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ข้อมูลทั่วไป 

 
ชื่อบริษัท  บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
   AddTech Hub Public Company Limited 
ขื่อย่อหลักทรัพย ์ ADD 

ประเภทธุรกิจ  บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และพฒันำระบบ  
   เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เลขทะเบียนบริษทั 0107562000068  
ทนุจดทะเบียน  80,000,000 บำท 
ทุนช ำระแล้ว  60,000,000 บำท 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่       99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด 
   อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
โทรศัพท ์  02 - 835 - 3957-8 
โทรสำร   02 – 835 - 3959 
เว็ปไซตบ์ริษัท  www.addtechhub.com 
 
รำยละเอียดนิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นทำงตรงตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึน้ไปของจ ำนวนทีช่ ำระแล้ว 
 
ชื่อบริษทั  บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ำกดั 

ลักษณะธุรกจิ               บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
เลขทะเบียนบริษทั 0105557012370 

ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บำท 

ทุนช ำระแล้ว  1,000,000 บำท 

ทีต่ั้ง   99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  
   อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
โทรศัพท ์  02 - 835 - 3957-8 

โทรสำร   02 – 835 - 3959 
 
ชื่อบริษทั  บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั 

ลักษณะธุรกจิ                บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
   และส่ือและโฆษณำบนแพลตฟอรม์ออนไลน ์
เลขทะเบียนบริษทั 0105554058522 

ทุนจดทะเบียน  7,000,000 บำท 

ทุนช ำระแล้ว  7,000,000 บำท 
 

http://www.addtechhub.com/
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ทีต่ั้ง   99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  
   อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
โทรศัพท ์  02 - 835 - 3957-8 

โทรสำร   02 – 835 - 3959 
 
ชื่อบริษทั  บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั 

ลักษณะธุรกจิ                บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เลขทะเบียนบริษทั 0105559077649 

ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บำท 
ทุนช ำระแล้ว  10,000,000 บำท 

ทีต่ั้ง   99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  
   อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
โทรศัพท ์  02 - 835 - 3957-8 

โทรสำร   02 – 835 - 3959 
 
ชื่อบริษทั  บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั 

ลักษณะธุรกจิ  ส่ือและโฆษณำบนแพลตฟอรม์ออนไลน ์

เลขทะเบียนบริษทั 0105559073368 

ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บำท 

ทุนช ำระแล้ว  5,000,000 บำท 

ทีต่ั้ง                           288 ซอย ส.ธรณินทร ์2 ถนนประชำอทุิศ แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
โทรศัพท ์  02 - 835 - 3957-8 
โทรสำร   02 – 835 – 3959 
 
ชื่อ สถำนทีต่ัง้ โทรศัพท ์โทรสำรของบุคคลอ้ำงอิงอืน่ ๆ 

 
นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ทีต่ั้ง            93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย       
   เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
โทรศัพท ์  02 – 229 -2800 
โทรสำร   02 – 359 -1259 
 
ผู้สอบบัญช ี  บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส ์เอบีเอเอส จ ำกดั 
ทีต่ั้ง             179/74-80 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ   
   เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 
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โทรศัพท ์  02 – 344 -1000 
โทรสำร   02 – 286 -5050 
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ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 
 

                                                                                                                                            หน่วย : ลำ้นบำท 

  ข้อมูลรำยปี 
       

   2563  2562  2561 
       

ผลกำรด ำเนินงำน          

รำยไดร้วม  345.53   302.11   289.86  

ค่ำใชจ้ำ่ยรวม  273.16   262.61   260.58  

ก ำไรสทุธิ  72.37   39.50   29.28  

ฐำนะทำงกำรเงนิ          

สินทรพัยร์วม  183.22  140.72  174.73 

หนีสิ้นรวม  92.66  54.52  95.12 

ส่วนของผูถื้อหุน้  90.56  86.20  79.61 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ          
       
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร       
อตัรำส่วนก ำไรขัน้ตน้ (%)  33.93%  26.43%  23.86% 

อตัรำส่วนก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนดอกเบีย้
จ่ำย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และคำ่ตดัจ ำหน่ำย (%) 

 26.02%  15.48%  11.01% 

อตัรำส่วนก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ก่อนดอกเบีย้
จ่ำย และภำษี (%)  25.07%  14.82%  10.37% 

