุระดบั  

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทและบริษัทย่อย จะสนบัสนุนใหม้ีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนกำรท ำงำนในองคก์ร และในระดบัควำม

รว่มมือระหว่ำงองคก์ร ซึ่งหมำยถึงกำรท ำส่ิงต่ำง ๆ ดว้ยวิธีใหม่ ๆ และยงัอำจหมำยถึงกำรเปล่ียนแปลงทำงควำมคิด และกำร

บรกิำรเพื่อเพิ่มมลูค่ำ เป้ำหมำยของนวตักรรมคือกำรเปล่ียนแปลงในเชงิบวก เพื่อท ำใหส่ิ้งต่ำง ๆ  เกิดกำรเปล่ียนแปลงในทำงที่

ดีขึน้และก่อใหเ้กิดประสิทธิผลที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมสงูสดุ  

 กำรเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยกำรส่ือสำรและเผยแพร่ใหก้ับกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

รบัทรำบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรที่หลำกหลำย เพื่อใหม้ั่นใจว่ำขอ้มลูข่ำวสำรของบริษัทเขำ้ถึง

กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทไดอ้ย่ำงทั่วถึง 
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9.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

คณะท างานด้านความความรับผิดชอบต่อสังคม 

ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยก ำหนดใหม้ี

จ ำนวนสมำชิกไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน และคณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคมคดัเลือกสมำชิก 1 คน ท ำหนำ้ที่

เป็นประธำนคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ทั้งนี ้บริษัทมุ่งเนน้กำรปลูกฝังพนกังำนใหเ้ขำ้ใจเป้ำหมำยขององคก์ร และปฏิบัติงำนโดยตระหนักถึงกำรมีควำม

รบัผิดชอบต่อสงัคม บรษิัทท ำกำรส่ือนสำรนโยบำยเก่ียวกบัควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหพ้นกังำนทกุคนเขำ้ใจ 

โดยผ่ำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท ซึ่งไดป้ระกำศใหท้รำบโดยทั่วกนัเพื่อใหพ้นกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมไดถ้กูตอ้ง

ไปในทิศทำงเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมใหพ้นักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง  ๆ เพื่อประโยชนต์่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่ำง

สม ่ำเสมอ ทั้งนี ้ในกำรสรำ้งเสริมควำมตระหนักในกำรมีส่วนร่วมและสรำ้งควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ

บุคลำกรภำยในบริษัทคณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคมจะพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นควำม

รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มที่เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทรวมถึงสถำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำร

ของบรษิัทเพื่อก ำหนดงบประมำณและรูปแบบในกำรด ำเนินกิจกรรมส ำหรบัรอบปีนัน้ ๆ  

การก าหนดแผนการด าเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ 

บรษิัทค ำนึงถึงกรอบแนวทำงปฏิบตัิในกำรด ำเนินกำรดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ตำมนโยบำยที่

ก ำหนด และมีกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นรำยปี เพื่อน ำเสนอ

ต่อผูบ้รหิำร คณะกรรมกำร และผูถื้อหุน้ โดยจะมีกำรเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีหรือจดัท ำเป็นรำยงำนควำม

ยั่งยืนเพื่อเผยแพรท่กุปี ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์ 

การปฏิบัติงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในปี 2562  

 ในปี 2562 บริษัทไดจ้ดัท ำโครงกำรจิตอำสำ เพื่อเป็นกำรสรำ้ง ส่งเสริม และปลกูฝังจิตส ำนึกที่ดีใหก้ับพนกังำนทกุ
ระดบัใหรู้จ้กักำรเสียสละ ใหค้วำมช่วยเหลือ มีควำมสำมคัคี ร่วมแรง ร่วมใจในกำรท ำประโยชนเ์พื่อส่วนรวม โดยบริษัทและ
พนักงำนที่มีควำมพรอ้มจะร่วมกันบริจำคทรัพย ์หรือส่ิงของโดยสมัครใจและไม่มีข้อก ำหนด เพื่อมอบให้สถำนที่ต่ำง ๆ         
และร่วมกันท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน ์โดยให้พนักงำนร่วมกันเสนอสถำนที่ในกำรท ำกิจกรรมแต่ละครัง้ ทั้งนี ้
บรษิัทมุ่งหวงัที่จะพฒันำธุรกิจควบคู่ไปกบักำรพฒันำสงัคมอย่ำงยั่งยืน โดยมีกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้

 1. เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ ์2562 บริษัทและพนกังำนร่วมกันจดัสรำ้งกุฏิไมถ้วำยเป็นที่พกัแรมในกำรปฏิบตัิภำวนำ
ของพระภิกษุสงฆ ์ณ วดัป่ำมณีกำญจน ์จงัหวดันนทบุรี จ ำนวน 2 หลงั มลูค่ำรวม 300,000 บำท และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ  ในกำร
ด ำเนินกำรประมำณ 20,000 บำท รวมเป็นค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดประมำณ 320,000 บำท 
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 2. เมื่อวนัที่ 9 สิงหำคม 2562 บริษัทและพนกังำนไดม้อบเงินจ ำนวน 10,000 บำท เพื่อเป็นทุนในกำรพฒันำอำชีพ
คนตำบอด ใหแ้ก่ศูนยพ์ัฒนำอำชีพคนตำบอด มูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ อ ำเภอปำก
เกรด็ จงัหวดันนทบรุ ีและเลีย้งอำหำรกลำงวนั 
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 3. เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2562 บริษัทและพนักงำนได้ร่วมท ำบุญสรำ้งพระอุโบสถเป็นจ ำนวนเงิน 10,000 บำท 
รวมทัง้ถวำยสงัฆทำนและท ำควำมสะอำดหอ้งน ำ้ ณ วดัเทพสรธรรมำรำม อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทมุธำนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 บริษัทและพนักงำนไดร้่วมท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบำ้นเสำหงส ์
อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวัดกำญจนบุรี โดยร่วมกันบริจำคส่ิงของเครื่องใชใ้ห้แก่เด็กนักเรียน ทำสีรัว้โรงเรียน เปล่ียนธงชำติ       
และปลกูตน้ไม ้
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10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 บรษิัทไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดักำรระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี เนื่องจำกจะช่วยใหก้ำรด ำเนินงำนของ
บริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ที่สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

 บริษัทว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยไดแ้ต่งตัง้ บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท 
จ ำกดั (“ผูต้รวจสอบภำยใน”) เป็นผูต้รวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหนำ้ที่ประเมินระบบควบคมุภำยในของบรษิทั
และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้ติดตำมกำรด ำเนินกำรแกไ้ขระบบกำรควบคมุภำยในที่อำจก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงต่อกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัท  โดยสรุปผลกำรตรวจสอบแจง้ใหผู้บ้รหิำรทรำบและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำ
ทกุไตรมำส ซึ่งสรุปผลกำรตรวจสอบภำยในจะถกูน ำเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อรบัทรำบทกุไตรมำส 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน 2562 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเขำ้
ร่วมประชุม คณะกรรมกำรไดป้ระเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยกำรสอบถำมขอ้มลูจำกฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดอ้นุมตัิแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยกำรสอบถำม
ข้อมูลจำกผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท จำกกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใ นของบริษัททั้ง                  
5 องคป์ระกอบ สรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

1. การควบคุมภายในองคก์ร 

 บริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ จัดท ำแผนงำนที่ชัดเจน มีกำรจัดโครงสรำ้งองคก์รและก ำหนด
อ ำนำจควำมรบัผิดชอบอย่ำงเหมำะสม บริษัทมีกำรวำงแผนและใหค้วำมส ำคญักับบุคลำกรในทุกดำ้น มีกำรจดัท ำนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนใชย้ึดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิตำม เพื่อใหอ้งคก์รมีกำรควบคมุภำยในท่ีดีและ
เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

2. การประเมินความเสี่ยง 

 บริษัทมีกำรแต่งตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้ริหำรระดบัสงู โดยท ำหนำ้ที่ ก ำหนดนโยบำย
กำรบริหำรควำมเส่ียง วิเครำะหแ์ละประเมินควำมเส่ียงอย่ำงรอบดำ้น ทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก วำงแผนกำรบริหำร
จดักำรควำมเส่ียง รวมถึงติดตำมกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

 บรษิัทมีนโยบำยและขัน้ตอนกำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน ขัน้ตอนกำรควบคมุทั่วไปของระบบสำรสนเทศ และติดตำม
ดูแลกำรปฏิบัติงำนใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไว ้รวมถึงบริษัทมีแผนฉุกเฉินส ำหรบักรณีเกิดเหตุรำ้ยแรงที่มีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะท ำงำน 2 คณะ 
ประกอบดว้ย คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง และคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคม  
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 บรษิัทมีกำรตดัสินใจบนพืน้ฐำนของขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีควำมถกูตอ้ง เหมำะสม อย่ำงเพียงพอ และน ำมำใชไ้ดท้นัตอ่
เวลำ โดยมีช่องทำงกำรส่ือสำรทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิัท 

5. ระบบการติดตาม 

 บริษัทก ำหนดใหม้ีระบบกำรติดตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องที่ตรวจพบใหเ้หมำะสมและทนัต่อเวลำ 
รวมถึงก ำหนดใหม้ีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคระกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุก      
ไตรมำส 

 บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ำกัด (“ผูต้รวจสอบภำยใน”) โดยมีนำงสำวมนพทัธ ์ภูมิรตันจรินทรเ์ป็น
หัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยในมีควำม
เหมำะสมที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งท ำหนำ้ที่ดูแลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนประจ ำปีที่ไดร้บั
อนุมตัิ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำ
สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในปี 2562 แลว้ไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสำระส ำคญัอนัอำจท ำให้
เกิดผลเสียหำยต่อบรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เพียงพอและ
เหมำะสม มีระบบกำรควบคมุภำยในส ำหรบัเรื่องกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั
บคุคลดงักล่ำวอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยบริหำรใหค้วำมส ำคญักับกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงมำอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อใหบ้ริษัทมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำร
ควำมเส่ียงในระดับที่ยอมรบัได ้รวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษิัทอย่ำงถกูตอ้งและเป็นท่ีน่ำเชื่อถือ 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 

 

รายการ    2562    2561    2560 
     

สรุปผลกำรด ำเนินงำน     
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินกิจกำร  302,043,462 289,482,498 200,642,981 
รำยไดร้วม  302,106,304 289,860,532 200,663,242 
ก ำไรขัน้ตน้  79,816,833 69,081,443 76,923,861 
ก ำไรสทุธิ  39,504,864 29,287,529 44,289,607 
     
     

สรุปฐำนะกำรเงิน     

สินทรพัยร์วม  140,718,697 174,731,522 70,034,134 
หนีส้ินรวม  54,523,988 95,119,354 44,626,261 
ส่วนของผูถื้อหุน้  86,194,709 79,612,168 25,407,873 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท )ไม่รวมส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย(  86,194,467 79,611,974 25,407,766 
ทนุเรือนหุน้เรียกช ำระแลว้  60,000,000 50,000,000 2,000,000 
จ ำนวนหุน้ท่ีเรียกช ำระแลว้  120,000,000 100,000,000 4,000,000 
     
มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้หุน้ละ )บำท(   0.50 0.50 0.50 
ก ำไรต่อหุน้ )บำท(   0.34 0.42 11.07 
เงินปันผลต่อหุน้ )บำท(   0.37 0.33 5.25 
     
     

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส  ำคญั     

อตัรำส่วนสภำพคล่อง )เท่ำ(  2.67 1.82 1.47 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ )เท่ำ(  2.50 1.77 1.47 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด )เท่ำ(  0.22 0.41 1.46 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ต่อรำยไดร้วม  26.43% 23.86% 38.34% 
อตัรำก ำไรสทุธิต่อรำยไดร้วม  13.08% 10.10% 22.07% 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์  28.38% 24.57% 66.33% 
อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  47.65% 55.78% 177.92% 
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ )เท่ำ(  0.63 1.19 1.76 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล  108.85% 78.53% 47.42% 
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11. รายการระหว่างกัน 

 ในปี 2562 ไม่มีรำยกำรระหว่ำงกนัเกิดขึน้ระหว่ำงบรษิัท บรษิัทย่อย และบคุคลหรือกิจกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกลุ่มบริษัท กับผูท้ี่อำจจะมีควำมเก่ียวขอ้งหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ กลุ่มบริษัทจะ
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัประกำศค ำสั่งหรือขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยที่รำยกำรระหว่ำงกนัจะถกูพิจำรณำตำมนโยบำยกำรอนมุตัิรำยกำร
ระหว่ำงกนัซึ่งไดผ่้ำนมติกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 3 เมษำยน 2562 

ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนกำรเขำ้
ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในเรื่องใด กลุ่มบริษัทจะจดัใหม้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชมุเพื่อพิจำรณำและใหค้วำมเห็น
เก่ียวกับควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรนัน้ๆ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะถูกน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ตำมที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสุดของกลุ่มบริษัททั้งนี ้กำรท ำรำยกำรที่เป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่มีเงื่อนไขกำรคำ้
โดยทั่วไป และกำรท ำรำยกำรท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไป ใหม้ีหลกักำรดงันี ้ 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นธุรกรรมปกติทำงกำรคำ้ 

 กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็นธุรกรรมปกติทำงกำรคำ้ระหว่ำงกลุ่มบริษัทกับกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มี
ควำมเก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษัทสำมำรถท ำธุรกรรมดงักล่ำวกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ได ้หำกธุรกรรมดงักล่ำวนัน้มีขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้ที่มีเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณเ์ดียวกัน  ดว้ย
อ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง โดย
บรษิัทจะจดัท ำสรุปรำยกำรดงักล่ำวใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบอย่ำงนอ้ยรำยไตรมำส 

กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไป 

 กำรท ำรำยกำรที่เป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและใหค้วำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมดำ้นรำคำของ
รำยกำรนั้นก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรกลุ่มบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ทั้งนี ้ใหป้ฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนและตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั 
 ทั้งนี ้จะอยู่ภำยใต้พิจำรณำเงื่อนไขต่ำง  ๆว่ำเป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในตลำด ซึ่งสำมำรถ
เปรียบเทียบไดก้ับรำคำที่เกิดขึน้กับบุคคลภำยนอกและเป็นไปตำมรำคำยุติ ธรรม มีควำมสมเหตุสมผล และสำมำรถ
ตรวจสอบไดห้รือไม่ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจจะเกิดขึน้ 
กลุ่มบรษิัท จะแต่งตัง้ผูเ้ชี่ยวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของกลุ่มบรษิัท เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว
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เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรกลุ่มบรษิัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ตำมแต่
กรณี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องกลุ่ม
บริษัท ทั้งนี ้กลุ่มบริษัท จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี และหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินท่ีไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของกลุ่มบรษิัท 

นโยบำยหรือแนวโนม้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

หำกในอนำคตกลุ่มบริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชนก์ับกลุ่มบริษัท รำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำตำมนโยบำยกำรอนุมตัิตำมมติกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 3 เมษำยน 2562 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะของกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติและเป็น
รำคำตลำดซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบหรืออำ้งอิงกบัเงื่อนไขรำคำที่กลุ่มบรษิัท กระท ำกบับคุคลภำยนอก นอกเหนือจำกนีก้ำรเขำ้
ท ำรำยกำรระหว่ำงกันจะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมของรำคำโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
อย่ำงไรก็ดีหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจจะเกิดขึน้ กลุ่มบริษัทจะพิจำรณำใหผู้้
ประเมินอิสระ ผูเ้ชี่ยวชำญอิสระเฉพำะดำ้นหรือผูส้อบบญัชีของบรษิัทเป็นผูใ้หค้วำมเห็นต่อรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวเพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบกำรตดัสินใจและใหค้วำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี และหำก
หุน้สำมญัของกลุ่มบริษัท ไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ กลุ่มบริษัท จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำง
กนัดงักล่ำวไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท (แบบ 56-2) ตำมหลกัเกณฑ์
และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
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ส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

12. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

1. ผู้สอบบัญชทีีท่ าการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงนิของบริษัท และบริษัทย่อย 

งบการเงนิ ชื่อผู้สอบบัญช ี ส านักงานผู้สอบบัญช ี

งบตรวจสอบปีบญัชี 2561 
สิน้สดุ ณ 31 ธันวำคม 2561 

นำยพิสิฐ ทำงธนกลุ 
เลขทะเบียน 4095 

(อยู่ในรำยชื่อผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย)์ 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

งบตรวจสอบปีบญัชี 2562 
สิน้สดุ ณ 31 ธันวำคม 2562 

นำยพิสิฐ ทำงธนกลุ 
เลขทะเบียน 4095 

(อยู่ในรำยชื่อผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย)์ 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

 
2. สรุปรายงานการสอบบัญช ี
รำยงำนกำรสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต ส ำหรบังบกำรเงินของบริษัท ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดยบรษิัทไดจ้ดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งสำมำรถสรุปได้
ดงันี ้

งบการเงนิ สรุปความเหน็ผู้สอบบัญช ี

งบตรวจสอบปีบญัชี 
2561 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรของบรษิัท 
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัท ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
กิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 

งบตรวจสอบปีบญัชี 
2562 

ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท 
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
กิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 
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3. สรุปฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทั แอดเทค ฮับ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงนิรวม – งบแสดงฐานะทางการเงนิ  
 
 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 

ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

สินทรัพย ์           
สินทรัพยห์มนุเวียน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด      28.09    40.11   62.27   35.64  41.83    23.94  
เงินลงทนุระยะสัน้  -     -     10.03   5.74  10.15     5.81  
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ      31.21    44.56   87.76   50.22  69.62    39.84  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น        0.07  0.10   4.73   2.71  8.26     4.73  

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน       59.36    84.76   164.79   94.31   129.86  
   

74.32  
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน       
เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม        1.74      2.49   1.39   0.80  1.05     0.60  
ส่วนปรบัปรุงอำคำร อปุกรณแ์ละยำนพำหนะ        7.53    10.75   6.74   3.85  7.17     4.10  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ        1.16      1.66   0.98   0.56   0.75     0.43  
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี        0.23      0.33   0.47   0.27  1.27     0.73  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - - 0.37 0.21 0.63     0.36  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน 10.67 15.24 9.95 5.69 10.86 6.22 

รวมสินทรัพย ์       70.03   100.00   174.73  100.00   140.72  
   

80.53  
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หนีส้นิหมุนเวียน           
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น      36.77     52.51   87.65   50.16   47.35    33.65  
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 
ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

       0.77       1.09   0.59   0.34  0.31     0.22  

ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย        0.91       1.29   -     -    -          -    
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น        1.86       2.66   2.37   1.36  0.90     0.64  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน        40.31     57.55   90.61   51.86  48.55  
   

34.51  
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รายการ 

งบการเงนิรวม 
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 

ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน        
หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน        3.04       4.34   2.44   1.40   2.13     1.51  
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน        1.17       1.67   1.93   1.11  3.57     2.54  
ประมำณกำรคำ่รือ้ถอน        0.11       0.16   0.14   0.08  0.27     0.19  

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน           4.32       6.17   4.51   2.58   5.97  
     

4.24  

รวมหนีส้ิน        44.63     63.72   95.12   54.44  54.52  
   

38.75  
 
 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 

 ล้าน
บาท  

 ร้อยละ  
 ล้าน
บาท  

 ร้อยละ  
 ล้าน
บาท  

 ร้อยละ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น           
ทุนเรือนหุ้น           
ทนุจดทะเบียน           
หุน้สำมญัจ ำนวน 160,000,000 หุน้  
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
(พ.ศ. 2561 : หุน้สำมญัจ ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) 

       2.00       2.86       50.00     28.62  80.00    45.78  

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้หุน้สำมญัจ ำนวน 120,000,000 
หุน้  
มลูค่ำที่ไดร้บัช ำระแลว้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
(พ.ศ. 2561 : หุน้สำมญัจ ำนวน 100,000,000 หุน้มลูค่ำที่
ช  ำระแลว้หุน้ละ 0.50 บำท) 

       2.00       2.86       50.00     28.62   60.00    34.34  

ส่วนต ่ำจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั 
       

(4.00)  
     5.72  

       
(4.00) 

     2.29  4.00     2.29  

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย        0.20       0.29         0.20       0.11  5.00     2.86  
ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร      27.21     38.85       33.39     19.11  25.08    14.35  
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รายการ 

งบการเงนิรวม 
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 

 ล้าน
บาท  

 ร้อยละ  
 ล้าน
บาท  

 ร้อยละ  
 ล้าน
บาท  

 ร้อยละ  

องคป์ระกอบอื่นส่วนของเจำ้ของ           -            -           0.02       0.01   0.12     0.07  
รวมส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบรษิัทใหญ่      25.41     36.28       79.61     45.56   86.19    49.33  
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ        0.00       0.00         0.00       0.00  0.00     0.00  
รวมส่วนของผู้ถือหุน้      25.41       36.28       79.61       45.56  86.19     49.33  

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้      70.03    100.00  
    

174.73  
  100.00  140.72     80.53  

 
 
งบการเงนิรวม – งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร   200.64    99.99  289.48 99.87   302.04      99.98  
รำยไดอ้ื่น       0.02      0.01  0.38 0.13      0.06       0.02  
รวมรายได้    200.66   100.00  289.86 100.00    302.11     100.00  
ตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำร   123.72    61.66  220.40 76.04   222.23      73.56  

ก าไรขั้นตน้ 
      

76.92  
  38.33  69.08 23.83 

     79.82       26.42  

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย     11.80      5.88  11.60 4.00      5.39       1.78  
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร     13.54      6.75  27.44 9.47     29.39       9.73  
ส่วนแบ่งขำดทนุในบรษิัทรว่ม       0.41      0.21  0.35 0.12      0.34       0.11  
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงนิได ้  51.19    25.50  30.07 10.37      44.76       14.82  
ตน้ทนุทำงกำรเงิน  0.23      0.12  0.27 0.09      0.24       0.08  
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  50.95    25.38  29.80 10.28      44.52       14.74  
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้  6.66      3.32  0.51 0.18      5.02       1.66  
ก าไรสุทธสิ าหรับปี  44.29    22.06  29.29 10.10      39.50       13.08  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ :       
รายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไป
ยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลขำดทนุจำกกำรประมำณตำมหลกั
คณิตศำสตรป์ระกนัภยัส ำหรบัโครงกำร
ผลประโยชนพ์นกังำน 

(0.46) (0.23) (0.13) 0.04 (0.02)      0.01  

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไมจ่ดัประเภท
รำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 

0.09 0.05 0.03 0.01      0.00       0.00  

รวมรายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการ
ใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง 

(0.36) (0.18) (0.11) (0.04) (0.02)       0.00  

รายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

      

ผลก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำเงินลงทนุ
ในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำย 

- - 0.03  0.01       0.12       0.04  

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะจดัประเภท
รำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 

- - (0.01)  0.00  (0.02)      0.01  

รวมรายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง - สุทธิ
จากภาษ ี

- - 
        

0.02  
      0.01  

        
0.09  

        
0.03  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี      43.93      21.89       29.20  10.07       39.58       13.10  
การแบ่งปันก าไรและก าไรเบ็ดเสร็จ       
ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่      26.03     12.97      29.20  10.07      39.58      13.10  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ      17.89       8.92        0.00       0.00       0.00       0.00  

 
งบการเงนิรวม – งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้            50.95  29.80              44.52  
รำยกำรปรบัปรุง:       
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนปรบัปรุงอำคำร อปุกรณแ์ละ
ยำนพำหนะ 

             1.24  1.62                1.78  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์ม่มตีวัตน              0.20  0.23                0.23  
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ ์            (0.01)  - (0.01)  
ดอกเบีย้รบั (0.00)  (0.00)                0.02  
ดอกเบีย้จ่ำย              0.23  0.27                0.24  
ค่ำใชจ้ำ่ยผลประโยชนพ์นกังำน              0.15  0.63 1.62 
ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม              0.41  0.35 0.34 
กำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด ำเนินงำน:      
   ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น            10.60  (56.55)              18.14  
   สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น                   -    0.04 (0.63)  
   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น                   -    (0.37) (0.26)  
   เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น (1.74)  56.87 (40.30)  
   หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น              1.20  0.51 (1.47)  
เงนิสดได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงาน            63.24  33.40              24.22  
   จ่ำยภำษีเงินได ้ (7.43)  (6.34) (8.74)  
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน           55.81  27.06 15.48  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้ส่วนปรบัปรุงอำคำร อปุกรณแ์ละ
ยำนพำหนะ 

(1.00)  (0.82) (2.14)  

เงินสดจำ่ยซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (0.08)  (0.04)                   -    
เงินสดจำ่ยซือ้เงินลงทนุในบรษิัทย่อย (8.00)  -                    -    
เงินสดจำ่ยซือ้เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม (2.25)  0.00                   -    
เงินสดจำ่ยเพื่อใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษิัทย่อย - (10.00)                   -    
เงินสดรบัจำกกำรขำยอำคำรและอปุกรณ ์              0.06  0.00                0.02  
เงินสดรบัจำกดอกเบีย้รบั              0.00  0.00                   -    
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (11.27)  (10.87) (2.12)  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      
เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั              0.45  -                   -    
จ่ำยคืนหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (1.60)   (1.01) (0.80)  
เงินสดจำ่ยคืนจำกเงินกูย้มืระยะสัน้จำกบคุคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

(1.45)  -  

เงินสดรบัจำกกำรเพิม่ทนุ - 48.00              10.00  
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินปันผลจ่ำยใหส่้วนไดเ้สียที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุ (28.00)   (6.00) (0.00)  
เงินปันผลจ่ำย (21.00)   (23.00) (43.00)  
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (51.60)  17.99 (33.79)  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
สุทธ ิ

(7.05)  34.18 (20.44)  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี            35.14  28.09       62.27  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี            28.09  62.27  41.83  

 
งบการเงนิรวม – อตัราส่วนทางการเงนิ 

รายการ หน่วย  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อัตราส่วนสภาพคลอ่ง  (Liquidity ratio) 
 อตัรำส่วนสภำพคล่อง   เท่ำ        1.47      1.82         2.67  
 อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็   เท่ำ        1.47      1.77         2.50  
 อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด   เท่ำ        1.65      0.51         0.35  
 อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้   เท่ำ        5.50      4.87         3.84  
 ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย   วนั         65.50       73.97       93.78  
 อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้  เท่ำ          3.57         3.54         3.29  
 ระยะเวลำช ำระหนี ้  วนั       100.81     101.61     109.34  
วงจรเงินสด  วนั  (35.31)  (27.64)  (15.56)  
 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratio)  
 อตัรำก ำไรขัน้ตน้   รอ้ยละ      38.34       23.86       26.43  
 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   รอ้ยละ      25.51       10.39       14.82  
 อตัรำก ำไรอื่น   รอ้ยละ        0.01         0.13         0.02  
 อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร   รอ้ยละ    123.55       91.11       54.11  
 อตัรำก ำไรสทุธิ   รอ้ยละ      22.07       10.10       13.08  
 อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้   รอ้ยละ    122.79       55.78       47.65  
 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)  
 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์  รอ้ยละ         57.39       23.93       25.05  
 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร   รอ้ยละ       665.32     379.42     531.18  
 อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์  เท่ำ          2.60         2.37         1.92  
 อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)  
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รายการ หน่วย  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้   เท่ำ        1.76         1.19         0.63  
 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้   เท่ำ    299.01  125.72    125.39  
 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั   เท่ำ        1.02  1.12        0.54  
 อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล   รอ้ยละ    110.63       78.53     108.85  
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13. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

13.1 ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

 1.  โครงสร้างการด าเนินงาน 

 บริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ด ำเนินธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่และบริกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยบรษิัทมีกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในลกัษณะต่ำง ๆ ดงันี ้

ชื่อบริษทั ลักษณะการประกอบธุรกิจ ถือหุ้นสัดสว่นร้อยละ 

ADD • บรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (MVAS)  

• บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- 

บริษัทย่อย   

Mitsui • บรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (MVAS) 99.99 

Prop • บรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (MVAS) 

• ส่ือโฆษณำออนไลน ์

99.99 

Tham • วิจยัและพฒันำระบบแพลตฟอรม์ออนไลน ์ 99.99 

บริษัทร่วม   

Born • พฒันำแอปพลิเคชนั “ครวัคณุต๋อย” 45.00 

 

2. ภาพรวมการด าเนินงาน 
ธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนที่ (MVAS) ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทมีสดัส่วนมำกกว่ำรอ้ยละ 90.00 ของ

รำยไดร้วมอย่ำงต่อเนื่อง อนัเป็นผลมำจำกกำรใหบ้ริกำรคอนเทนตท์ี่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรไดเ้ป็น
อย่ำงดี รวมถึงกำรท ำกำรตลำดและกำรโฆษณำประชำสมัพนัธอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม  ในปี 2562 บริษัทมีกำร
ปรบัเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ขยำยส่วนงำนธุรกิจพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมีศกัยภำพในกำรเติบโตสงูใน
อนำคต และเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงออกไปจำกกำรพึ่งพิงธุรกิจ MVAS แต่เพียงอย่ำงเดียว ท ำใหส้ดัส่วนรำยไดข้องธุรกิจ
พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 8.00 ของรำยไดร้วมในปี 2562 

นอกจำกนี ้บรษิัทย่อย Prop มีกำรด ำเนินธุรกิจสื่อโฆษณำออนไลนเ์พื่อใหบ้รกิำรขอ้มลูดำ้นอสงัหำรมิทรพัย ์ภำยใต้
แบรนด ์ReviewYourLiving แต่ยงัมีสดัส่วนรำยไดน้อ้ยเพียงรอ้ยละ 1.20 ของรำยไดร้วมในปี 2562 

จำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงตน้ ส่งผลให้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรรวมของบริษัทในปี 2562 อยู่ที่ 302.04 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.34 จำก 289.48 ลำ้นบำทในปี 2561 ในขณะท่ีก ำไรสทุธิในปี 2562 อยู่ที่ 39.50 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้มำกถึงรอ้ย
ละ 34.89 จำก 29.29 ลำ้นบำทในปี 2561 และอัตรำก ำไรสทุธิของบริษัทเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 13.08 ในปี 2562 เทียบกับรอ้ย
ละ 10.12 ในปี 2561 เนื่องจำกบริษัทมีมำตรกำรควบคุมตน้ทุนจำกกำรให้บริกำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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3. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน  

รายได้จากการให้บริการ 

ประเภทรายได ้ บริษัททีใ่ห้บริการ 

ส าหรับปีสิน้สุดสิน้ปี 

2561 2562 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ธุรกิจบรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี (MVAS) ADD Mitsui Prop 273.68 94.54 274.26 90.80 

ธุรกิจพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ADD 11.65 4.02 24.16 8.00 

ธุรกิจสื่อโฆษณำออนไลน ์ Prop 4.16 1.44 3.62 1.20 

รวม   289.48 100.00 302.04 100.00 

 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรรวมของบริษัทในปี 2562 มีจ ำนวน 302.04 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจ ำนวน 

289.48 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 12.56 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 4.34 โดยในปี 2562 รำยไดส่้วนใหญ่ของบรษิัทมำจำกธุรกิจ MVAS 
ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 90.80 ของรำยไดร้วม ในขณะที่รำยไดจ้ำกธุรกิจพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีสดัส่วนเพิ่มขึน้จำก
รอ้ยละ 4.02 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 8.00 ในปี 2562 

รำยไดจ้ำกธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนที่ของบริษัทในปี 2562 มีจ ำนวน 274.26 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับปี 
2561 มีจ ำนวน 273.68 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.58 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 0.21  ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึน้จำกจ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรแม้
อตัรำรำยไดต้่อหน่วยจะลดลงก็ตำม เนื่องจำกบรษิัทมีคอนเทนตท์ี่หลำกหลำยและยงัคงเป็นท่ีนิยมของผูใ้ชบ้ริกำร โดยรำยได้
ธุรกิจ MVAS ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกบรกิำรคอนเทนตใ์หผู้ใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่ บรกิำรคอนเทนตใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบกำร
รำยอื่น บรกิำร Interactive SMS และบรกิำร Bulk SMS 

รำยไดจ้ำกธุรกิจพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทในปี 2562 มีจ ำนวน 24.16 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี 
2561 มีจ ำนวน 11.65 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 12.51 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 107.39 เนื่องจำกบริษัทมีกำรปรบัเปล่ียนรูปแบบ
ธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ขยำยกำรใหบ้ริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมควำมตอ้งกำรขององคก์รในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะอตุสำหกรรมโทรคมนำคมที่บคุลำกรของบรษิัทมีควำมเชี่ยวชำญ 

รำยไดจ้ำกธุรกิจสื่อโฆษณำออนไลนข์องบริษัทในปี 2562 มีจ ำนวน 3.62 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี 2561 มีจ ำนวน 
4.16 ลำ้นบำท ลดลง 0.54 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 12.88 เนื่องจำกกำรชะลอตวัของอุตสำหกรรมอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งเป็น
ลกูคำ้หลกัของบรษิัท 
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ก าไรขั้นต้น 

ก าไรขั้นตน้ 
ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจบรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี (MVAS) 70.79 24.45 73.58 24.36 

ธุรกิจพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (2.14) (0.74) 7.09 2.35 

ธุรกิจสื่อโฆษณำออนไลน ์ 0.43 0.15 (0.86) (0.28) 

รวมก าไรขัน้ตน้ 69.08 23.86 79.82 26.43 

 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ในปี 2562 ของบริษัทมีสดัส่วนจ ำนวนรอ้ยละ 26.43 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีสดัส่วนรอ้ย

ละ 23.86 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกธุรกิจพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีก ำไรขัน้ตน้ในปี 2562 จ ำนวน 7.09 ลำ้นบำท 
จำกที่ในปี 2561 มีขำดทุนขัน้ตน้ 2.14 ลำ้นบำท เนื่องจำกตน้ทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศคื อ
ค่ำใชจ้่ำยพนกังำนท่ีค่อนขำ้งคงที่ ดงันัน้กำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ึงมีผลบวกต่อก ำไรขัน้ตน้โดยตรง 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

รายการ 

ส าหรับปีสิน้สุดสิน้ปี 

2561 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำร 220.40 222.23 1.83 0.83 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย 11.60 5.39 (6.21) (53.54) 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร      27.44 29.39 1.95 7.11 

รวม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 259.43 257.00 (2.43) (0.94) 

 
 ตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำรของบรษิัทในปี 2562 มีจ ำนวน 222.23 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้เพียง 1.83 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบั
ปี 2561 มีจ ำนวน 220.40 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2562 บริษัทมีมำตรกำรควบคุมตน้ทุนจำกกำรให้บริกำรหลักอัน
ประกอบดว้ย ตน้ทุนส่วนแบ่งรำยไดค้่ำบริกำรส ำหรบัธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 83.24  
ของตน้ทุนจำกกำรใหบ้ริกำรรวม และตน้ทุนพนกังำนดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.64 ของตน้ทุน
จำกกำรใหบ้รกิำรรวม 