อตัรำส่วนก ำไรสทุธิ (%)  20.94%  13.08%  10.10% 

อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%)  81.88%  47.65%  55.78% 

สภำพคล่อง       
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่)  2.00  2.67  1.82 

ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน       
อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์(%)  53.49%  28.38%  24.57% 

อตัรำหมนุของสินทรพัย ์(เทำ่)  2.13  1.92  2.37 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้       
อตัรำส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ)  1.02  0.63  1.19 
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สำรจำกประธำนกรรมกำร 

 

เรียน ผูถื้อหุน้ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 

กำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรน่ำ (COVID-19) ในรอบปี 2563 ไดส่้งผลกระทบต่อภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ และกำรท ำงำนของประชำชนโดยทั่วไปเป็นอย่ำงมำก ตอ้งอยู่ภำยใตม้ำตรกำรเวน้ระยะห่ำงทำง
สงัคม (Social Distancing) สถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่เกิดขึน้ จึงถือไดว้่ำเป็นปัจจยัเร่งใหท้กุภำคส่วน
ตอ้งน ำเอำเทคโนโลยดิจิทลัมำเป็นเครื่องมือหลกัในกำรบรหิำรจดักำรและขับเคล่ือนองคก์รใหเ้ดินหนำ้ต่อไปได ้ขณะที่ภำค
ประชำชนก็มีควำมกระตือรือรน้ในกำรน ำเอำเทคโนโลยีดิจิทัลมำเป็นเครื่องมืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวนัและกำรท ำงำนมำกยิ่งขึน้ 

บริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้ด  ำเนินธุรกิจสนับสนุนบริกำรดิจิทัลคอนเทนต์ ผ่ำน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทย และบริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยแพลตฟอรม์บริหำรจดักำร
คอนเทนตส์ำระและควำมบันเทิงที่ครอบคลุมครบวงจร สำมำรถรองรับรูปแบบเทคโนโลยีใหม่และขยำยขอบเขตกำร
ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งตอบสนองทุกกำรด ำเนินชีวิตของผู้ใช้บริกำรในยุคดิจิทัลมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 15 ปี            
ไดด้  ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรอบคอบและระมดัระวงั บรษิัทจึงยงัคงมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นท่ีน่ำพอใจ  

โดยในปี 2563 บริษัทมีรำยไดร้วมประมำณ 345.53 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2562 ที่มีรำยไดร้วมประมำณ 
302.04 ลำ้นบำท และบริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2563 ประมำณ 72.37 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2562 ที่มีก ำไรสทุธิประมำณ 
39.50 ลำ้นบำท กำรท่ีบรษิัทสำมำรถสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ติบโตสวนกระแสภำวะเศรษฐกจิและก ำลงัซือ้ที่ชะลอตวัใน
ปี 2563 ไดน้ั้น เป็นผลมำจำกกำรไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกพันธมิตรทำงธุรกิจ โดยเฉพำะดำ้นคุณภำพกำรใหบ้ริกำรที่
สำมำรถปรบัใหเ้ขำ้กับสถำนกำรณท์ี่มีกำรเปล่ียนแปลงรวดเร็วไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงท ำใหเ้กิดกำรใชบ้ริกำรของกลุ่ม
บรษิัทเพิ่มมำกขึน้ สอดคลอ้งไปกบักำรเติบโตของธุรกิจดิจิทลัคอนเทนตใ์นช่วงกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรน่ำ 

นอกจำกนี ้บริษัทยังพยำยำมพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้บริกำรในรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มมำกขึน้ 
รวมถึงกำรต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องกับกำรใช้งำนอินเทอรเ์น็ตได้หลำกหลำย อำทิเช่น บริกำรส่ือโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ออนไลน ์บริกำรธุรกรรมกำรช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์บริกำรพัฒนำโปรแกรมและแอปพลิเคชัน และ
แพลตฟอรม์ออนไลน์ เป็นตน้ ประกอบกับบริษัทมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจด ำเนินธุรกิจใหเ้จริญก้ำวหนำ้ ดว้ยประสบกำรณ์ 
ศกัยภำพ และควำมเชี่ยวชำญของทีมงำน ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่หยดุพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรสรำ้งสรรคบ์รกิำรทำงดำ้น
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่ทนัสมยั เพื่อใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้รกิำรตลอดไป  

 ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ขอขอบพระคุณพนัธมิตรทำงธุรกิจและผูถื้อหุน้  
ทุกท่ำนที่ใหค้วำมเชื่อมั่นและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทเสมอมำ จึงขอใหท้่ำนมั่นใจไดว้่ำ บริษัทจะยงัคงมุ่งมั่ น
ทุ่มเท ปฏิบัติหนำ้ที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรตระหนักในหนำ้ที่และท ำงำนดว้ยควำม
รบัผิดชอบ ด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลกัธรรมำธิบำล ตระหนกัถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย รวมถึงมีควำมรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และสังคม  เพื่อก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และสังคมต่อไป นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัคงให้
ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงใกล้ชิด ทบทวนเป้ำหมำยและแผนกลยุทธ์ให้เหมำะสมกับ
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สภำพแวดล้อมและแนวโน้มที่เปล่ียนแปลง และเน้นกำรท ำธุรกิจที่ มีกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อสรำ้ง
ผลตอบแทนอย่ำงยั่งยืนต่อไป  
 
        ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
        
                          ...............................................   
                                                                                  ( นำยจิรพนัธ ์สินธุนำวำ )                                                                                                                                                                                               
                                                                                                               ประธำนกรรมกำรบรษิัท                        
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ไดร้บักำรแต่งตัง้โดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งเป็นผูท้รงคณุวฒุิที่มีประสบกำรณด์ำ้นบญัชี กำรเงิน 
กฎหมำย กำรบริหำรธุรกิจ และกำรบริหำรองคก์ร จึงมีคุณสมบตัิเหมำะสมในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ
ของรำยงำนทำงกำรเงิน ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.)    
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบในปัจจบุนัประกอบดว้ย 

1. นำยจิรพนัธ ์             สินธุนำวำ   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

2. นำยวิศิลป์                ว่องวำนิชวฒันะ กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงสำวเยำวโรจน ์  กลิ่นบญุ   กรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำยศิรตัน ์               รตันไพฑรูย ์  กรรมกำรตรวจสอบ 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบด ำเนินกำรจดักำรประชุมรวมทั้งสิน้ 4 ครัง้ โดยมีวตัถุประสงคม์ุ่งเนน้ไปที่        
กำรสอบทำนควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุภำยใน ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนและกำร
บริหำรควำมเส่ียง ควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และกำร
ดแูลรกัษำทรพัยสิ์นของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 4 ท่ำน เขำ้รว่มประชมุครบทกุครัง้ และเป็นกำร
ร่วมประชุมกับผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และผู้ตรวจสอบภำยในตำมควำมเหมำะสม โดยสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
ในปี 2563 ไดด้งันี ้

1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนขอ้มูลที่ส  ำคญัของรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี 2563 
ของบริษัทและบริษัทย่อย สอบทำนประเด็นเก่ียวกับนโยบำยกำรบัญชีที่ส  ำคัญ กำรเปล่ียนแปลงในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
ผลกระทบในอนำคตที่อำจจะเกิดขึน้ และรบัฟังค ำชีแ้จงจำกผูส้อบบญัชีและประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน ในเรื่องควำม
ถูกตอ้งครบถว้นของงบกำรเงิน และควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงรบัทรำบขอ้สงัเกต และข้อเสนอแนะของ
ผู้สอบบัญชีที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรแสดงควำมเห็น ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น
สอดคลอ้งกับผูส้อบบญัชีว่ำ งบกำรเงินดงักล่ำวมีควำมถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรอง
ทั่วไป และไม่พบรำยกำรใดที่อำจมีผลกระทบอนัเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิผล  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยมีระบบกำรควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบ
ภำยในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยรวมถึงระบบกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชนั โดยสอบทำน
ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยในอิสระ รวมถึงควำมเพียงพอและควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนของ                
ผูต้รวจสอบภำยใน และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนและกำรด ำเนินกำรแกไ้ขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบในประเดน็ที่
มีนยัส ำคญัอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะน ำไปสู่ระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี กำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ และกำรก ำกับ
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ดูแลกิจกำรที่ดีตำมแผนงำนที่ไดร้ับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงำนที่ส ำคัญของบริษัททั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ      
และระบบปฏิบัติกำร โดยจัดท ำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมแบบประเมินของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และมีควำมเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพเพียงพอกบั
กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปรง่ใส โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส ำคญัอนัอำจจะกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

3. สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัทและบรษิัท
ย่อย เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบรษิัทและบริษัทย่อยมีกระบวนกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยมีกำรติดตำม
กำรด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้จำกสถำนกำรณ ์สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงควำม
เส่ียงทำงกำรเงิน ควำมเส่ียงจำกควำมไม่มั่นคงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ และควำมเส่ียงจำกกำรสญูหำยของขอ้มลู
สำรสนเทศ ซึ่งบรษิัทไดก้ ำหนดมำตรกำรปิดหรือลดควำมเส่ียงอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ระยะสัน้และระยะยำว โดยบรษิัทไดจ้ัดท ำ
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมแนวทำงมำตรฐำนสำกล COSO-ERM (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management) ซึ่งผล
กำรสอบทำนพบว่ำ กำรด ำเนินกำรบรหิำรควำมเส่ียงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลเพียงพอตำมนโยบำยและแผนกลยทุธข์อง
บรษิัท 

4. สอบทำนกำรปฏิบัตติำมกฎหมำย  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนและก ำกับดูแลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตำมกฎระเบียบ นโยบำย        
และด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ อย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ตำมขอ้ก ำหนดของ ก.ล.ต.       
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบขอ้บ่งชีท้ี่ท  ำใหเ้ชื่อว่ำมี
ขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบักำรไม่ปฏิบตัิตำมและ/หรือกำรปฏิบตัิที่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก ำหนด ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

5. พิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดค้ัดเลือกผูส้อบบญัชีโดยพิจำรณำจำกควำมเป็นอิสระ ผูส้อบบัญชีไม่มี
ควำมสมัพนัธใ์ด ๆ กบับรษิัทและบรษิัทย่อย ควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์ผลกำรปฏิบตัิงำน รวมถึงค่ำตอบแทนใน
กำรสอบบญัชีที่เหมำะสมของบริษัทและบริษัทย่อย และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำและขออนุมตัิต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ซึ่งที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุัติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจำก บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์คเูปอรส์ 
เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย  

6. พิจำรณำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑท์ี่
เ ก่ียวข้อง และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทั้งนี ้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันเป็นกำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้ปกติทั่วไป ไม่มี
ควำมขดัแยง้กันทำงผลประโยชน ์มีควำมเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยไม่พบรำยกำรใดที่ผิดปกติและมีกำรเปิดเผย
ขอ้มลูสำรสนเทศอย่ำงครบถว้นเพียงพอ 
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สรุปภำพรวมปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ และมี
ควำมเห็นว่ำบริษัทและบริษัทย่อยไดจ้ดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินในสำระส ำคญัอย่ำงถูกตอ้ง เชื่ อถือได ้โดยจัดท ำขึน้ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ และในกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทได้จัดให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้อง                   
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครดั และมีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบั
ที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงครบถว้น รวมทัง้บริษัทจดัใหม้ีกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เพียงพอและมีกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีในองคก์ร มีผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิเหมำะสม ที่ช่วยใหก้ำรสอบ
บญัชีและระบบกำรควบคมุภำยในมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล 

        ขอแสดงควำมนบัถือ  
 
 
                                                                                    ...............................................                                                                 
                                                                                                              ( นำยจิรพนัธ ์สินธุนำวำ ) 
                                                                                                        ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร 

 

คณะกรรมกำรบรหิำรของ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน 

ดงันี ้

1. นำยชวลั  บญุประกอบศกัดิ์  ประธำนกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 

      ค่ำตอบแทน และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  

2. นำยเจนวิทย ์ จิวะกลุชยันนัท ์  รองประธำนกรรมกำรบรษิัท และกรรมกำรบรหิำร  

3. นำยสมโภช  ทนตุนัติวงศ ์  กรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทไดร้บักำรแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อท ำหนำ้ที่บริหำรจดักำร     

และควบคมุกิจกำรของบรษิัทตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย เพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำน สรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้กผู่ม้ีสว่น

ไดเ้สีย และเพื่อใหบ้รษิัทเติบโตอย่ำงยั่งยืน  

ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรไดด้  ำเนินกำรจดักำรประชุมรวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ มีกรรมกำรบริหำรทัง้ 3 ท่ำน 

เขำ้รว่มประชมุครบทกุครัง้ โดยมีสำระส ำคญัของอ ำนำจหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

1. จัดท ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ 

งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน และอ ำนำจอนุมตัิของบริษัท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบและอนมุตัิ 

และด ำเนินกำรตำมที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน

ดงักล่ำวใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. พิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน กำรขยำยกิจกำร                       