ตน้ทุนจำกกำรให้บริกำรอื่น ไดแ้ก่ ค่ำผลิตตอนเทนต ์ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย ค่ำเช่ำพืน้ที่เก็บและ
ประมวลผลขอ้มลูออนไลน ์(Cloud Hosting) ค่ำซอฟตแ์วร ์และค่ำกำรตลำดบนส่ือสงัคมออนไลน ์เป็นตน้ 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบรษิัทในปี 2562 มีจ ำนวน 5.39 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี 2561 มีจ ำนวน 11.60 ลำ้นบำท 
ลดลงไปมำกถึง 6.21 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งมีผลใหค้่ำใชจ้่ำยของรำงวลัใน
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กิจกรรมส่งเสรมิกำรขำยซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยหลกัในปี 2561 ตอ้งถกูจดัประเภทเป็นตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำรแทนตัง้แต่
ปี 2562 เป็นตน้ไป 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบริษัทในปี 2562 มีจ ำนวน 29.39 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี 2561 มีจ ำนวน 27.44 ลำ้น
บำท เพิ่มขึน้ 1.95 ล้ำนบำท โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลัก ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน และค่ำที่ปรึกษำวิชำชีพ เช่น             
ค่ำตรวจสอบบญัชี ค่ำที่ปรกึษำกฎหมำย ค่ำตรวจสอบภำยใน และค่ำบริกำรที่ปรกึษำกำรเงิน เป็นตน้ ซึ่งเพิ่มขึน้ในปี 2562       
ซึ่งเพื่อรองรบักำรปรบัโครงสรำ้งกำรด ำเนินงำนและพฒันำระบบกำรควบคุมภำยในใหม้ีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึน้ รวมไปถึงปริมำณงำนที่เพิ่มขึน้จำกกำรเติบโตของธุรกิจ และรองรบักำรยื่นขอจดทะเบียนเขำ้เป็นหลกัทรพัยใ์นตลำด
หลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรอื่น ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยส ำนักงำน ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำประกันภัย
ทรพัยสิ์น ค่ำธรรมเนียม เป็นตน้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทในปี 2561 และปี 2562 มีจ ำนวน 0.35 ลำ้นบำทและ 0.34 
ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.12 และรอ้ยละ 0.11 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั โดยเป็นส่วนแบ่งผลขำดทุน
จำก บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั (“Born”) ซึ่งยงัคงอยู่ในช่วงประชำสมัพนัธบ์รกิำรผ่ำนแอปพลิเคชนั “ครวัคณุต๋อย” 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทนุทำงกำรเงินของบรษิทัในปี 2561 และปี 2562 มีจ ำนวน 0.27 ลำ้นบำทและ 0.24 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิด
เป็นอัตรำรอ้ยละ 0.09 และรอ้ยละ 0.08 ของรำยไดร้วมตำมล ำดับ ซึ่งลดลงจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่ครบก ำหนดในปี 
2562 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในปี 2561 และปี 2562 จ ำนวน 0.51 ล้ำนบำทและ 5.02 ล้ำนบำทตำมล ำดับ          
โดยค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท้ี่เพิ่มขึน้มำกในปี 2562 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดแ้ละก ำไรในบริษัทซึ่งไม่ไดร้บัสิทธิประโยชน์
ทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ (BOI) 

ก าไรสุทธิ 

บรษิัทมีก ำไรสทุธิรวมส ำหรบัปี 2561 และปี 2562 จ ำนวน 29.29 ลำ้นบำทและ 39.50 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิด
เป็นอตัรำก ำไรสทุธิจ ำนวนรอ้ยละ 10.12 และรอ้ยละ 13.08 ตำมล ำดบั ก ำไรสทุธิของบรษิัทในปี 2562 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 
2561 จ ำนวน 10.21 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรขยำยธุรกิจพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งมีศกัยภำพและ
อตัรำก ำไรสงู 
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4. การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 
 สินทรัพย ์

 

สินทรัพย ์
ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน 164.79 94.31 129.86 92.28 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 9.95 5.69 10.86 7.72 

สินทรัพยร์วม 174.73 100.00 140.72 100.00 

 
บรษิัทมีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2562 จ ำนวน 140.72 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 34.01 ลำ้นบำท จำกกำร

ลดลงของสินทรพัยห์มนุเวียน 34.93 ลำ้นบำทและเพิ่มขึน้ของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 0.91 ลำ้นบำท  

สนิทรพัย์หมนุเวยีนทีล่ดลง 34.93 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจาก 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 41.83 ลำ้นบำท ลดลง 20.44 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรจ่ำยเงินปันผล และ
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นจ ำนวน 69.62 ลำ้นบำท ลดลง 18.14 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทสำมำรถเรียกเก็บหนีไ้ดม้ำกขึน้ 
ในขณะที่สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นจ ำนวน 8.26 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 3.53 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นภำษีถูกหัก ณ ที่ จ่ำย 
เนื่องจำกบรษิัทมีรำยไดห้ลกัทัง้หมดจำกกำรใหบ้รกิำร 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีเ่พิ่มขีน้ 0.91 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจาก 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีจ ำนวน 1.27 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.80 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นกำรประมำณส่วนต่ำง
ระหว่ำงนโยบำยทำงบญัชีและค่ำใชจ้ำ่ยภำษีที่บรษิัทจะไดร้บัประโยชนใ์นอนำคตในส่วนของรำยกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังำน ประมำณกำรค่ำรือ้ถอน กำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำลกูหนีแ้ละเจำ้หนี ้และก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำยตุิธรรมของ
เงินลงทนุ  

หนีส้ิน 

หนีส้นิ 
ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นหมนุเวียน 90.61 51.86 48.55 34.51 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 4.51 2.58 5.97 4.24 

หนีส้ินรวม 95.12 54.44 54.52 38.75 

 
บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2562 จ ำนวน 54.52 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 40.60 ลำ้นบำท จำกกำร

ลดลงของหนีสิ้นหมนุเวียน 42.05 ลำ้นบำทและเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 1.46 ลำ้นบำท 
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หนีส้นิหมนุเวยีนทีล่ดลง 42.05 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจาก 

 เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นจ ำนวน 47.35 ลำ้นบำท ลดลง 40.30 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทช ำระหนีม้ำกขึน้ตำม
กำรรับช ำระเงินจำกผู้ใหบ้ริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่ โดยเจำ้หนีก้ำรคำ้ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เจ้ำหนีส่้วนแบ่งรำยไดค้่ำบริกำรของ
พนัธมิตรทำงดำ้นกำรตลำดของบรษิัท 

หนีส้นิไม่หมนุเวยีนทีเ่พิ่มขึน้ 1.46 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจาก 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนจ ำนวน 3.57 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1.64 ลำ้นบำท เนื่องจำกจ ำนวน ค่ำตอบแทน และ
อำยงุำนของพนกังำนของบรษิัทท่ีเพิ่มขึน้ 

ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจำ้ของของบรษิัท ณ สิน้ปี 2562 มีจ ำนวน 86.19 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 2561 จ ำนวน 6.58 ลำ้นบำท 
โดยมีสำเหตุจำกกำรเพิ่มทุนและช ำระแลว้จ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท และมีก ำไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2562 จ ำนวน 39.58 ลำ้น
บำท ในขณะที่บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลทัง้สิน้จ ำนวน 43.00 ลำ้นบำท จำกก ำไรสทุธิปี 2561 จ ำนวน 30.00 ลำ้นบำท และ
จ่ำยปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวน 13.00 ลำ้นบำท 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)  

บรษิัทมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2562 จ ำนวนรอ้ยละ 47.65 ลดลงจำกรอ้ยละ 55.78 ในปี 2561 โดยมีสำเหตุ
หลกัจำกกำรเพิ่มทนุและช ำระแลว้จ ำนวน 10.00 ลำ้นบำทของบรษิัทจำก 50.00 ลำ้นบำทเป็น 60.00 ลำ้นบำท 

 อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ 

บริษัทมีอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2561 และสิน้ปี 2562 จ ำนวน 1.19 เท่ำและ 0.63 เท่ำ
ตำมล ำดบั โดยมีสำเหตุหลกัจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นที่ลดลง 40.30 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทช ำระหนีม้ำกขึน้ตำม
กำรรบัช ำระเงินจำกผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี และกำรเพิ่มทนุและช ำระแลว้จ ำนวน 10.00 ลำ้นบำทของบรษิัทจำก 50.00 
ลำ้นบำทเป็น 60.00 ลำ้นบำท 

การวิเคราะหก์ระแสเงนิสดและสภาพคล่อง 

รายการกระแสเงนิสด 
ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 27.06 15.48 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (10.87) (2.12) 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก(ใชใ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงิน 17.99 (33.79) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธ ิ 34.18 (20.44) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดวนัตน้ปี 28.09 62.27 
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รายการกระแสเงนิสด 
ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดวนัสิน้ปี 62.27 41.83 

 
บริษัทมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกำรกิจกรรมด ำเนินงำนในปี 2561 และปี 2562 จ ำนวน 27.06  ลำ้นบำทและ 15.48 

ล้ำนบำทตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับก ำไรสุทธิในปี 2561 และปี 2562 จ ำนวน 29.29  ล้ำนบำทและ 39.50 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั ทว่ำในปี 2562 บรษิัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีล้ดลง 40.30 ลำ้นบำท ในขณะท่ีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นลดลง 
18.14 ลำ้นบำท 

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 และปี 2562  จ ำนวน 10.87 ลำ้นบำทและ 2.12 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดยในปี 2561 บริษัทมีกำรลงทุนในกองทุนรวมตลำดเงินจ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท ในขณะที่ในปี 2562 บริษัทมี
กำรลงทนุในส่วนปรบัปรุงอำคำรและอปุกรณต์่ำง ๆ จ ำนวน 2.14 ลำ้นบำท 

บริษัทมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำก/(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจัดหำเงินในปี 2561 และปี 2562 จ ำนวน 17.99 ลำ้นบำทและ 
(33.79) ลำ้นบำทตำมล ำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 29.00 ลำ้นบำทและ 43.00 ลำ้นบำทในปี 2561 
และปี 2562 ตำมล ำดบั แต่บรษิัทไดม้ีกำรเพิ่มทนุและช ำระแลว้จ ำนวน 48.00 ลำ้นบำทในปี 2561 ในขณะท่ีในปี 2562 บรษิัท
มีกำรเพิ่มทนุแลว้ช ำระแลว้จ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท 

5.  การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ณ สิน้ปี 2561 และปี 2562 บรษิัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องจ ำนวน 1.82 เท่ำและ 2.67 เท่ำตำมล ำดบั โดยในปี 2562 
อตัรำส่วนสภำพคล่องเพิ่มขึน้มำกจำกกำรท่ีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นลดลงจำก 87.65 ลำ้นบำทเป็น 47.35 ลำ้นบำท 

วงจรเงนิสดของบริษัท 

รายการ หน่วย ปี 2561 ปี 2562 

 ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย   วนั       75.00  95.09 

 ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ีย  วนั     103.02  110.86 

 วงจรเงนิสด   วัน  (28.02)  (15.77) 

 
บริษัทมีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2561 และปี 2562 จ ำนวน 75.00 วนัและ 95.09 วนัตำมล ำดบั ในปี 2562 

บริษัทมีระยะเวลำกำรเก็บหนี ้เฉล่ียนำนขึ ้นโดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเปล่ียนรอบกำรช ำระเงินของผู้ให้บริกำร
โทรศพัทเ์คลื่อนที่รำยหน่ึงจำกปลำยเดือนเป็นตน้เดือนถดัไป 
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บริษัทมีระยะเวลำช ำระหนี ้เฉล่ียในปี 2561 และปี 2562 จ ำนวน 103.02  วันและ 110.86 วันตำมล ำดับ                
โดยระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ียที่นำนขึน้สอดคลอ้งกับระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียที่นำนขึน้  โดยเมื่อบริษัทไดร้บัช ำระหนีจ้ำก            
ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่แลว้ จึงจะช ำระส่วนแบ่งรำยไดค้่ำบรกิำรใหแ้ก่พนัธมิตรดำ้นกำรตลำดรำยต่ำง ๆ ต่อไป 

วงจรเงินสดของบริษัทมีค่ำติดลบ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทสำมำรถเก็บหนีไ้ดเ้ร็วกว่ำกำรช ำระหนี ้เนื่องจำกเงินทนุ
หมนุเวียนหลกัของบรษิัทไดม้ำจำกกำรรบัช ำระหนีจ้ำกผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และใชไ้ปในกำรช ำระหนีใ้หแ้ก่พนัธมิตร
ดำ้นกำรตลำดของบริษัท ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถบริหำรเงินสดใหส้อดคลอ้งกันไดร้ะหว่ำงกำรรบัช ำระหนีแ้ละกำรช ำระหนีไ้ด้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในปี 2562 วงจรเงินสดของบริษัทมีค่ำติดลบน้อยลง เนื่องจำกกำรเปล่ียนรอบกำรช ำระเงินของ               
ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่รำยหน่ึง 
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เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

1 
 
 
 
 
 

 

นำยจิรพนัธ ์สินธุนำวำ / 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร
บรษิัท และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ  

62 - ปรญิญำโท พฒันบรหิำร   
ศำสตรมหำบณัฑิต คณะ
พฒันำกำรเศรษฐกิจ สถำบนั
บณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์   

- ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร
บณัฑิต เศรษฐศำสตรเ์กษตร 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 152/2018 

- - 2561 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำร
บรษิัท / ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ  

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ 
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2555 - 2560 นกับรหิำร 9 ส ำนกังำนสรรพำกรพืน้ท่ีจนัทบรุี 
กรมสรรพำกร / รำชกำร 

2554 - 2555 นกัวิชำกำรสรรพำกร
ระดบัเชี่ยวชำญ 

ส ำนกังำนสรรพำกรภำค 10 
กรมสรรพำกร / รำชกำร 

2 
 
 
 
 
 

นำยวศิิลป์              
ว่องวำนิชวฒันะ / 
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

68 - ปรญิญำโท วิทยำศำสตร
มหำบณัฑิต สำขำสำรสนเทศ
ทำงคอมพิวเตอร ์
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

- - 2561 - 
ปัจจบุนั 

 

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ  
 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ  
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2560 - 
ปัจจบุนั 

ที่ปรกึษำ บรษิัท สิรวินำ จ ำกดั / โฮลดิง้ 



                                     บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2562  103 

ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 

 

- ปรญิญำโท พำณิชยศำสตร
มหำบณัฑิต สำขำบรหิำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำตรี บญัชีบณัฑติ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- ปรญิญำตรี นิติศำสตรบณัฑิต 
สำขำนิตศิำสตร ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ปรญิญำตรี เศรษฐศำสตร
บณัฑิต สำขำเศรษฐศำสตร ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 159/2019 

- The Crucial Conversations    
       Mastery Course, August 
       17-18, 2007, PacRim 
  -    The 4 Roles of Leadership,    
       August 5-6, 2006, PacRim 

2559 - 
ปัจจบุนั 

อนกุรรมกำรลงทนุ 
และอนกุรรมกำรสรร
หำ 

บรษิัท อินทรประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) / ประกนัภยั 

2555 - 2559 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
ส ำนกังำนประธำน 
 

บรษิัท สิรวินำ จ ำกดั / โฮลดิง้ 

2553 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บรษิัท แอสเซท เมเนจเมน้ท ์    
แอดไวเซอรี่ จ ำกดั / ท่ีปรกึษำดำ้น
กำรลงทนุในหลกัทรพัย ์

2551 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บรษิัท อินทรประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) / ประกนัภยั 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

  -    The seven Habits of Highly     
       Effective People, October  
       7-9, 2005, Franklin Covey 
-      The 2005 Asia Pacific      
       Investment Management    
       Training Course, March 6-          
       12, 2005 

3 นำงสำวเยำวโรจน ์ 
กลิ่นบญุ / กรรมกำร
อิสระ กรรมกำรตรวจ 
สอบ และประธำน
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

46 - ปรญิญำโท นิติศำสตรมหำ
บณัฑิต สำขำ International 
Commercial and Business 
Law, University of East 
Englia, the United Kingdom  

- ปรญิญำโท นิติศำสตรมหำ
บณัฑิต สำขำกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- - 2561 - 
ปัจจบุนั 

 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ  
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2562 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท อุตสำหกรรม อีเล็คโทรนิคส ์
จ ำกดั (มหำชน) / ผลิตและจ ำหน่ำย
อะไหล่อิเล็กทรอนิกส ์

2560 - 
ปัจจบุนั 

ที่ปรกึษำกฎหมำย
ระดบัอำวโุส 
(Counsel) 

บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั / ส ำนกังำนกฎหมำย 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

- ปรญิญำตรี นิติศำสตรบณัฑิต 
สำขำกฎหมำย จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) 
รุน่ท่ี 272/2019 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 154/2018 

2560 - 
ปัจจบุนั 

 

กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) / ส่ือโฆษณำ 

2558 - 2560 ทนำยควำมหุน้ส่วน 
(Partner) 

The Capital Law Office Limited / 
ส ำนกังำนกฎหมำย 

2546 - 2558 ทนำยควำมอำวโุส บรษิัท วีระวงค ์ชินวฒัน ์และเพียง
พนอ จ ำกดั / ส ำนกังำนกฎหมำย 

4 นำยศิรตัน ์รตันไพฑรูย ์
/ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบ 
แทน  

31 - ปรญิญำตรี ศิลปศำสตร
บณัฑิต สำขำเศรษฐศำสตร ์
หลกัสตูรภำษำองักฤษ 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 154/2018 

- - 2562 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บรษิัท เครปส ์แอนด ์โค. ดีเวล๊อป
เมน้ท ์จ ำกดั / ขำยอำหำรใน
รำ้นอำหำรและเครื่องดื่ม  

2562 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บรษิัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จ ำกดั 
/ รำ้นจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม  

2562 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บรษิัท อีสเทิรน์ควีซีน (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั / รำ้นจ ำหน่ำยอำหำร
และเครื่องดื่ม 

2562 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บรษิัท ฟู้ดโฮลดิง้ จ ำกดั / โฮลดิง้ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

2562 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บรษิัท เบค ชีส ทำรต์ (ไทยแลนด)์ 
จ ำกดั / บรกิำรดำ้นอำหำร 

2562 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บรษิัท อตุสำหกรรม อีเล็คโทรนิคส ์
จ ำกดั (มหำชน) / ผูน้  ำเขำ้ส่งออก 

2561 - 
ปัจจบุนั 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรฝ่ำยกำรเงิน 

บรษิัท อตุสำหกรรม อีเล็คโทรนิคส ์
จ ำกดั (มหำชน) / ผูน้  ำเขำ้ส่งออก 

2561 - 
ปัจจบุนั 

 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน   

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ 
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2561 
 

กรรมกำรตรวจสอบ 
 

บรษิัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) / ส่ือโฆษณำ 

2561 กรรมกำรบรหิำร บรษิัท โอไรออ้น แอ๊ดไวเซอรี่ จ ำกดั 
/ ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 

2560 - 2561 กรรมกำร บรษิัท วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย 
จ ำกดั / ผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

2560 
 

กรรมกำรบรหิำร และ
ผูอ้  ำนวยกำรดำ้นกำร
ลงทนุ 

บรษิัท วินเทจ วิศวกรรม จ ำกดั 
(มหำชน) / รบัเหมำก่อสรำ้งและ
พลงังำน 

2559 - 2561 กรรมกำร บรษิัท วีทีอี อินเตอรเ์นชนัแนล  
คอนสตรคัชั่น จ ำกดั / วศิวกรรม
ก่อสรำ้งและจดัหำแหล่งเงินทนุ
ส ำหรบัก่อสรำ้ง 

2559 - 2561 กรรมกำร บรษิัท วินเทจ อีพซีี จ ำกดั / 
วิศวกรรมก่อสรำ้งและจดัหำแหล่ง
เงินทนุส ำหรบัก่อสรำ้ง 

2558 - 2560 
 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

บรษิัท โนว่ำ เอเชีย จ ำกดั /           
ที่ปรกึษำดำ้นกำรพฒันำธุรกิจและ
กำรเงิน 

2557 - 2558 ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำ
ธุรกิจ 

บรษิัท พลงังำนเพื่อโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ ำกดั / พลงังำน 

2556 - 2560 กรรมกำร บรษิัท ดีแอลเค อินโนเวชั่น จ ำกดั / 
บรหิำรจดักำรและประมวลผล
ขอ้มลู 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

2557 Associate บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่ำ จ ำกดั / 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 

2555 - 2557 Analyst บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่ำ จ ำกดั / 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 

5 นำยชวลั                 
บญุประกอบศกัดิ์ / 
ประธำนกรรมกำร 
บรหิำร กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบ 
แทน และประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

37 - ปรญิญำตรีศิลปศำสตรบ์ณัฑิต 
สำขำองักฤษ-อเมรกินัศกึษำ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 152/2018  

72.505 - คู่สมรสของ
นำงสำว       
รตัตินำรถ   
บญุประกอบ
ศกัดิ์ (ผูบ้รหิำร
ของบรษิัท) 
 
- นอ้งชำยของ 
นำงโสภิดำ 
บญุประกอบ
ศกัดิ ์
(ผูบ้รหิำรของ
บรษิัท) 
 

2549 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร และประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ 
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

2559 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั / 
ใหบ้รกิำรระบบบญัชีออนไลน ์

2559 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั / 
พฒันำแอปพลิเคชนั “ครวัคณุต๋อย” 

2557 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ำกดั / ธุรกิจ
บรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

2557 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั / ธุรกิจ
บรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
และธุรกิจสื่อโฆษณำผ่ำน
อินเทอรเ์น็ตและแอปพลิเคชนับน
โทรศพัทแ์ละอปุกรณเ์คลื่อนที่ 



                                     บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2562  109 

ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

2560 - 2561 กรรมกำร บรษิัท เฟิรน์ธำรำ จ ำกดั / ตวัแทน
และนำยหนำ้ซือ้ขำยอสงัหำ        
รมิทรพัย ์

2553 - 2560 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท พำโลมำร ์ซิสเตม็ส ์จ ำกดั / 
ใหค้  ำปรกึษำและพฒันำซอฟทแ์วร ์

6 นำยสมโภช              
ทนตุนัติวงศ ์/ กรรมกำร 
บรหิำร และประธำน
เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 

37 - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต University of 
Bath, United Kingdom 

- ปรญิญำตรี บรหิำรธุรกิจ
บณัฑิต หลกัสตูรภำษำองักฤษ 
สำขำกำรเงิน 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 152/2018 

- หลกัสตูร Strategic CFO in 
Capital Markets Program รุน่
ที่ 6/2561 

4.885 - 2561 – 
ปัจจบุนั 

 
 

กรรมกำรบรหิำร บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ 
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2560 – 
ปัจจบุนั 

 
 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำย
กำรเงิน 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ 
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2548 - 2560 
 

กรรมกำรและผูจ้ัดกำร
ฝ่ำยกำรเงิน 

บรษิัท ที่ปรกึษำโรจนอ์นนัต ์จ ำกดั / 
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั 



                                     บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

7 นำยเจนวิทย ์              
จิวะกลุชยันนัท ์/      
รองประธำนกรรมกำร
บรษิัท และกรรมกำร 
บรหิำร 

39 - ปรญิญำโท สำขำรฐัประศำสน
ศำสตร ์สถำบนับณัฑติพฒัน 
บรหิำรศำสตร ์ 

- ปรญิญำตรี สำขำรฐัประศำสน
ศำสตร ์มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 126/2016 
 

4.940 - 2561 - 
ปัจจบุนั 

รองประธำนกรรมกำร
บรษิัท และกรรมกำร 
บรหิำร  

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ 
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2560 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บรษิัท เน็กสซ์ิฟ เอ็นเนอรจ์ี ระยอง 
จ ำกดั / อตุสำหกรรมพลงังำน 

2559 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร  บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั / 
พฒันำแอปพลิเคชนั “ครวัคณุต๋อย” 

2559 - 2561 กรรมกำร บรษิัท ฟำรำเดย ์ฟำรม์ จ ำกดั / 
อตุสำหกรรมพลงังำน 

2559 - 2560 กรรมกำร บรษิัท วินชยั จ ำกดั / ผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนลม 

2559 กรรมกำร บรษิัท สินวิชยั กำรไฟฟ้ำ จ ำกดั / 
คำ้อปุกรณแ์ละวสัด ุอตุสำหกรรม
พลงังำนทดแทน 

2558 - 2559 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท ดีมีเตอร ์พำวเวอร ์ จ ำกดั 
/  อตุสำหกรรมพลงังำน 

2558 - 2560 กรรมกำร บรษิัท ซีเรส โฮลดิง้ จ ำกดั / 
ใหบ้รกิำรดำ้นพลงังำนหมำยถึง



                                     บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2562  111 

ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

ออกแบบสรำ้ง บรกิำรจดักำรและ
บ ำรุงรกัษำโรงงำนไฟฟ้ำ 

2558 - 2559 กรรมกำร บรษิัท ดีมีเตอร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั 
(มหำชน) / ส่ือและพลงังำน 

2558 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บรษิัท วนัเวลำ แอสเซท จ ำกดั / 
บรกิำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกำรบรหิำร
จดักำร 

2557 - 2561 กรรมกำร บรษิัท บอรน์ พบัลิชชิ่ง จ ำกดั / ส่ือ 
2555 - 2558 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท อำรอ์ีซี ซิสเต็มส ์(ประเทศ

ไทย) จ ำกดั / อตุสำหกรรมพลงังำน 
8 นำงสำวรตัตินำรถ   

บญุประกอบศกัดิ์ /  
ผูบ้รหิำร 

39 - ปรญิญำโท รฐัประศำสน 
ศำสตรมหำบณัฑิต สำขำกำร
จดักำรภำครฐัและเอกชน 
สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำร
ศำสตร ์

- ปรญิญำตรี ศิลปศำสตร
บณัฑิต สำขำจิตวิทยำ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

0.975 - คู่สมรสของ
นำยชวลั    
บญุประกอบ
ศกัดิ์ 
(กรรมกำรของ
บรษิัท) 

2556 - 
ปัจจบุนั 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำย
กำรตลำด 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ 
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

https://smelink.net/company/rec-systems-thailand-co-ltd.html
https://smelink.net/company/rec-systems-thailand-co-ltd.html


                                     บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

9 
 

นำยคธำมำศ เพชรรตัน ์
/ ผูบ้รหิำร 

43 - ปรญิญำตรี บรหิำรธุรกิจ 
คอมพิวเตอร ์มหำวิทยำลยั
รงัสิต 

0.265 - 2561 - 
ปัจจบุนั 

ผูช้่วยประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ 
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2558 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บรษิัท เดอะดรมีแคชเชอร ์จ ำกดั / 
ประกอบกิจกำรใหบ้รกิำรจดังำน
และเผยแพรง่ำนอื่น ๆ ลงบนส่ือ 
ต่ำง ๆ 

2553 - 2560 ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำร
ดำ้น Platform 
Solution 

บรษิัท พำโลมำร ์ซิสเตม็ส ์จ ำกดั / 
ใหค้  ำปรกึษำและพฒันำซอฟทแ์วร ์

10 นำยพีรพงษ์ ขนัธรูจี / 
ผูบ้รหิำร 

37 - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต สำขำกำรจดักำร
เทคโนโลยี 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร
บณัฑิต สำขำวิทยำกำร 
โทรคมนำคม มหำวิทยำลยั 
อสัสมัชญั  

0.265 - 2560 - 
ปัจจบุนั 

 
 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำย
สำรสนเทศ 
 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลือ่นท่ี และบรกิำรพฒันำระบบ 
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2557 - 2560 
 

ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำร
ดำ้นสินคำ้และบรกิำร 

บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ำกดั / ธุรกิจ
บรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

2553 - 2557 
 

ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำร
ดำ้นสินคำ้และบรกิำร  

บรษิัท พำโลมำร ์ซิสเตม็ส ์จ ำกดั / 
ใหค้  ำปรกึษำและพฒันำซอฟทแ์วร ์



                                     บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

11 นำยรวินทร ์วิรชัพินท ุ/ 
ผูบ้รหิำร 

38 - ปรญิญำโท วิศวกรรมศำสตร 
มหำบณัฑิต สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร ์สถำบนั
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

- ปรญิญำตรี วิศวกรรมศำสตร
บณัฑิต สำขำวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์สถำบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้     
เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั 

- - 2560 - 
ปัจจบุนั 

 
 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำย
เทคโนโลยี 
 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ 
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2559 - 2560 Creative Technology 
Manager 

บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั / 
ใหบ้รกิำรระบบบญัชีออนไลน ์

2555 - 2559 Creative Technology 
Manager 

บรษิัท พำโลมำร ์ซิสเตม็ส ์จ ำกดั / 
ใหค้  ำปรกึษำและพฒันำซอฟทแ์วร ์

12 นำงสำวธัญญนำถ  
ลำภเจรญิกจิสกลุ / 
ผูบ้รหิำร 

31 - ปรญิญำตรี บญัชีบณัฑติ สำขำ
บญัชี มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้
ไทย 

- - 2561 - 
ปัจจบุนั 

ผูช้่วยประธำน
เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ 
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2554 - 2561 หวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบ
บญัชี 

บรษิัท ส ำนกังำนปีติเสวี จ ำกดั / 
บรกิำรดำ้นตรวจสอบบญัช ี

13 นำงสำวสภุคั           
อมรทวิชกลุ / สมหุบ์ญัช ี

42 - ปรญิญำตรี บรหิำรธุรกิจ
บณัฑิต สำขำกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- - 2560 - 
ปัจจบุนั 

 

สมหุบ์ญัชี  
 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรเสรมิบนโทรศพัท ์
เคลื่อนที่ และบรกิำรพฒันำระบบ 
งำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

- หลกัสตูรโครงกำรอบรมเสรมิ
ศกัยภำพนกับญัชี 4.0 

2561 - 
ปัจจบุนั 

สมหุบ์ญัชี/ผูจ้ดักำร
ฝ่ำยบญัชี  

บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั / 
พฒันำแอปพลิเคชนั “ครวัคณุต๋อย” 

2559 - 
ปัจจบุนั 

สมหุบ์ญัชี/ผูจ้ดักำร
ฝ่ำยบญัชี  

บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั / 
ใหบ้รกิำรระบบบญัชีออนไลน ์

2557 - 
ปัจจบุนั 

สมหุบ์ญัชี/ผูจ้ดักำร
ฝ่ำยบญัชี  

บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ำกดั / ธุรกิจ
บรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

2557 - 
ปัจจบุนั 

สมหุบ์ญัชี/ผูจ้ดักำร
ฝ่ำยบญัชี  

บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั / ธุรกิจ
บรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
และธุรกิจสื่อโฆษณำผ่ำน
อินเทอรเ์น็ตและแอปพลิเคชนับน
โทรศพัทแ์ละอปุกรณเ์คลื่อนที่ 

14 นำงสำวอณัณร์ตัน ์    
ดลวชิรโภคิณ / 
เลขำนกุำรบรษิัท 
 

50 - ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร
บณัฑิต สำขำชีววิทยำ 
มหำวิทยำลยับรูพำ 

- หลกัสตูร Advances for 
Corporate Secretaries รุน่ 

- - 2561 - 
ปัจจบุนั 

 

เลขำนกุำรบรษิัท 
 
 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  2558 - 2561 
 

ผูจ้ดักำรส่วนงำน
เลขำนกุำรบรษิัท 

บรษิัท ดีมีเตอร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั 
(มหำชน) / ส่ือและพลงังำน 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
ในการถือ
หุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

2/2561 สมำคมบรษิัท         
จดทะเบยีนไทย 

- หลกัสตูร Smart Disclosure 
Program ตลำดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูร SCP Straight 
Through ตลำดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูร Strategic 
Shareholder/ FSCOM   
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย 

2556 - 2557 เลขำนกุำรบรษิัท 
 
 

บรษิัท เอเซยี จอยท ์พำโนรำม่ำ 
จ ำกดั (มหำชน) / ส่ือและพลงังำน 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัท บริษทัย่อย และบริษัททีเ่กี่ยวขอ้ง 
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษทั  บริษัทย่อย และบริษัททีเ่กี่ยวข้อง ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

                                    
ช่ือ-สกุล 

บริษัท 

นำยจิรพนัธ ์
สินธุนำวำ 

นำยวิศิลป์ 
ว่องวำนิช
วฒันะ 

นำงสำว
เยำวโรจน ์
กลิ่นบญุ 

นำยศิรตัน ์
รตันไพฑรูย ์

นำยชวลั บญุ
ประกอบศกัดิ์ 

นำยสมโภช 
ทนตุนัติวงศ ์

นำยเจนวิทย ์
จิวะกลุ
ชยันนัท ์

น.ส. 
รตัตินำรถ 
บญุประกอบ

ศกัดิ ์

นำยคธำมำศ 
เพชรรตัน ์

นำยพีรพงษ์ 
ขนัรูจี 

นำยรวินทร ์
วิรชัพินท ุ

น.ส. 
ธัญญนำถ 
ลำภเจริญกิจ

สกลุ 

น.ส. 
สภุคั        

อมรทวิชกลุ 

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) 

CD / ID  
/ AC 

ID / AC  
ID / AC / 
NR 

ID / AC / 
NR 

D / CEO  
/ NR / EX / 
RM / CG 

D / EX / 
RM / CG 

D / EX 
M / RM / 
CG 

M / RM / 
CG 

M / RM M / RM M M 

บริษัท มิตซุย ไอซีที จ ำกดั     D D D       

บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั     D D D       

บริษัท พรอ็พเทค จ ำกดั     D D D       

บริษัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั     D  D       

บริษัท อินทรประกนัภยั 
จ ำกดั (มหำชน) 

 D          
  

บริษัท แอสเซท เมเนจเมน้ท ์
แอดไวเซอรี่ จ ำกดั 

 D          
  

บริษัท ชโูอ เซ็นโก (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

  D D        
  

บริษัท โอไรออ้น แอ๊ดไวเซอรี่ 
จ ำกดั 

   EX        
  

บริษัท อตุสำหกรรม อีเล็ค
โทรนิคส ์จ ำกดั (มหำชน) 

  D D        
  

บริษัท เครปส ์แอนด ์โค. 
ดีเวล๊อปเมน้ท ์จ ำกดั 

   D        
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ช่ือ-สกุล 

บริษัท 

นำยจิรพนัธ ์
สินธุนำวำ 

นำยวิศิลป์ 
ว่องวำนิช
วฒันะ 

นำงสำว
เยำวโรจน ์
กลิ่นบญุ 

นำยศิรตัน ์
รตันไพฑรูย ์

นำยชวลั บญุ
ประกอบศกัดิ์ 

นำยสมโภช 
ทนตุนัติวงศ ์

นำยเจนวิทย ์
จิวะกลุ
ชยันนัท ์

น.ส. 
รตัตินำรถ 
บญุประกอบ

ศกัดิ ์

นำยคธำมำศ 
เพชรรตัน ์

นำยพีรพงษ์ 
ขนัรูจี 

นำยรวินทร ์
วิรชัพินท ุ

น.ส. 
ธัญญนำถ 
ลำภเจริญกิจ

สกลุ 

น.ส. 
สภุคั        

อมรทวิชกลุ 

บริษัท อีสเทิรน์ควีซีน 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

   D        
  

บริษัท เบค ชีส ทำรต์ (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั 

   D        
  

บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค 
จ ำกดั 

   
D 

       
  

บริษัท ฟู้ดโฮลดิง้ จ ำกดั    D          
บริษัท เน็กสซ์ิฟ เอ็นเนอรจ์ี 
ระยอง จ ำกดั 

      D     
  

บริษัท วนัเวลำ แอสเซท 
จ ำกดั 

      D     
  

บริษัท ฟำรำเดย ์ฟำรม์ 
จ ำกดั 

      D     
  

บริษัท อำรอี์ซี ซิสเต็มส ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

      CEO      
  

บริษัท เดอะดรีมแคชเชอร ์
จ ำกดั 

        D   
  

หมำยเหต ุ
CD = ประธำนกรรมกำรบริษัท  D = กรรมกำรบรษิัท    CG = คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำร   AC = กรรมกำรตรวจสอบ 
RM = คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง                  ID = กรรมกำรอิสระ  NR = กรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน  EX = คณะกรรมกำรบริหำร  
M = ผูบ้ริหำร   CEO = ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร     
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั 