กำรประชำสมัพนัธ ์ก ำหนดแผนกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบประมำณรวมทัง้งบประมำณประจ ำปี กำรบริหำรทรพัยำกร

บคุคล และกำรลงทนุดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดต่อไป 

3. มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะท ำงำน เพื่อกำรด ำเนินกิจกำรหรือกำรบริหำรงำนของบริษัทและกำรก ำหนดอ ำนำจ 

หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะท ำงำน รวมถึงควบคุมก ำกับดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนที่แต่งตัง้บรรลุ

ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำยและเป้ำหมำย ที่ได้รับกำรอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบรษิัทและก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนมีคณุภำพและประสิทธิภำพ 

5. พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอ ก่อนที่จะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำร

บรษิัทพิจำรณำและอนมุตัิ 

6. มีอ  ำนำจพิจำรณำอนุมตัิกำรใชจ้่ำยทำงกำรเงินในกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบรษิัท แต่ไม่

เกินงบประมำณที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
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7. ศกึษำควำมเป็นไปไดส้ ำหรบัโครงกำรใหม่ ๆ และมีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิเขำ้รว่มประมลูงำนต่ำง ๆ ตลอดจน

เขำ้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมที่เห็นสมควร รวมถึงกำรท ำนิติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำวจนเสรจ็กำร 

8. อนุมตัิกำรใชจ้่ำยเงินลงทุนที่ส  ำคญัที่ไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ตำมที่จะไดร้บัมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบรษิัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไวแ้ลว้ 

9. อนุมัติกำรเขำ้ท ำสัญญำและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น กำรซือ้ขำย        

กำรลงทุนหรือร่วมทุนกบับคุคลอื่นเพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำนตำม

วตัถปุระสงคข์องบรษิัท) ภำยในวงเงินตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท กรณีที่วงเงินเกิน

งบประมำณที่ไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ตอ้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมตัิในกำรประชุมครัง้

ถดัไป 

10. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรกูย้ืมเงิน กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินส ำ หรับ

สนบัสนนุกำรท ำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิดบญัชีธนำคำร กำรปิดบญัชีธนำคำร กำรจดัหำวงเงินสินเชื่อ หรือกำรขอสินเชื่อ

ใด ๆ ของบริษัทตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท กรณีที่วงเงินเกินงบประมำณที่ไดร้บั

อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ตอ้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อขออนมุตัิในกำรประชุมครัง้ถดัไป และกรณีที่ตอ้ง

ใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทเป็นหลกัประกนั ตอ้งน ำเสนอขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบรษิัท 

11. พิจำรณำและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และน ำเสนอขออนมุตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือเงิน

ปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรรมกำรบรษิัท  

12. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร อ ำนำจกำรบริหำรองคก์ร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจำ้ง กำรโยกยำ้ย กำรเลิกจำ้ง      

กำรก ำหนดเงินค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน โบนสั พนกังำนระดบัผูบ้ริหำร  ตัง้แต่ระดบัประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึน้ไป 

ยกเวน้ต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

13. มีอ ำนำจแต่งตัง้ที่ปรกึษำหรือคณะที่ปรกึษำของคณะกรรมกำรบริหำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและมีอ ำนำจ

ก ำหนดค่ำตอบแทน ค่ำเบีย้เลีย้ง สวสัดิกำร ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และค่ำใชจ้่ำยอื่น  ๆ ของประธำนที่ปรกึษำ ที่ปรกึษำ 

หรือคณะที่ปรกึษำดงักล่ำวไดต้ำมควำมเหมำะสม 

14. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท

ก ำหนด 

15. มอบอ ำนำจใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงหรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบรหิำร 

     ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบ

อ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริหำร หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติ

รำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) อำจมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออำจ 
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มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย         

และหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทไดอ้นุมตัิไว ้

 คณะกรรมกำรบริหำรมีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้

ควำมรู ้ควำมสำมำรถอย่ำงระมดัระวงัและรอบคอบในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ เพื่อใหบ้รรลตุำมวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์              

และเป้ำหมำยของบรษิัท โดยค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย ภำยใตห้ลกักำรก ำกับ

ดแูลกิจกำรท่ีดี ดว้ยควำมโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตไดอ้ย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

        ขอแสดงควำมนบัถือ  

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                            ( นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ์ ) 

                                                                                                           ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของ บริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (ม หำชน) (“บริษัท”) 

ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้

 1. นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำร   

      สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 2. นำยศิรตัน ์  รตันไพฑรูย ์ กรรมกำรอิสระ  กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ      

      และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 3. นำยชวลั   บญุประกอบศกัดิ ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 

      ค่ำตอบแทน และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัทไดร้บักำรแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อท ำหนำ้ที่สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร และพิจำรณำจัดท ำนโยบำยและหลักเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบรหิำรและ/หรือคณะกรรมกำรบรษิัทและ/หรือน ำเสนอต่อที่ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิต่อไปแลว้แต่กรณี 

ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไดด้ ำเนินกำรจัดกำรประชุมเป็นจ ำนวน 2 ครัง้            

มีกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทั้ง 3 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมครบทุกครัง้ โดยมีสำระส ำคัญของอ ำนำจหนำ้ที่

ควำมรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

กำรสรรหำ 

1. จัดท ำนโยบำย หลักเกณฑ ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำร

ผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง                    

และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรเพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท     

และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจำรณำสรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรูค้วำมช ำนำญที่เหมำะสม เพื่อให้

บุคคลดังกล่ำวด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำน

เจำ้หนำ้ที่บรหิำร รวมทัง้พิจำรณำประวตัิบคุคลดงักล่ำวแลว้ว่ำมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎ

บตัรต่ำง ๆ ของบรษิัทและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนิน

ธุรกิจของบรษิัท 
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3. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรหำผูบ้รหิำรมำสืบทอดต ำแหน่งที่ส  ำคญั (Succession Plan)  

4. ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนที่จะมีกำรสรรหำ

กรรมกำรท่ีครบวำระ 

5. ในกรณีที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอชื่อกรรมกำรที่พ้นวำระกลับเข้ำด ำรง

ต ำแหน่ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของกรรมกำร

รำยดังกล่ำว และควรน ำเสนอผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ ผลงำน (Contribution) รวมทั้งประวัติกำรเข้ำร่วม

ประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

6. จดัท ำแผนกำรพฒันำกรรมกำรบริษัท เพื่อพฒันำควำมรูก้รรมกำรบริษัทปัจจุบนัและกรรมกำรบริษัทเขำ้

ใหม่ให้เข้ำใจธุรกิจของบริษัท บทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท และพัฒนำกำรต่ำง  ๆ ที่ส  ำคัญ เช่น 

สภำวะเศรษฐกิจและอตุสำหกรรม กฎเกณฑห์รือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท เป็นตน้ 

7. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. จัดท ำนโยบำยและหลักเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น (ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปเงินสด 

หลกัทรพัย ์หรืออื่นใด) ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำน

เจำ้หนำ้ที่บรหิำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. จัดท ำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย 

กรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเพื่อพิจำรณำผลตอบแทนประจ ำปี 

3. เปิดเผยนโยบำยและหลักเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น และจัดท ำรำยงำนกำร

ก ำหนดค่ำตอบแทนดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท 

4. พิจำรณำกลั่นกรองโครงสรำ้งเงินเดือน และผลประโยชนต์อบแทนอื่นขององคก์ร 

5. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 ในปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ ได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัทดว้ยควำมรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมีควำมเป็นอิสระ ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี           

โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยเป็นส ำคัญ และมีควำมเห็นว่ำ ส ำหรับปี 2563 

กรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง  ๆ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นบุคคลที่มีควำมรู ้ 

ควำมสำมำรถ ตลอดจนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนรวมถึงผลประโยชนอ์ื่นที่แสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีนั้น เหมำะสมกับ

ภำระหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยของบรษิัท โดยเปรียบเทียบอำ้งอิง 
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อัตรำค่ำตอบแทนจำกธุรกิจที่มีขนำดใกลเ้คียงกับบริษัทในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งสอดคลอ้งกับภำวะ

เศรษฐกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยรวม โดยไดน้ ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อใหท้ี่ประชุม         

ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

 

        ขอแสดงควำมนบัถือ  

 

 

                                                                                    ...............................................                                                                 

                                                                                                            ( นำงสำวเยำวโรจน ์กล่ินบญุ ) 

                                                                                           ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
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รำยงำนคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

 

คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงของ บริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรของ

บรษิัทจ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี ้

1. นำยชวลั  บญุประกอบศกัดิ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และประธำนคณะท ำงำนบรหิำร        

 ควำมเส่ียง 

2. นำยคธำมำศ เพชรรตัน ์ ผูช้่วยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และคณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง 

3. นำยสมโภช  ทนตุนัติวงศ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน และคณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง 

4. นำงสำวรตัตินำรถ  บญุประกอบศกัดิ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรตลำด และคณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง 

5. นำยรวินทร ์ วิรชัพินท ุ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยเทคโนโลยี และคณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง 

6. นำยพีรพงษ์ ขนัธรูจี ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยสำรสนเทศ และคณะท ำงำนบรหิำร 

 ควำมเส่ียง 

 คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทไดร้บักำรแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อใหต้ระหนกัถึง

ควำมส ำคญัในเรื่องกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) ในระบบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบตัิงำนโดยมุ่งหมำย

ใหก้ำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นวฒันธรรมของผูป้ฏิบตัิงำนทุกคน ซึ่งนอกจำกจะช่วยใหอ้งคก์รสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์

หลกั และเป้ำหมำยที่ตัง้ไวแ้ลว้ ยงัเป็นกำรสนบัสนนุใหบ้รษิัทมีกำรด ำเนินงำนท่ีสรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหอ้งคก์รอย่ำงเป็นรูปธรรม

และมีแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเส่ียงเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

 ซึ่งในปี 2563 คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียงไดด้  ำเนินกำรจดักำรประชุมเป็นจ ำนวน 3 ครัง้ มีคณะท ำงำนบรหิำร

ควำมเส่ียงทัง้ 6 ท่ำน เขำ้รว่มประชมุครบทกุครัง้ โดยมีสำระส ำคญัของอ ำนำจหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้ 

 1. ก ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรควำมเส่ียงโดยรวมของบรษิัท ซึ่งครอบคลมุถึงควำมเส่ียงประเภทต่ำง ๆ ที่ส  ำคญั 

เช่น ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน ควำมเส่ียงดำ้นกำรลงทุน และควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร เป็นตน้         

เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมเห็นชอบ โดยใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของ

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

 2. ก ำหนดยทุธศำสตรแ์ละแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงของบรษิัทใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยกำรบริหำรควำม

เส่ียง เพื่อใหส้ำมำรถประเมิน ติดตำม และควบคุมควำมเส่ียงแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยใหห้น่วยงำน

ต่ำง ๆ มีส่วนรว่มในกำรบรหิำรและควบคุมควำมเส่ียง 

 3. ดูแลและติดตำมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตแ้นวทำงและนโยบำยที่ไดร้บัอนมุตัิจำก

คณะกรรมกำรบรษิัท  
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 4. ก ำหนดเกณฑว์ดัควำมเส่ียงและเพดำนควำมเส่ียงที่บรษิัทจะยอมรบัได ้

 5. ก ำหนดมำตรกำรท่ีจะใชใ้นกำรจดักำรควำมเส่ียงใหเ้หมำะสมต่อสภำวกำรณ ์

 6. ประเมินควำมเส่ียงในระดบัองคก์ร และก ำหนดวิธีกำรบริหำรควำมเส่ียงนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้รวมทัง้

ควบคมุดแูลใหม้ีกำรบรหิำรควำมเส่ียงตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว ้

 7. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอที่จะ

ควบคมุควำมเส่ียง 

 8. มีอ  ำนำจในกำรเรียกบคุคลที่เก่ียวขอ้งมำชีแ้จงหรือแต่งตัง้และก ำหนดบทบำทใหผู้ป้ฏิบตัิงำนทกุระดบัมีหนำ้ที่

บรหิำรควำมเส่ียงตำมควำมเหมำะสม และใหร้ำยงำนต่อคณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง เพื่อใหก้ำรบรหิำรควำมเส่ียงบรรลุ

วตัถปุระสงค ์

 9. รำยงำนผลเก่ียวกับกำรบริหำร กำรด ำเนินงำน สถำนะควำมเส่ียงของบริษัท และกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ 

รวมถึงส่ิงที่ตอ้งด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยและกลยุทธท์ี่ก ำหนด ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 10. จดัท ำคู่มือกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

 11. ระบุควำมเส่ียงดำ้นต่ำง ๆ พรอ้มทั้งวิเครำะหแ์ละประเมินควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมี

ผลกระทบต่อบรษิัท 

 12. จดัท ำแผนงำนเพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง 

 13. ประเมินผลและจดัท ำรำยงำนกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