ชื่อ - สกุล / 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
ฝึกอบรม 

สัดส่วนใน
การถือหุน้
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

นำงสำวมนพทัธ ์  
ภมูิรตันจรนิทร ์/ 
รองประธำน  
ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

43 - ปรญิญำโท หลกัสตูรบญัชี
มหำบณัฑิต  สำขำวชิำบญัชีบรหิำร 
คณะพำณิชยศ์ำสตรแ์ละกำรบญัชี 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- ปรญิญำตรี  หลกัสตูรบญัชีบณัฑติ  
สำขำกำรบญัชี  คณะบญัชี 
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑติย ์

- วฒุิบตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Auditing Certificate 
Program – IACP) 

- ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยใน
แห่งประเทศไทย (CPIAT) 

- Pre-CIA course (จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั) 

- Training Analysis Fundamental 
Information in Financial market 
and stock market (Thailand 
Securities Institute (TSI)) 

- - 2551 – ปัจจบุนั 

 

Senior 
Internal 
Audit 
Manager 

บรษิัท พีแอนดแ์อล      
อินเทอรน์อล ออดิท 
จ ำกดั 

2548 – 2549 
 

Marketing 
Officer 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีมิโก ้
จ ำกดั (มหำชน) 

2546 – 2547 
 

Assistant 
Teacher 

มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์(คณะบญัช)ี 

2541 – 2546 Accountant 
Staff 

โครงกำรพลงังำนยั่งยืน 
ภำยใตส้มำคมเทคโนโลยี
ที่เหมำะสม 
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เอกสารแนบ 4 
 

งบการเงนิประจ าปี 2562 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 41,831,607 62,267,104 26,654,157 28,593,364

เงนิลงทุนระยะสัน้ 8 10,146,279 10,030,642 10,146,279 10,030,642

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 9 69,616,460 87,755,876 55,714,640 27,182,911

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 26 - - 15,000,000 23,000,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 10 8,263,722 4,732,206 3,831,166 3,610,875

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 129,858,068 164,785,828 111,346,242 92,417,792

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11 1,045,412 1,389,930 2,250,000 2,250,000

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - 17,999,780 12,999,780

สว่นปรบัปรุงอาคาร 

อุปกรณ์และยานพาหนะ 12 7,165,187 6,735,734 5,576,447 5,581,376

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 751,287 979,887 41,822 58,961

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 1,270,417 469,979 610,971 298,975

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 628,326 370,164 628,326 370,164

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 10,860,629 9,945,694 27,107,346 21,559,256

รวมสินทรพัย ์ 140,718,697 174,731,522 138,453,588 113,977,048

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________

                                นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                                    นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

งบการเงนิฉบบันี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2563
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 15 47,346,100 87,646,914 41,044,356 25,008,754

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 313,534 592,820 313,534 592,820

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น                       895,057 2,368,038 530,684 1,070,932

รวมหน้ีสินหมนุเวียน                  48,554,691 90,607,772 41,888,574 26,672,506

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิ                                    16 2,129,898 2,443,432 2,129,898 2,443,432

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 3,571,127 1,931,991 2,601,646 1,478,084

ประมาณการคา่รือ้ถอน 268,272 136,159 268,272 136,159

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน                  5,969,297 4,511,582 4,999,816 4,057,675

รวมหน้ีสิน 54,523,988 95,119,354 46,888,390 30,730,181

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

                                  นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                                    นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทุนเรอืนหุน้                                18

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จ านวน 160,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2561 : หุน้สามญั 100,000,000 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 80,000,000 50,000,000 80,000,000 50,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 120,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีช่ าระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 60,000,000 60,000,000

(พ.ศ. 2561 : หุน้สามญั 100,000,000 หุน้

มลูคา่ทีช่ าระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 50,000,000 50,000,000

สว่นต ่าจากการรวมธุรกจิภายใต้

การควบคมุเดยีวกนั (4,003,638) (4,003,638) - -

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 5,000,000 200,000 5,000,000 200,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 25,082,681 33,392,698 26,449,774 33,023,953

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 115,424 22,914 115,424 22,914

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 86,194,467 79,611,974 91,565,198 83,246,867

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 242 194 - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 86,194,709 79,612,168 91,565,198 83,246,867

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 140,718,697 174,731,522 138,453,588 113,977,048

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________

                                 นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                                    นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

6



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 302,043,462 289,482,498 187,100,152 131,982,419

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (222,226,629) (220,401,055) (135,557,797) (97,606,102)

ก ำไรขัน้ต้น 79,816,833 69,081,443 51,542,355 34,376,317
รายไดเ้งนิปันผล 26 - - 23,999,760 29,999,700

รายไดอ้ื่น 21 62,842 378,034 2,349,924 925,876

คา่ใชจ่้ายในการขาย (5,388,280) (11,597,417) (5,146,390) (9,995,570)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร     (29,387,419) (27,436,406) (26,707,562) (24,854,391)

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11 (344,518) (353,934) - -

ตน้ทุนทางการเงนิ 22 (235,051) (271,903) (235,051) (271,903)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 44,524,407 29,799,817 45,803,036 30,180,029

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 24 (5,019,543) (512,288) (4,621,334) (300,202)

ก ำไรส ำหรบัปี 39,504,864 29,287,529 41,181,702 29,879,827

กำรแบง่ปันก ำไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 39,504,576 29,287,142 41,181,702 29,879,827

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 288 387 - -

39,504,864 29,287,529 41,181,702 29,879,827

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 25 0.34 0.42 0.36 0.42

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

                                   นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                                       นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

ก ำไรส ำหรบัปี 39,504,864 29,287,529 41,181,702 29,879,827

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน :

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง

โครงการผลประโยชน์พนกังาน 17 (18,778) (132,310) 54,611 (92,336)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 3,755 26,462 (10,922) 18,467

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธจิากภาษี (15,023) (105,848) 43,689 (73,869)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิลงทุน

ในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 8 115,637 28,642 115,637 28,642

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (23,127) (5,728) (23,127) (5,728)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธจิากภาษี 92,510 22,914 92,510 22,914

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 39,582,351 29,204,595 41,317,901 29,828,872

กำรแบง่ปันก ำไรและก ำไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 39,582,063 29,204,208 41,317,901 29,828,872

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 288 387 - -

39,582,351 29,204,595 41,317,901 29,828,872

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________

                                 นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                                  นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

ส่วนต ำ่จำก จดัสรรแล้ว องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ทุนท่ีออกและ กำรรวมธรุกิจภำยใต้ ส ำรอง ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวม

ช ำระแล้ว กำรควบคมุเดียวกนั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำต้นปี วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 2,000,000 (4,003,638) 200,000 27,211,404 - 25,407,766 107 25,407,873

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระในระหว่างปี 48,000,000 - - - - 48,000,000 - 48,000,000

บรษิทัย่อยจ่ายเงนิปันผล - - - - - - (300) (300)

เงนิปันผลจ่าย 20 - - - (23,000,000) - (23,000,000) - (23,000,000)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 29,181,294 22,914 29,204,208 387 29,204,595

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 50,000,000 (4,003,638) 200,000 33,392,698 22,914 79,611,974 194 79,612,168

ยอดยกมำต้นปี วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 50,000,000 (4,003,638) 200,000 33,392,698 22,914 79,611,974 194 79,612,168

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระในระหว่างปี 18 10,000,000 - - - - 10,000,000 - 10,000,000

จดัสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 19 - - 4,800,000 (4,800,000) - - - -

บรษิทัย่อยจ่ายเงนิปันผล - - - - - - (240) (240)

เงนิปันผลจ่าย 20 - - - (42,999,570) - (42,999,570) - (42,999,570)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 39,489,553 92,510 39,582,063 288 39,582,351

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 60,000,000 (4,003,638) 5,000,000 25,082,681 115,424 86,194,467 242 86,194,709

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ก ำไรสะสม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________

             นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                              นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

งบกำรเงินรวม
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

จดัสรรแล้ว องคป์ระกอบอ่ืน
ทุนท่ีออกและ ส ำรอง ของส่วนของ รวม

ช ำระแล้ว ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร เจำ้ของ ส่วนของเจำ้ของ
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำต้นปี วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 2,000,000 200,000 26,217,995 - 28,417,995

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบัปี

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระในระหว่างปี 48,000,000 - - - 48,000,000
เงนิปันผลจ่าย 20 - - (23,000,000) - (23,000,000)
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - 29,805,958 22,914 29,828,872

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 50,000,000 200,000 33,023,953 22,914 83,246,867

ยอดยกมำต้นปี วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 50,000,000 200,000 33,023,953 22,914 83,246,867

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบัปี

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระในระหว่างปี 18 10,000,000 - - - 10,000,000

จดัสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 19 - 4,800,000 (4,800,000) - -

เงนิปันผลจ่าย 20 - - (42,999,570) - (42,999,570)
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - 41,225,391 92,510 41,317,901

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 60,000,000 5,000,000 26,449,774 115,424 91,565,198

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก ำไรสะสม

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________
             นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                                       นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 44,524,407 29,799,817 45,803,036 30,180,029

รายการปรบัปรุงค่าใชจ่้าย

ค่าเสือ่มราคาส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ 12 1,783,844 1,615,560 1,399,470 1,195,163

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 228,600 226,482 17,139 16,069

ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ 21 (12,779) - - -

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิ 12 15,053 - - -

ดอกเบีย้รบั 21 - (131) (859,861) (37,973)

ดอกเบีย้จ่าย 22 235,051 271,903 235,051 271,903

เงนิปันผลรบั 26 - - (23,999,760) (29,999,700)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 17 1,620,358 630,058 1,178,173 383,237

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 173 - - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11 344,518 353,934 - -

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน

-  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 18,139,243 (56,549,549) (28,531,729) (1,339,004)

-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (627,429) 40,926 (200,000) -

-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (258,162) (370,164) (258,162) (370,164)

-  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (40,300,814) 56,873,110 16,035,602 (3,456,138)

-  หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (1,472,981) 506,666 (540,248) (438,425)

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การด าเนินงาน 24,219,082 33,398,612 10,278,711 (3,595,003)

หกั   จ่ายภาษเีงนิได้ (8,743,441) (6,340,157) (4,987,671) (4,902,901)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 15,475,641 27,058,455 5,291,040 (8,497,904)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                           นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ (2,137,925) (822,141) (1,295,119) (679,393)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 - (42,270) - (21,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่การลงทุนในบรษิทัย่อย 11 - - (5,000,000) (5,000,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อเงนิลงทุนระยะสัน้ 8 - (10,002,000) - (10,002,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 26 - - (10,000,000) (23,000,000)

เงนิสดรบัช าระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 26 - - 18,000,000 -

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 21,776 - - -

เงนิปันผลจากบรษิทัย่อย 26 - - 23,999,760 29,999,700

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้รบั 21 - 131 859,861 37,973

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (2,116,149) (10,866,280) 26,564,502 (8,664,720)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

จ่ายคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 16 (592,820) (765,715) (592,820) (765,715)

ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าการเงนิ 22 (202,359) (249,149) (202,359) (249,149)

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 18 10,000,000 48,000,000 10,000,000 48,000,000

เงนิปันผลจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (240) (6,000,300) - -

เงนิปันผลจ่าย 20 (42,999,570) (23,000,000) (42,999,570) (23,000,000)

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (33,794,989) 17,984,836 (33,794,749) 23,985,136

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด(ลดลง)เพ่ิมขึน้สทุธิ (20,435,497) 34,177,011 (1,939,207) 6,822,512

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดวนัตน้ปี 62,267,104 28,090,093 28,593,364 21,770,852

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดวนัส้ินปี 41,831,607 62,267,104 26,654,157 28,593,364

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสำระส ำคญั

การเพิม่ขึน้ของประมาณการรือ้ถอน 99,422 - 99,422 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________

   นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                           นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) (เดมิชื่อ บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ากดั) (“บรษิทั”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามที่
ไดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่99/9 ชัน้ที ่12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที ่2 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ” 
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิหลกัเพื่อประกอบกจิการใหบ้รกิารส่งและการแพร่ขอ้ความผ่านช่องทางโทรคมนาคม การเป็นทีป่รกึษา
เพื่อพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และการใหเ้ช่า ขาย พืน้ทีโ่ฆษณาทางช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
เมื่อวนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดักบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ เป็นผลให้
บรษิทัเปลีย่นชื่อ จาก “บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ากดั” เป็น “บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)” 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้ก าหนด
ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์   
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ  
ของงบการเงนิ ยกเวน้ เงนิลงทุนเผื่อขาย  

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

 
การจดัท างบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ที่ส าคญัและการใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ   
กลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมติฐาน
และประมาณการทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย  
ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 

ต่อกลุ่มกิจกำร 
 

2.2.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 
ก)  มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ (TFRS 15) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิได้ก าหนดหลักการ 5 ขัน้ตอน ในการก าหนดและรบัรู้รายได้จากสญัญา 
ทีท่ ากบัลูกคา้ ซึ่งก าหนดให้กลุ่มกิจการต้องรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการการโอนการควบคุม คอื รบัรูร้ายไดเ้พื่อให้
สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าด้วยจ านวนเงินที่สะท้อนถึงจ านวนเงิน 
ที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบัจากสินค้าและบริการที่ได้โอนไป แทนหลักการรับรู้รายได้ตามหลักการโอน 
ความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้าและบริการไปยังผู้ซื้อ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  11 (TAS 11)  
เรื่อง รายได้จากสญัญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 

ต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 

2.2.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 
ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ (TFRS 15) (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 (TFRS 15) เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 
มาถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบันี้เป็นรายการปรบัปรุงกบัก าไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุง
ข้อมูลเปรยีบเทียบ กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้วธิีปฏิบัติที่ผ่อนปรนส าหรบัสญัญาที่เสร็จสมบูรณ์และสญัญาที่มกีาร
เปลีย่นแปลงตามขอ้ก าหนดของ TFRS 15  
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติมีผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อนโยบาย 
การบญัชขีองกลุ่มกจิการในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 
กำรรบัรู้รำยได้ส ำหรบักำรให้บริกำรส่งข้อควำมและแจกของรำงวลัให้แก่ลูกค้ำ 
 
ในรอบระยะเวลารายงานก่อน สิง่ตอบแทนที่ได้รบัจากการให้บรกิารถูกบันทึกรบัรู้เป็นรายได้ทัง้จ านวนและ
บนัทกึมูลค่าของรางวลัที่ใหแ้ก่ลูกค้าเป็นค่าใชจ้่ายในการขาย ส าหรบัภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่15 จ านวนสิง่ตอบแทนทัง้หมดจะต้องปันส่วนใหก้บับรกิารส่งข้อความและของรางวลัตามราคาขายแบบ
เอกเทศ และจุดการบนัทึกรบัรู้รายได้แตกต่างไปจากเดมิ คอื กลุ่มกิจการจะต้องเลื่อนการรบัรู้รายได้บางส่วน
ออกไปจนกว่ากลุ่มกิจการไดป้ฏิบตัติามภาระที่ต้องปฏบิตัิตามสญัญาเสรจ็สิ้น โดยแสดงเป็นรายได้รอการรบัรู้  
(หมายเหตุ 15) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 

ต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 

2.2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกจิการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีล
บงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิกลุ่มนี้กล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่า
และการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ การบญัชี
ป้องกนัความเสีย่ง การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่า
เกือบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิ  
อีกต่อไป กลุ่มกิจการต้องรบัรู้สนิทรพัย์สิทธิการใช้ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 
และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 

ต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจะปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 
จากการประเมนิผลกระทบเบื้องต้น ผู้บรหิารคาดว่ากลุ่มกิจการจะได้รบัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีสาระส าคัญจากการรบัรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่ ซึ่งเคยจดั ประเภท 
เป็น ‘สญัญาเช่าด าเนินงาน’ ภายใต้หลกัการของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า โดยกลุ่มกจิการ
จะรบัรูร้ายการต่อไปนี้ ณ วนัเริม่ใชม้าตรฐาน 
 
- หนี้สนิตามสญัญาเช่าจะรบัรู้ตามภาระผูกพันของค่าเช่าคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 จ านวน 2,861,663 บาท 
- สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะรบัรู้เท่ากับมูลค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จ านวน  

2,861,663 บาท 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ 
ต่อกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่11 เรื่อง การร่วมการงาน 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่23 

เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 

ต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษีเงนิได ้ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษี
เงนิได้ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ให้รบัรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรบัรู้รายการหรอืเหตุการณ์ 
ในอดตีทีท่ าใหเ้กดิก าไรทีน่ ามาจดัสรรเงนิปันผล  
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิีการบญัชสี าหรบักรณีที่มกีารแก้ไข
โครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้โดยเมื่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กิจการจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วนัที่ที่มีการแก้ไขโครงการ  
การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ ในการค านวณต้นทุนบรกิารในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธิ
ส าหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าหากสินทรัพย์ 
ที่เข้าเงื่อนไขที่เกิดจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะนัน้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย  
ยอดคงเหลอืของเงนิที่กู้มาโดยเฉพาะดงักล่าว กจิการต้องน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกู้ยมืทีม่วีตัถุประสงค์
ทัว่ไปดว้ย 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสยีระยะยาว 
ในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า) ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนยิง่ขึน้เกี่ยวกบัส่วนได้เสยีระยะยาวในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า 
ซึง่โดยเน้ือหาแล้วถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสุทธใินบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้  แต่ไม่ไดน้ าวธิสี่วนไดเ้สยี
มาถอืปฏบิตั ิกจิการจะต้องถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
ก่อนรบัรูก้ารปันส่วนผลขาดทุนและการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
และการร่วมคา้  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 

ต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่า เมื่อกจิการ
ไดม้าซึ่งการควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นการด าเนินงานร่วมกนั ทีถ่อืเป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื้อ ส่วนไดเ้สยีเดมิ
ทีม่อียู่ก่อนหน้าจะถูกวดัมลูค่าใหม่ 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า  
เมื่อกจิการไดม้าซึ่งการควบคุมร่วมของธุรกจิทีเ่ป็นการด าเนินงานร่วมกนั ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้าจะตอ้ง
ไม่วดัมลูค่าใหม่ 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได ้
ได้อธบิายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละสนิทรพัย์และ
หนี้สนิภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได ้ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
- กจิการต้องสมมติว่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษี ท่ีมคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรู้

เกี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดอย่างครบถ้วน โดยไม่น าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการ
พจิารณา 

- หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวิธีการทางภาษี 
ทีม่คีวามไม่แน่นอน กจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค านวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรอืประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิง  
ในการใช้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี่ยนแปลงไป หรอืมขีอ้มูลใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจ
หรอืประมาณการ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 

ก) บริษทัย่อย 
 
บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมอี านาจควบคุม กลุ่มกจิการมอี านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการ  
รบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บั
การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน โดยต้นทุนทางตรงทีเ่กี่ยวกบัการซื้อ
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 

 
ข) บริษทัร่วม 

 
บรษิทัร่วมเป็นกจิการทีก่ลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี านาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

ค) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้เงนิลงทุนเมื่อเริม่แรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงนิที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของ 
เงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจการจะรบัรูมู้ลค่าภายหลงัวนัที่ได้มาของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้ด้วยส่วนแบ่งก าไรหรอื
ขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการร่วมค้ามมีูลค่า เท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนได้เสยี
ของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่ง
ขาดทุนที่เกนิกว่าส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัหรอืได้จ่ายเงนิ
เพื่อช าระภาระผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 
 

ง) กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครองกิจกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอี านาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกบัผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขาย 
จากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมที่ลดลงหรอื
เพิม่ขึน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
ถ้าสดัส่วนการถือครองในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยงัคงมอีิทธิพลอย่างมนีัยส าคญัหรอื
ยงัคงมกีารควบคุมร่วม ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอน
ไปยงัก าไรหรอืขาดทุน ก าไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้จะถูกรบัรู้
ในงบก าไรขาดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัในเงินลงทุนนัน้  
เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน  
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่แรกในการบันทึกบัญชีเงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่  
ตามสดัส่วนการถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

จ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รายการยอดคงเหลอื และก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกบับรษิัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตดัออกตามสดัส่วนที่กลุ่มกิจการมสี่วนได้เสยีใน
บรษิัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.4 กำรรวมธรุกิจ 
 
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิการทีถู่กน ามารวม
ดว้ยมลูค่าตามบญัชขีองกจิการทีถู่กน ามารวมตามมลูค่าทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในล าดบัสงูสุดทีต่อ้ง
จัดท างบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตัง้แต่วันต้นงวด  
ในงบการเงนิงวดก่อนที่น ามาแสดงเปรียบเทียบหรือตัง้แต่วนัที่กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ 
กลุ่มกจิการ (หากเกดิขึน้หลงัจากวนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 
ตน้ทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอื
รบัมา และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคุม 
 
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนักับส่วนได้เสยีของผู้ซื้อในมูลค่าตามบญัชขีอง
กจิการทีถู่กน ามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 
โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการนี้ออกเมื่อขายเงนิลงทุนออกไป 
 

2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงิน 
 
งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนอ
งบการเงนิของกจิการและกลุ่มกจิการ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วนัทีเ่กดิรายการ  
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจาก  
การแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่ เป็นตัวเงินไว้ใน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย 
ในทางตรงข้ามการรบัรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบ  
ของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 

 
2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า  
 

2.7 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนี้การคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัช าระ ในกรณี 
ทีม่สี่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นีัยส าคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.8 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
 
เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน  
ซึง่หมายถงึมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ้่ายทางตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการก าไรและขาดทุนที่ยัง 
ไม่เกิดขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพื่อค้ารบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน รายการก าไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุน
เผื่อขายรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขายนัน้ออกไป 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรายการก าไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ   
จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน กรณีทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตราสารหนี้หรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไป
บางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
 

2.9 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ 
 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริม่แรก
จะรวมตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรูแ้ยกเป็นอีกสนิทรพัย์หนึ่งตามความเหมาะสม 
เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตแก่บรษิัทและต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า  
ได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์ค านวณโดยใช้วธิเีสน้ตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที่ประมาณ
การไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 ปี 
เครื่องใชส้ านักงาน 5 ปี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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2.9 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ (ต่อ) 
 
ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์  
ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรบัลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า  
จะไดร้บัคนืทนัท ี(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.11)  
 
ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ าหน่ายส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะค านวณโดยเปรยีบเทียบ  
จากสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ และรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทุนอื่น
สุทธใินก าไรหรอืขาดทุน 
 

2.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์บนัทกึเป็นสนิทรพัย์ในราคาทุนทีป่ระกอบดว้ย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สามารถใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 
ตน้ทุนทีใ่ชใ้นการบ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 
 
การวจิยัและพฒันา/ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีก่จิการพฒันาขึน้เอง 
 
รายจ่ายเพื่อการวจิยัรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 
 
รายจ่ายที่เกิดจากโครงการพฒันาจะรบัรู้เป็นสินทรพัย์เมื่อกลุ่มกิจการสามารถวดัมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องได้  
อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ทัง้ทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านการค้า และด้านทรัพยากร และ  
มคีวามสามารถและความตัง้ใจทีจ่ะพฒันาใหเ้สรจ็สิน้และน าสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้มาใชง้านหรอืขาย  
 
ตน้ทุนการพฒันาทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัย์ในงวดถดัไป  
 
การทยอยตดัจ าหน่ายรายจ่ายทีเ่กดิจากการพฒันาทีก่จิการบนัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัย์จะเริม่เมื่อสนิทรพัย์นัน้พรอ้มใชง้าน
หรอืขายดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการพฒันานัน้แต่สงูสุดไม่เกนิ 10 ปี 
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2.11 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิการไม่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า
เป็นประจ าทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า ส าหรบัสนิทรพัย์อื่น 
กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่า  
จะไดร้บัคนืหมายถงึจ านวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 
 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่า
ส าหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
 

2.12 สญัญำเช่ำระยะยำว 
 

สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
 

การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที่เช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า จ านวนเงนิที่ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่าง
หนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  
ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าจะบนัทกึหกัจากค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน
ตลอดอายุของสญัญาเช่า 

 

2.13 เงินกู้ยืม 
 

เงนิกู้ยืมรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัท ารายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืม  
วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึ่งจะน าไปรวม
ค านวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หากมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
จ่ายล่วงหน้าและตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกู้ยมืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญานัน้ไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว 
หรอืไดถู้กยกเลิกไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทางการเงนิทีส่ิ้นสุดลงหรอืที่ไดโ้อนให้กบั
กจิการอื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซึง่รวมถงึสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมาจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน
เป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทางการเงนิ 
 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธิอนัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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2.14 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูย้มืทีกู่้มาโดยทัว่ไปและทีกู่ม้าเป็นการเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรอื
การผลติสนิทรพัย์ทีเ่ขา้เงื่อนไข (สนิทรพัย์ทีต่้องใชร้ะยะเวลาในการท าให้พรอ้มใชห้รอืพรอ้มขายไดต้ามประสงค์) ต้อง
น ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรพัย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการน าเงินกู้ยืมที่กู้มา
โดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียม
สนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ด้ตามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

2.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตัดบญัช ีภาษีเงนิได้  
จะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงนิได้ทีเ่กี่ยวข้องกบัรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการ  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 
 
ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคบัใช้อยู่หรอืที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า  
จะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ 
ในกรณีทีก่ารน ากฎหมายภาษีไปปฏบิตัิขึน้อยู่กบัการตีความ กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีทีเ่หมาะสม
จากจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
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2.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชี 
ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจาก
เหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มี

ผลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุม

จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง  
แน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษีที่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทีค่าดได้ค่อนขา้งแน่ ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน
สิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอ 
ทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชแีละหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ  
ตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และ  
ทัง้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมิน  
โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

2.16 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจ้าง เงนิเดอืน ลาประจ าปีและลาป่วยที่มกีารจ่ายค่าแรง ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส และ 
ค่ารกัษาพยาบาล ของพนักงานปัจจุบันรบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 
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2.16 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ข) โครงกำรสมทบเงิน 

 
กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนส ารองเลีย้งชพีตามขอ้บงัคบั กลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัทีต่้องจ่ายช าระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึก าหนดช าระ  
 

ค) ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอายุ  
โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธี คิดลดแต่ละหน่วย 
ที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่าย  
ในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการ
กระแสเงนิสด และวนัครบก าหนดของหุน้กู้ใกล้เคยีงกบัระยะเวลาทีต่้องช าระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอายุ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึ้น 
และรวมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ  
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
 

2.17 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัท าไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์  
ในอดตีซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และ
ประมาณการจ านวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระ
ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.18 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธิในการซื้อหุน้ซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกั  
ในส่วนของเจา้ของ 
 

2.19 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รายไดห้ลกัรวมถึงรายไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่น  ๆ ที่กลุ่มกจิการได้รบัจากการ
ส่งมอบสนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 
ทีจ่ะไดร้บัช าระเมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
ส าหรบัสญัญาทีม่หีลายองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิการจะตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการตอ้งแยก
เป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ล ะ
ภาระที่ต้องปฏิบตัิตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรู้
รายไดข้องแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
กำรให้บริกำร 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาใหบ้รกิารทีม่ลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบต่อเนื่องตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 
โดยทีไ่ม่ไดค้ านึงถงึรอบระยะเวลาการช าระเงนิตามสญัญา 
 

2.20 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรบัรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รบั 
การอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กจิกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมคีวามเสีย่งทางการเงนิที่หลากหลายซึ่งไดแ้ก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถงึความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลี่ยน ความเสีย่งดา้นมลูค่ายุตธิรรมอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบี้ย ความเสีย่งดา้นกระแสเงนิ
สดอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่ง
ด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงิน  
และแสวงหาวธิีการลดผลกระทบที่ท าให้เสยีหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุด
เท่าทีเ่ป็นไปได ้ 
 

การจดัการความเสีย่งด าเนินงานโดยฝ่ายบรหิารของกลุ่มกจิการ เป็นไปตามนโยบายทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิัท 
ฝ่ายบรหิารของกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น ประเมนิ และป้องกนัความเสี่ยงทางการเงนิด้วยการร่วมมอืกนัท างานอย่าง
ใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตังิานต่างๆ ภายในกลุ่มกจิการ คณะท างานบรหิารความเสีย่งจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อ
จดัการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น 
ความเสีย่งอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งการใหส้นิเชื่อ และใชก้ารลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกนิในการจดัการความเสีย่ง 
 

3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยเกดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิัท อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของ
กลุ่มกจิการส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกจิการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัรา
ดอกเบีย้เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 
 

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน   
 

กลุ่มกจิการไม่มคีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส าคญัจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกจิการ 
มลีูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ทางการเงนิเพื่อป้องกนัความเสี่ยง 
ทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมสีาระส าคญั นโยบายของบรษิัทคือท าให้
เชื่อมัน่ได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับ เหมาะสม ฝ่ายบริหารของ 
กลุ่มกจิการเชื่อว่ามูลค่าสูงสุดของความเสีย่งคอืมูลค่าตามบญัชขีองลูกหนี้การคา้หกัดว้ยค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ตามทีแ่สดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ  
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
ความสามารถในการหาแหล่งเงนิลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มวีงเงนิอ านวยความสะดวกที่ได้มีการเตรยีมไว้
แล้วอย่างเพยีงพอ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มกจิการไดต้ัง้เป้าหมายว่าจะใชค้วามยดืหยุ่นในการระดมเงนิลงทุนโดยการ
รักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่ องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐาน 
ของบรษิทัมพีลวตัเปลีย่นแปลงได ้

 
3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 
เครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัข้อมูล
สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
(ก) เครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 1 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีซ่ื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง อ้างองิจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วนัทีใ่น 
งบแสดงฐานะการเงนิ ราคาเสนอซื้อขายที่ใชส้ าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถือโดยกลุ่มกจิการไดแ้ก่ ราคาปิด  ที่
อา้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เครื่องมอืทางการเงนิน้ีรวมอยู่ในระดบั 1 
 

(ข) เครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 2 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิที่ไม่ไดม้กีารซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธ์ทีม่กีารซื้อ
ขายในตลาดรองที่ไม่ได้มกีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิ
มูลค่าซึ่งใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดที่สงัเกตได้ที่มอียู่และอ้างอิงจากประมาณการของกจิการเองมาใช้
น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระส าคญัทัง้หมดในการวดัมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สงัเกตได ้
เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะรวมอยู่ในระดบั 2 
 

(ค) เครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 3 
 
ถ้าขอ้มูลทีเ่ป็นสาระส าคญัข้อใดข้อหนึ่งหรอืมากกว่าไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่งัเกตไดใ้นตลาด เครื่องมอืทางการเงนิ
นัน้จะรวมอยู่ในระดบั 3 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัย์ทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัทีว่ดัมูลค่าและรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 1 

 บำท บำท 
   

สินทรพัย ์   
หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย   

   กองทุนรวมตลาดเงนิ (หมายเหตุ 8) 10,146,279 10,030,642 

 
กลุ่มบรษิทัไม่มกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารประมาณมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี 

 
4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มกีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
4.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน 

 
กลุ่มกิจการมกีารประมาณการทางบญัช ีและใชข้้อสมมตฐิานที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ 
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็น
สาระส าคญัทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า มดีงันี้ 
 
(ก) ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 
ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้านและมูลค่าคงเหลอืส าหรบัส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ 
และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิัท โดยฝ่ายบรหิารจะท าการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่า
คงเหลือมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีารตัดจ าหน่ายสนิทรพัย์ที่เสื่อมสภาพหรอื
ไม่ไดใ้ชง้านเน่ืองจากการขายหรอืเลกิใชง้านหรอืจ าหน่ายออกไป 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 
4.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน (ต่อ) 

 
(ข) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจยัที่ใช้ในการค านวณ  
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด  
การเปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าของภาระผูกพนั 
 
บรษิทัไดพ้จิารณาอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัราดอกเบี้ยทีค่วรจะใชใ้นการก าหนดมลูค่าปัจจุบนั
ของประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ในการ
พจิารณาอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมบรษิทัพจิารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึง่เป็นสกุลเงนิ
เดยีวกบัสกุลเงนิที่ต้องจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมอีายุครบก าหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลาที่ต้อง
จ่ายช าระภาระผกูพนั 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอื่นๆส าหรบัภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอ้างองิกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  
ในตลาด ขอ้มลูเพิม่เตมิเปิดเผยในหมายเหตุ 17 
 

(ค) ประมาณการยกเลกิบรกิาร 
 
ประมาณการยกเลิกบรกิาร เป็นการปรบัมูลค่าของรายได้จากการให้บรกิาร ด้วยมูลค่าที่คาดว่าอาจเรยีกช าระ
ไม่ไดจ้ากลูกคา้ ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการโดยพจิารณาจากหลายๆวธิผีสมกนั เช่น ตามอตัรารอ้ย
ละของรายได ้ประสบการณ์การเกบ็หนี้ โดยพจิารณาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิปัจจุบนัร่วมดว้ย อย่างไรกต็าม
การใช้วธิีประมาณการและสมมติฐานต่างๆเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อมูลค่าการประมาณการยกเลิกบรกิารและ 
อาจตอ้งมกีารปรบัปรุงประมาณการดงักล่าวในอนาคต 
 

5 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ  
กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสรา้งของทุน  
ทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มกิจการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้น การคนืทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้สนิ  
 

 



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

งบการเงนิรวมกลุ่มกจิการมสี่วนงานทีร่ายงานสามส่วนงาน ซึ่งประกอบดว้ย การใหบ้รกิารส่งและการแพร่ขอ้ความผ่านช่องทางโทรคมนาคม การใหบ้รกิารทีป่รกึษาเพื่อพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าหรบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ และการใหเ้ช่า ขายพืน้ทีโ่ฆษณาทางช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด 
ดา้นการด าเนินงานเพื่อการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 
 

ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานไดพ้จิารณาแลว้ว่าส่วนงานทีร่ายงาน มดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 

 
ให้บริกำรส่งและกำรแพร่ขอ้ควำม

ผ่ำนช่องทำงโทรคมนำคม  
ให้บริกำรท่ีปรึกษำเพ่ือพฒันำโปรแกรม

คอมพิวเตอรส์ ำหรบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์
ให้เช่ำ ขำย พื้นท่ีโฆษณำทำง

ช่องทำงอิเลก็ทรอนิกส ์ รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รายไดร้วม 274,261,447 24,161,585 3,620,430 302,043,462 
     
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 73,582,749 7,092,837 (858,753) 79,816,833 
รายไดอ้ื่น    62,842 
ค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถปันส่วนได ้    (34,775,699) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    (344,518) 
ตน้ทุนทางการเงนิ    (235,051) 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    44,524,407 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (5,019,543) 

ก าไรสุทธ ิ    39,504,864 
     
สนิทรพัยใ์นงบการเงนิทัง้สิน้    140,718,697 
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
   เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 274,261,447 - 3,620,430 277,881,877 
   ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ - 24,161,585 - 24,161,585 
รวมรายได ้
 274,261,447 24,161,585 3,620,430 302,043,462 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
รายละเอยีดขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานดงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ให้บริกำรส่งและกำรแพร่ขอ้ควำม

ผ่ำนช่องทำงโทรคมนำคม  
ให้บริกำรท่ีปรึกษำเพ่ือพฒันำโปรแกรม

คอมพิวเตอรส์ ำหรบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์
ให้เช่ำ ขำย พื้นท่ีโฆษณำทำง

ช่องทำงอิเลก็ทรอนิกส ์ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     

รายไดร้วม 273,676,499 11,650,336 4,155,663 289,482,498 
     

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 70,791,546 (2,135,340) 425,237 69,081,443 
รายไดอ้ื่น    378,034 
ค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถปันส่วนได ้    (39,033,823) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    (353,934) 
ตน้ทุนทางการเงนิ    (271,903) 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    29,799,817 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (512,288) 

ก าไรสุทธ ิ    29,287,529 
     

สนิทรพัยใ์นงบการเงนิทัง้สิน้    174,731,522 

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
   เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 273,676,499 - 4,155,663 277,832,162 
   ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ - 11,650,336 - 11,650,336 

รวมรายได ้ 273,676,499 11,650,336 4,155,663 289,482,498 

     



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 12,875 29,755 3,601 21,388 
เงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 41,818,732 62,237,349 26,650,556 28,571,976 

 41,831,607 62,267,104 26,654,157 28,593,364 

 
8 เงินลงทุนระยะสัน้ 

 
กลุ่มบรษิทัมเีงนิลงทุนระยะสัน้ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินลงทุนระยะสัน้     
หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย - กองทุนรวมตลาดเงนิ 10,002,000 10,146,279 10,002,000 10,030,642 

 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยร์ะยะสัน้มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,030,642 - 
ยอดซื้อหลกัทรพัย์ - 10,002,000 
ยอดขายหลกัทรพัย์ - - 
การเปลี่ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์เผื่อขาย 115,637 28,642 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 10,146,279 10,030,642 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรค้ำ     
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 37,949,672 37,634,393 26,180,006 11,453,437 
รายไดค้า้งรบั 31,115,983 48,816,774 28,991,504 14,371,964 
เชค็รบัลงวนัทีล่่วงหน้า 20,020 - - - 
รวมลูกหนี้การคา้ 69,085,675 86,451,167 55,171,510 25,825,401 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - - - - 

ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 69,085,675 86,451,167 55,171,510 25,825,401 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหนี้อื่น - บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 26) - - 146,721 203,523 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 530,785 440,709 396,409 289,987 
เงนิจ่ายล่วงหน้า - 864,000 - 864,000 
รวมลูกหนี้อื่น 530,785 1,304,709 543,130 1,357,510 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - - - - 

ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 530,785 1,304,709 543,130 1,357,510 
     

รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 69,616,460 87,755,876 55,714,640 27,182,911 

 
ลูกหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรค้ำ     
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 24,556,541 35,840,323 19,470,738 9,766,157 
คา้งช าระไม่เกนิ 3 เดอืน 13,393,132 1,794,070 6,709,268 1,687,280 

รวมลูกหนี้การคา้ 37,949,672 37,634,393 26,180,006 11,453,437 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - - - - 

ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 37,949,672 37,634,393 26,180,006 11,453,437 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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10 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภาษถีูกหกั ณ ทีจ่่าย 7,610,547 4,706,458 3,631,166 3,610,875 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 453,175 25,748 - - 
เงนิประกนัสญัญาใหบ้รกิาร 200,000 - 200,000 - 
 8,263,722 4,732,206 3,831,166 3,610,875 

 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

 
จ านวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 วิธีส่วนได้เสีย วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน วิธีรำคำทุน 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัร่วม 1,045,412 1,389,930 2,250,000 2,250,000 

 
จ านวนทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัร่วม (344,518) (353,934) - - 

 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
รายการขา้งล่างนี้แสดงรายชื่อบรษิทัร่วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการตามความเหน็ของ
กรรมการ บรษิัทร่วมดงักล่าวมทีุนเรอืนหุ้นทัง้หมดเป็นหุ้นสามญั ซึ่งกลุ่มกิจการได้ถือหุ้นทางตรง ประเทศที่จดทะเบียน
จดัตัง้เป็นแห่งเดยีวกบัสถานทีห่ลกัในการประกอบธุรกจิ 
 

  
ประเทศท่ี  

สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ)  

ช่ือ จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 วิธีกำรวดัมลูค่ำ 
      

บรษิทั บอรน์ ดจิติอล จ ากดั ไทย พฒันาโปรแกรม 
คอมพวิเตอรส์ าหรบั 

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์

45.00 45.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลอืต้นปี 2,250,000 2,250,000 

ยอดคงเหลอืปลายปี 2,250,000 2,250,000 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน บริษัท บอร์น ดิจิตอล จ ากัด  
มจี านวน 1,045,412 บาท (พ.ศ. 2561 : จ านวน 1,389,930 บาท) 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปส าหรบับริษัทร่วมที่มีสาระส าคัญต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลที่เปิดเผย  
เป็นจ านวนที่แสดงอยู่ในงบการเงนิของบรษิัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมดงักล่าว)  
ซึ่งได้ปรบัปรุงด้วยรายการปรบัปรุงที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามวธิีส่วนได้เสยี รวมถึงการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรม  
และการปรบัปรุงเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและบรษิทัร่วม 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

สินทรพัยห์มุนเวียนรวม 2,361,052 3,138,886 
   

หน้ีสินหมุนเวียนรวม (37,915) (50,152) 
   

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 2,323,137 3,088,734 

 
งบก ำไรขำดทุนโดยสรปุ 
 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

รายได ้ 12,488 1,013,732 
   

ก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเนื่อง (765,597) (786,520) 
ก าไรหลงัภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง (765,597) (786,520) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (765,597) (786,520) 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 
การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัร่วม 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัสิน้ปี 2,323,137 3,088,734 
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 45 45 
มลูค่าตามบญัช ี 1,045,412 1,389,930 

 
(ข) บริษทัย่อย 

 
กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้  บริษัทย่อยดังกล่าวได้รวมอยู่ในการจัดท า 
งบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ บรษิทัย่อยดงักล่าวมหุีน้ทุนเป็นหุน้สามญัเท่านัน้ โดยกลุ่มกจิการถอืหุน้ทางตรง สดัส่วน
ของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ  
 
กลุ่มกิจกำรและบริษทั 

   สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

 ประเทศท่ี ลกัษณะของ (ร้อยละ) 

ช่ือ จดทะเบียนจดัตัง้ ธรุกิจ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บรษิทั มติซุย ไอซที ีจ ากดั ไทย ผลติและพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 99.99 99.99 
บรษิทั พรอ็พเทค จ ากดั ไทย พฒันาเวบ็ไซต์เพือ่ใหบ้รกิารโฆษณา 99.99 99.99 
บรษิทั ธรรม ดจิติอล จ ากดั ไทย ผลติและพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 99.99 99.99 
 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
(ข) บริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลอืต้นปี 12,999,780 7,999,780 
ลงทุนเพิม่ 5,000,000 5,000,000 

ยอดคงเหลอืปลายปี 17,999,780 12,999,780 

 
ปี พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิัท ธรรม ดจิติอล จ ากดัได้จดทะเบียนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย์ โดยการ 
เพิม่หุน้สามญัอกี 1,000,000 หุ้น เป็น 2,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท บรษิัทจ่ายเพิม่ทุนส าหรบัหุ้นสามญั 
1,000,000 หุน้ คดิเป็นจ านวน 5,000,000 บาท ในวนัเดยีวกนั 
 
ปี พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที ่23 มกราคม พ.ศ. 2561 บรษิทั ธรรม ดจิติอล จ ากดั ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย์ โดยการเพิม่ 
หุน้สามญัอกี 600,000 หุน้ เป็น 1,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท บรษิัทจ่ายเพิม่ทุนส าหรบัหุน้สามญั 
600,000 หุน้ คดิเป็นจ านวน 3,000,000 บาท ในวนัเดยีวกนั 
 
เมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2561 บรษิทั พรอ็พเทค จ ากดั ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย ์โดยการเพิม่หุน้
สามัญอีก 20,000 หุ้น เป็น 70,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทจ่ายเพิ่มทุนส าหรบัหุ้นสามัญ 
20,000 หุน้ คดิเป็นจ านวน 2,000,000 บาท ในวนัเดยีวกนั 
 

 



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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12 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนปรบัปรงุอำคำร เครื่องใช้ส ำนักงำน 

อปุกรณ์
คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
ราคาทุน 131,705 98,531 1,511,184 8,318,383 10,059,803 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (511) (16,513) (329,467) (2,184,159) (2,530,650) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 131,194 82,018 1,181,717 6,134,224 7,529,153 
      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 131,194 82,018 1,181,717 6,134,224 7,529,153 
ซื้อสนิทรพัย ์ 280,203  87,324 454,614  - 822,141 
ค่าเสื่อมราคา (72,163) (31,450) (364,751) (1,147,196) (1,615,560) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 339,234 137,892 1,271,580 4,987,028 6,735,734 
      

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ราคาทุน 411,908 185,855 1,965,798 8,318,383 10,881,944 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (72,674) (47,963) (694,218) (3,331,355) (4,146,210) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 339,234 137,892 1,271,580 4,987,028 6,735,734 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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12 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ (ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม 
  

ส่วนปรบัปรงุอำคำร 
 

เครื่องใช้ส ำนักงำน 
อปุกรณ์

คอมพิวเตอร ์
 

ยำนพำหนะ 
ส่วนปรบัปรงุอำคำร

ระหว่ำงติดตัง้ 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 411,908 185,855 1,965,798 8,318,383 - 10,881,944 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (72,674) (47,963) (694,218) (3,331,355) - (4,146,210) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 339,234 137,892 1,271,580 4,987,028 - 6,735,734 
       

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 339,234 137,892 1,271,580 4,987,028 - 6,735,734 
ซื้อสนิทรพัย ์ 117,422 221,310 924,246 - 974,369 2,237,347 
โอนเขา้ (ออก) 974,369 - - - (974,369) - 
จ าหน่าย - - (8,997) - - (8,997) 
ตดัจ าหน่าย - - (15,053) - - (15,053) 
ค่าเสื่อมราคา (216,129) (61,131) (458,823) (1,047,761) - (1,783,844) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,214,896 298,071 1,712,953 3,939,267 - 7,165,187 
       

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 1,503,699 407,165 2,682,969 8,318,383 - 12,912,216 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (288,803) (109,094) (970,016) (4,379,116) - (5,747,029) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,214,896 298,071 1,712,953 3,939,267 - 7,165,187 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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12 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนปรบัปรงุอำคำร เครื่องใช้ส ำนักงำน 
อปุกรณ์

คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
ราคาทุน 131,705 67,252 723,916 6,791,000 7,713,873 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (511) (1,195) (49,651) (1,565,370) (1,616,727) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 131,194 66,057 674,265 5,225,630 6,097,146 
      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 131,194 66,057 674,265 5,225,630 6,097,146 
ซื้อสนิทรพัย ์ 280,203 87,324 311,866 - 679,393 
ค่าเสื่อมราคา - สุทธ ิ (72,163) (25,197) (184,023) (913,780) (1,195,163) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 339,234 128,184 802,108 4,311,850 5,581,376 
      

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ราคาทุน 411,908 154,576 1,035,782 6,791,000 8,393,266 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (72,674) (26,392) (233,674) (2,479,150) (2,811,890) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 339,234 128,184 802,108 4,311,850 5,581,376 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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12 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนปรบัปรงุอำคำร เครื่องใช้ส ำนักงำน 
อปุกรณ์

คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ 
ส่วนปรบัปรงุอำคำร

ระหว่ำงติดตัง้ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 411,908 154,576 1,035,782 6,791,000 - 8,393,266 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (72,674) (26,392) (233,674) (2,479,150) - (2,811,890) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 339,234 128,184 802,108 4,311,850 - 5,581,376 
       

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 339,234 128,184 802,108 4,311,850 - 5,581,376 
ซื้อสนิทรพัย ์ 117,422 221,310 81,440 - 974,369 1,394,541 
โอนเขา้ (ออก) 974,369 - - - (974,369) - 
ค่าเสื่อมราคา - สุทธ ิ (216,129) (55,457) (214,104) (913,780) - (1,399,470) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,214,896 294,037 669,444 3,398,070 - 5,576,447 
       

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 1,503,699 375,886 1,117,222 6,791,000 - 9,787,807 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (288,803) (81,849) (447,778) (3,392,930) - (4,211,360) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,214,896 294,037 669,444 3,398,070 - 5,576,447 

 



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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12 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ (ต่อ) 
 
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ บนัทกึอยู่ในก าไรขาดทุนโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 346,070 260,448 153,880 140,418 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,437,774 1,355,112 1,245,590 1,054,745 

รวม 1,783,844 1,615,560 1,399,470 1,195,163 

 
สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่าซึ่งรวมแสดงในรายการขา้งต้นประกอบดว้ยยานพาหนะ มรีายละเอยีด
ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ราคาทุนของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 3,948,500 6,791,000 3,948,500 6,791,000 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,231,072) (2,479,150) (1,231,072) (2,479,150) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 2,717,428 4,311,850 2,717,428 4,311,850 
 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 

ต้นทุนเวบ็ไซต์ 
และสิทธิกำรใช้

โปรแกรม 
สิทธิกำรใช้
โปรแกรม 

 คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์

 บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561   
ราคาทุน 1,689,245 64,700 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (525,146) (10,670) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,164,099 54,030 
   

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,164,099 54,030 
ซื้อสนิทรพัย์ 42,270 21,000 
ค่าตดัจ าหน่าย (226,482) (16,069) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 979,887 58,961 
   

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561   
ราคาทุน 1,731,515 85,700 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (751,628) (26,739) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 979,887 58,961 
   

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 979,887 58,961 
ค่าตดัจ าหน่าย (228,600) (17,139) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 751,287 41,822 
   

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน 1,731,515 85,700 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (980,228) (43,878) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 751,287 41,822 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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14 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 1,127,615 401,112 97,005 - 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี ่     
      จะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 736,718 395,484 542,822 304,703 
 1,864,333 796,596 639,827 304,703 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ายช าระภายใน 12 เดอืน (593,916) (326,617) (28,856) (5,728) 
   หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ายช าระเกนิกว่า 12 เดอืน - - - - 
 (593,916) (326,617) (28,856) (5,728) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,270,417 469,979 610,971 298,975 

 
รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
วนัที ่1 มกราคม 469,979 233,925 298,975 200,502 
เพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 819,810 215,320 346,045 85,734 
เพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (19,372) 20,734 (34,049) 12,739 
วนัที ่31 ธนัวาคม 1,270,417 469,979 610,971 298,975 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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14 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ภำระผกูพนั 
ผลประโยชน์ 

พนักงำน 
ประมำณกำร 

ค่ำรือ้ถอน 
กำรเปล่ียนแปลง 

มูลค่ำลูกหน้ี รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 386,398 9,086 401,112 796,596 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 324,072 13,407 305,214 642,693 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 3,755 - - 3,755 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 714,225 22,493 706,326 1,443,044 

     
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 233,925 - - 233,925 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 126,011 9,086 401,112 536,209 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 26,462 - - 26,462 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 386,398 9,086 401,112 796,596 

 

 งบกำรเงินรวม 

 
กำรเปล่ียนแปลง 

มูลค่ำเจ้ำหน้ี 

ก ำไรจำกกำร
เปล่ียนแปลง 

มูลค่ำยุติธรรม รวม 

 บำท บำท บำท 
    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (320,889) (5,728) (326,617) 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 177,117 - 177,117 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (23,127) (23,127) 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (143,772) (28,855) (172,627) 

    
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 - - - 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน (320,889) - (320,889) 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (5,728) (5,728) 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (320,889) (5,728) (326,617) 



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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14 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ภำระผกูพนั 
ผลประโยชน์ 

พนักงำน 
ประมำณกำร 

ค่ำรือ้ถอน รวม 

 บำท บำท บำท 
    

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 295,617 9,086 304,703 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 235,634 13,407 249,041 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (10,922) - (10,922) 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 520,329 22,493 542,822 

    
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 200,502 - 200,502 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 76,648 9,086 85,734 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 18,467 - 18,467 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 295,617 9,086 304,703 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
กำรเปล่ียนแปลง 

มูลค่ำเจ้ำหน้ี 

ก ำไรจำกกำร
เปล่ียนแปลง 

มูลค่ำยุติธรรม รวม 

 บำท บำท บำท 
    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 - (5,728) (5,728) 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 97,004 - 97,004 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (23,127) (23,127) 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 97,004 (28,855) 68,149 

    
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 - - - 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน - - - 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (5,728) (5,728) 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - (5,728) (5,728) 
 



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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14 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชสี าหรบัรายการขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ านวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
จะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี  
ในงบการเงนิรวมจ านวน 1,377,237 บาท (พ.ศ. 2561 : 876,913 บาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจ านวน 6,886,183 บาท 
(พ.ศ. 2561 : 4,384,566 บาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหกักลบก าไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจ านวนเงนิ 6,886,183 บาท 
(พ.ศ. 2561 : 4,384,566 บาท) จะหมดอายุใน พ.ศ. 2566 ถงึ พ.ศ. 2568 (พ.ศ. 2561 : พ.ศ. 2565 ถงึพ.ศ. 2567) 

 
15 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ      
เจา้หนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 36,251,695 83,278,921 28,624,925 18,594,439 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 26) - - 4,731,336 2,985,739 
เชค็จ่ายล่วงหน้า - 59,064 - 59,064 

รวมเจา้หนี้การคา้ 36,251,695 83,337,985 33,356,261 21,639,242 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
เจา้หนี้อื่น 445,006 49,245 146,588 33,525 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4,474,189 2,920,859 3,570,970 1,998,112 
ค่าใชจ้่ายจากการส่งเสรมิการขายคา้งจ่าย 5,090,553 1,337,875 3,469,130 1,337,875 
รายไดร้อการรบัรู ้ 1,084,657 - 501,407 - 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ - 950 - - 

รวมเจา้หนี้อื่น 11,094,405 4,308,929 7,688,095 3,369,512 
     

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 47,346,100 87,646,914 41,044,356 25,008,754 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 ภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยงัไม่เสรจ็สิ้นจากสญัญาที่ท ากบัลูกค้าในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะเป็นจ านวน 1,084,657 และ 501,407 บาท ตามล าดบั ซึ่งจะรบัรูเ้ป็นรายได้ในรอบระยะเวลารายงานถดัไปทัง้จ านวน 
ภายหลงัจากทีก่ลุ่มกจิการส่งมอบภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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16 หน้ีสินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ     
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 313,534 592,820 313,534 592,820 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ 2,129,898 2,443,432 2,129,898 2,443,432 

รวม 2,443,432 3,036,252 2,443,432 3,036,252 

 
จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายซึง่บนัทกึเป็นหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 487,620 795,179 487,620 795,179 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,344,395 2,832,015 2,344,395 2,832,015 
หกั  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคตของ     
           สญัญาเช่าทางการเงนิ (388,583) (590,942) (388,583) (590,942) 
มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ 2,443,432 3,036,252 2,443,432 3,036,252 

     
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ     
   - ส่วนทีห่มุนเวยีน 313,534 592,820 313,534 592,820 
   - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 2,129,898 2,443,432 2,129,898 2,443,432 
 2,443,432 3,036,252 2,443,432 3,036,252 

 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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16 หน้ีสินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 313,534 592,820 313,534 592,820 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,129,898 2,443,432 2,129,898 2,443,432 
 2,443,432 3,036,252 2,443,432 3,036,252 

 
การกระทบยอดหนี้สนิทีเ่กดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 

 
31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2561 

หน้ีสินภำยใต้
สญัญำเช่ำทำง

กำรเงิน 
31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร    

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ 3,036,252 (592,820) 2,443,432 

 
17 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน  

 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สนิสุทธทิีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 3,571,127 1,931,991 2,601,646 1,478,084 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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17 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัที ่1 มกราคม 1,931,991 1,169,623 1,478,084 1,002,511 
     

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,006,596 592,726 711,774 351,283 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 525,108 - 401,771 - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 88,654 37,332 64,628 31,954 

   รวมตน้ทุน 1,620,358 630,058 1,178,173 383,237 
     

การวดัมลูค่าใหม่     
   ผลก าไรทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ (629,816) - (491,382) - 
   ผลขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ขอ้สมมตทิางการเงนิ 132,115 - 82,084 - 
   ผลขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 516,479 132,310 354,687 92,336 

   รวมการวดัมลูค่าใหม่ 18,778 132,310 (54,611) 92,336 
     

วนัที ่31 ธนัวาคม 3,571,127 1,931,991 2,601,646 1,478,084 
 

เมื่อวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมผีล
บังคบัใช้เมื่อพ้นก าหนด 30 วนั นับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้แก่ ค่าชดเชยส าหรบั
พนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จะเปลี่ยนจากจ านวน 300 วนั ของค่าจ้างอตัราสุดท้ายเป็น 
400 วนั ของค่าจา้งอตัราสุดทา้ย โดยผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ ไดบ้นัทกึในก าไร
ขาดทุนในไตรมาสทีส่อง ปี พ.ศ. 2562 ทัง้จ านวน 

ค่าใช้จ่ายจ านวน 723,694 บาท และ 281,509 บาท (พ.ศ. 2561 : 370,994 บาท และ 137,654 บาท) ได้รวมอยู่ใน “ต้นทุน 
จากการใหบ้รกิาร” ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
 

ค่าใชจ้่ายจ านวน 252,952 บาท และ 252,952 บาท (พ.ศ. 2561 : 61,925 บาท และ 61,925 บาท) ไดร้วมอยู่ใน “ค่าใชจ้่ายใน
การขาย” ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
 

ค่าใชจ้่ายจ านวน 643,712 บาท และ 643,712 บาท (พ.ศ. 2561 : 197,139 บาท และ 183,658 บาท) ไดร้วมอยู่ใน “ค่าใชจ้่าย
ในการบรหิาร” ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
 

บริษัทได้รบัรู้ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย(สุทธิจากภาษี) จ านวน (15,023) บาท  
และ 43,689 บาท (พ.ศ. 2561 : (105,848) บาท และ (73,869) บาท ) ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในงบการเงินรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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17 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.74  
ถงึรอ้ยละ 2.09 

รอ้ยละ 3.04  
ถงึรอ้ยละ 3.27 

รอ้ยละ 1.93 รอ้ยละ 3.19 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่าดไว้ รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 
อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน รอ้ยละ 0  

ถงึรอ้ยละ 37 
รอ้ยละ 0  

ถงึรอ้ยละ 22 
รอ้ยละ 0  

ถงึรอ้ยละ 37 
รอ้ยละ 0  

ถงึรอ้ยละ 22 
อายุเกษยีณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 
 งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ (บำท) 

 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของขอ้สมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลง 310,054 ลดลง 177,445 เพิม่ขึน้ 335,626  เพิม่ขึน้ 197,633 
อตัราการเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ 335,753     เพิม่ขึน้ 197,399 ลดลง 306,431  ลดลง 178,903 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 ลดลง 268,097  ลดลง 142,139 เพิม่ขึน้ 295,003 เพิม่ขึน้ 154,418  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ (บำท) 

 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของขอ้สมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลง 229,751 ลดลง 133,186 เพิม่ขึน้ 255,076 เพิม่ขึน้ 148,078 
อตัราการเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ 255,240 เพิม่ขึน้ 148,446 ลดลง 232,085 ลดลง 134,726 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 ลดลง 212,521 ลดลง 105,268 เพิม่ขึน้ 234,697 เพิม่ขึน้ 114,086 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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17 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ต่อ) 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (ต่อ) 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งองิจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัสิถานการณ์
ดงักล่าวยากที่จะเกดิขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหว
ของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วธิีเดยีวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภา ระ
ผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ค านวณด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน) ในการค านวณหนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ โดยความเสี่ยง  
ทีม่นีัยส าคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
การเปลี่ยนแปลงในอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร :  อตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับาลทีล่ดลง 

   จะท าใหห้นี้สนิของโครงการเพิม่สงูขึน้ 
 
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 20 ปี (พ.ศ. 2561 : 22 ปี) 
 
การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีไ่ม่มกีารคดิลด :  
 
 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - - 31,973,691 31,973,691 
 
 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - - 32,616,569 32,616,569 



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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17 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ต่อ) 
 

การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีไ่ม่มกีารคดิลด (ต่อ) :  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - - 23,838,055 23,838,055 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - - 19,634,313 19,634,313 
 

18 ทุนเรือนหุ้น 
 หุ้นสำมญัจดทะเบียน มูลค่ำท่ีได้รบัช ำระแล้ว 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั 
  บำท  บำท 
     

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 20,000 2,000,000 20,0000 2,000,000 
การออกหุน้ 480,000 48,000,000 480,000 48,000,000 
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 500,0000 50,000,000 500,000 50,000,000 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว ้ 99,500,000 - 99,500,000 - 
การออกหุน้ 60,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 160,000,000 80,000,000 120,000,000 60,000,000 
 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

ก) อนุมตัิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามญัของบรษิัท จากเดมิมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
ซึง่ส่งผลใหจ้ านวนหุน้สามญัของบรษิทั เพิม่ขึน้จาก 500,000 หุน้ เป็น 100,000,000 หุน้ 

ข) อนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัทจาก 50,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 
เป็น 80,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 160,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท)  

 

เมื่อวนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ของ  
หุน้สามญัจากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 0.50 บาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 50,000,000 บาทเป็น 80,000,000 บาท 
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19 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงินรวมและ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

วนัที ่1 มกราคม 200,000 200,000 
จดัสรรระหว่างปี 4,800,000 - 

วนัที ่31 ธนัวาคม 5,000,000 200,000 

 
ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อบรษิทัประกาศจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บรษิทัต้องจดัสรรส ารอง
ตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรทีท่ ามาหาได ้จนกว่าส ารองจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทั ณ วนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัจงึไดจ้ดัสรรส ารองตามกฏหมายเพิม่ขึน้จ านวน 1,800,000 บาท 
 
ภายใตบ้ทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้  
จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได ้ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิม่ขึน้จ านวน 3,000,000 บาท  
 

20 เงินปันผล 
 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ในอัตราหุ้นละ 0.10833 บาท ทัง้หมด 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงนิ 12,999,870 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที ่ 
15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงาน
ของปี พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.299 บาท ทัง้หมด 100,000,000 หุ้น รวมเป็นเงนิ 29,999,700 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถอืหุ้น
แลว้เมื่อวนัที ่19 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 
พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2561 ได้มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงาน
ของปี พ.ศ. 2560 ในอตัราหุ้นละ 1,150 บาท ทัง้หมด 20,000 หุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 23,000,000 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้น
แลว้เมื่อวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2561 
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21 รำยได้อ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้รบั - 131 - - 
ดอกเบีย้รบั - บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 26) - - 859,861 37,973 
รายไดอ้ื่น 50,063 377,903 50,063 377,903 
รายไดค้่าบรหิารจดัการ (หมายเหตุ 26) - - 1,440,000 510,000 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ 12,779 - - - 

รวม 62,842 378,034 2,349,924 925,876 
 

22 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้จ่าย     
   ประมาณการรือ้ถอน 32,692 22,754 32,692 22,754 
   สญัญาเช่าทางการเงนิ 202,359 249,149 202,359 249,149 

   รวม 235,051 271,903 235,051 271,903 
 

23 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

ค่าใชจ้่ายบางรายการทีร่วมอยู่ในการค านวณก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดส้ามารถแยกตามลกัษณะไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนบรกิาร 197,420,664 198,190,093 121,547,412 88,098,081 
ค่าใชจ้่ายและผลประโยชน์ของพนักงาน 42,673,488 35,026,738 32,306,223 23,721,895 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,012,444 1,842,042 1,416,609 1,211,232 
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 2,480,292 1,823,215 2,382,624 1,731,159 
ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย 2,138,530 10,555,494 1,439,191 7,664,639 
ค่าจา้งบรกิาร 6,628,792 5,514,368 5,255,452 5,441,113 
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง 595,511 490,562 488,114 402,358 
ค่าธรรมเนียม 342,730 284,452 219,155 228,359 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 2,709,877 5,707,914 2,356,969 3,957,227 

รวม 257,002,328 259,434,878 167,411,749 132,456,063 
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24 ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงนิได้ตัง้เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโดยการประมาณการโดยฝ่ายบรหิารในอตัราภาษีเดียวกบัที่ใช้กับก าไรรวมทัง้ปีที่คาดว่า  
จะเกดิขึน้ คอื อตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี (ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดท้ีใ่ชใ้นปีก่อนใชอ้ตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี)  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 5,839,353 727,608 4,967,379 385,936 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 14) (819,810) (215,320) (346,045) (85,734) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 5,019,543 512,288 4,621,334 300,202 
 
ภาษีเงนิได้ส าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมยีอดจ านวนเงนิที่แตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคีูณกบัภาษี  
ของประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก าไรก่อนภาษี 44,524,407 29,799,817 45,803,036 30,180,029 
     

ภาษคี านวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) 8,904,881 5,959,963 9,160,607 6,036,006 
ผลกระทบ :     
ผลการด าเนินงานของบรษิทัร่วมทีไ่ม่ไดร้บัรู้     
   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 68,904 70,787 - - 
รายไดท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษี (4,794,972) (5,848,897) (4,799,952) (5,999,940) 
การใชข้าดทุนสะสมยกมาทางภาษี      
   (ส่วนทีไ่ม่ไดร้บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัช)ี - (510,027) - - 
ขาดทุนทางภาษ ี     
   (ส่วนทีไ่ม่ไดร้บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัช)ี 550,654 560,506 - - 
ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่อนุญาตใหถ้อืเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี 321,028 307,096 282,667 289,476 
ค่าใชจ้่ายทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ (30,952) (27,140) (21,988) (25,340) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 5,019,543 512,288 4,621,334 300,202 

 
อตัราภาษีเงนิไดถ้วัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักส าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นรอ้ยละ  11.27 และรอ้ยละ 10.09 
(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.72 และร้อยละ 0.99) ตามล าดับ กลุ่มกิจการมีขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรพัย์ภาษี 
เงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์  
จากขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้  
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25 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักที่
ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหว่างปี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก าไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 39,504,576 29,287,142 41,181,702 29,879,827 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก(หุน้) 115,780,822 70,542,466 115,780,822 70,542,466 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.34 0.42 0.36 0.42 
 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญั ส่งผลใหบ้รษิทัต้องค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัทุกงวด
ที่แสดงในงบการเงนิโดยใช้จ านวนหุ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบต่อจ านวนหุ้นสามญั ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จากหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก จ านวน 352,712 หุน้ เป็น 70,542,466 หุน้ โดยมผีลต่อก าไรต่อหุน้
ขัน้พืน้ฐาน 
 
บรษิทัไม่มหุีน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี 
 

26 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กิจการและบุคคลที่มีความสมัพนัธ์กบับรษิัท ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง  
โดยที่บุคคลหรือกิจการนั ้นมีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ  
บรษิัท รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิการลงทุน บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั ถือเป็นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิัท  
บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนือกิจการ 
ผู้บรหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิัทตลอดจนสมาชิกในครอบครวัที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านัน้ กิจการ 
และบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้อ้งค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
ผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัได้แก่ นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 72.51 หุ้นทีเ่หลอืรอ้ยละ 27.49 ถอืโดยบุคคล
ทัว่ไป 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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26 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 
 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ เก่ียวข้องโดย 
   

บรษิทั มติซุย ไอซที ีจ ากดั บรษิทัย่อย ถอืหุน้ทางตรงและกรรมการบรหิารร่วมกนั 
บรษิทั พรอ็พเทค จ ากดั บรษิทัย่อย ถอืหุน้ทางตรงและกรรมการบรหิารร่วมกนั 
บรษิทั ธรรม ดจิติอล จ ากดั บรษิทัย่อย ถอืหุน้ทางตรงและกรรมการบรหิารร่วมกนั 
บรษิทั บอรน์ ดจิติอล จ ากดั บรษิทัร่วม ถอืหุน้ทางตรง 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัแต่ละรายการอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ราคาทีต่กลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบรหิารจดัการ อตัราทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 
ดอกเบีย้รบั อตัราทีอ่า้งองิกบัดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืขัน้ต ่าของธนาคาร (MLR) 
เงนิปันผลรบั ตามทีป่ระกาศจ่าย 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     

   บรษิทัย่อย - - 2,030 - 

 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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26 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) รำยได้เงินปันผล 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกเงินปันผล     

   บรษิทัย่อย - - 23,999,760 29,999,700 
 
ค) รำยได้อ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร (หมายเหตุ 21)     
   บรษิทัย่อย - - 1,440,000 510,000 
     
ดอกเบีย้รบั (หมายเหตุ 21)     
   บรษิทัย่อย - - 859,861 37,973 
 - - 2,299,861 547,973 

 
ง) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ซ้ือสินค้ำ/ บริกำร     

   บรษิทัย่อย - - 16,474,499 12,693,746 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 

 

66 

26 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

จ) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 9)     

   บรษิทัย่อย - - 146,721 203,523 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ (หมายเหตุ 15)     

   บรษิทัย่อย - - 4,731,336 2,985,739 
 

ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัยอ่ย      

   บรษิทัย่อย  - - 15,000,000 23,000,000 
 

การเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยในระหว่างปีแสดงไวด้งัต่อไปนี้ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2561 
บำท 

   

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม    
ยอดยกมาต้นปี  23,000,000 - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่างปี 10,000,000 23,000,000 
รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระหว่างปี (18,000,000) - 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี  15,000,000 23,000,000 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมในสกุลบาทและไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน  ซึ่งจะครบก าหนดช าระคืน 
เมื่อทวงถาม เงนิกูย้มืดงักล่าวมกีารคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 6.60 และอตัรารอ้ยละ 6.35 ต่อปี  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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26 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 12,938,600 12,094,340 12,938,600 11,034,340 
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 358,750 224,423 358,750 150,740 

 13,297,350 12,318,763 13,297,350 11,185,080 

 
27 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น  

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกบัการเช่าพื้นที่อาคารและสญัญาบรกิาร โดยมี
ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทีไ่ม่สามารถยกเลกิไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่เกนิ 1 ปี 2,380,583 2,002,059 2,380,583 2,002,059 
เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,731,166 3,481,981 2,731,166 3,481,981 

 5,111,749 5,484,040 5,111,749 5,484,040 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มกจิการมหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากหนังสอืค ้าประกนัทีธ่นาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งไดอ้อก
หนังสือค ้าประกันให้แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่ง เพื่อค ้าประกันสัญญาจ้างบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมเีงนิฝากออมทรพัยข์องกรรมการบรษิทัเป็นหลักทรพัยค์ ้าประกนัจ านวน 1,000,000 บาท 

 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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28 สิทธิประโยชน์จำกกำรได้รบัส่งเสริมกำรลงทุน 
 

กลุ่มกิจการได้รบับัตรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรบักิจการซอฟต์แวร์ประเภท 
Enterprise Software และ Digital Content  โดยบรษิัทย่อยสองแห่งได้รบัสทิธิและประโยชน์จากการได้รบัยกเว้นภาษีอากร
ต่างๆ หลายประการ รวมทัง้การได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการ
ส่งเสรมิมกี าหนดเวลาแปดปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการ ในฐานะที่เป็นบรษิัทไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน
เพื่อกิจการซอฟต์แวร์ บรษิัทย่อยทัง้หมดนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดต่ างๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสรมิการ
ลงทุน 

 
29 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
 

เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2563 มมีตเิสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้
ประจ าปี 2563 ให้อนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.21667 บาท รวมเป็นเงนิ 26,000,000 บาท  
โดยบรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่25 มนีาคม 2563 
 