 14. จดัวำงระบบบรหิำรควำมเส่ียงแบบบรูณำกำรโดยเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ 

 15. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นสมควร 

 โดยสรุปในปี 2563 นอกจำกกำรทบทวนกฎบัตรและนโยบำยต่ำง ๆ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร

บรษิัทเป็นประจ ำทกุปีแลว้ คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียงมีควำมเห็นว่ำ แมเ้ศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภำวะชะลอตวัจำก

ปัญหำ กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 บริษัทยงัสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเส่ียงไดเ้พียงพอ สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้

อย่ำงเหมำะสม ใหส้อดคลอ้งกับสภำวกำรณท์ี่เปล่ียนแปลงไป โดยหำกมีประเด็นควำมเส่ียงเกิดขึน้ คณะท ำงำนบริหำร

ควำมเส่ียงจะเรง่จดักำรประชมุเพื่อพิจำรณำควำมเส่ียงที่ส  ำคญัและเร่งด่วนอย่ำงทนัท่วงที ส่งผลใหส้ำมำรถควบคมุควำม

เส่ียงขององคก์รไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้สอดคลอ้งกับหลกัและแนวทำงปฏิบตัิในกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี รวมถึงมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับธุรกิจ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงถกูตอ้งและครบถว้น ซึ่งช่วยส่งเสรมิใหบ้รษิัทสำมำรถบรรลผุลส ำเรจ็ตำม 
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แผนงำนและเป้ำหมำยที่วำงไวภ้ำยใตส้ถำนกำรณด์งักล่ำว ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงมั่นคงและเติบโตได้

อย่ำงต่อเนื่อง  

 

        ขอแสดงควำมนบัถือ  

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                           ( นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ์ ) 

                                                                                                ประธำนคณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง 
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รำยงำนคณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรับผิดชอบตอ่สังคม 

 

คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรของบรษิัทจ ำนวน 4 ท่ำน ดงันี ้

1. นำยชวลั  บญุประกอบศกัดิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และประธำนคณะท ำงำนก ำกับดูแล
 กิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคม  

2. นำยคธำมำศ เพชรรตัน ์ ผูช้่วยประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และคณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำร       
 และรบัผิดชอบต่อสงัคม  

3. นำยสมโภช  ทนตุนัติวงศ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน และคณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำร 
 และรบัผิดชอบต่อสงัคม  

4. นำงสำวรตัตินำรถ    บญุประกอบศกัดิ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรตลำด และคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำร    
 และรบัผิดชอบต่อสงัคม  

 คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไดร้บักำรแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อก ำกับดูแลตลอดจนใหค้ ำปรกึษำและก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของบรษิัท 
และเพื่อรบัผิดชอบต่อสงัคมไดอ้ย่ำงเหมำะสมและโปรง่ใส เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจและควำมน่ำเชื่อถือต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 ซึ่งในปี 2563 คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสังคมไดด้  ำเนินกำรจัดกำรประชุมเป็นจ ำนวน       
5 ครัง้ มีคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคมทัง้ 4 ท่ำน เขำ้รว่มประชมุครบทกุครัง้ โดยมีสำระส ำคญัของ
อ ำนำจหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

 1. พิจำรณำก ำหนดแนวทำง เสนอแนะแนวนโยบำย / แนวปฏิบตัิเก่ียวกับจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ
ตำมระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตอ่คณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร เพื่อก ำหนดเป็นระเบียบปฏิบตัิขององคก์ร ทัง้นี ้
เพื่อใหเ้ป็นแนวทำงปฏิบตัิขององคก์รที่ไดม้ำตรฐำน เป็นแนวทำงที่ถูกตอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของ
กำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่ำงยั่งยืนภำยใตค้วำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 2. ก ำกับดูแล ใหค้  ำปรกึษำ ประเมินผล และทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อพฒันำและยกระดบัระบบกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบรษิัท         
สู่มำตรฐำนสำกล 

 3. ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 

 ทัง้นี ้ในปี 2563 นอกจำกกำรทบทวนกฎบตัรและนโยบำยต่ำง ๆ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท
เป็นประจ ำทกุปีแลว้ คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคมไดจ้ดัท ำโครงกำรจิตอำสำ เพื่อเป็นกำรปลกูฝัง
จิตส ำนึกที่ดีใหก้ับพนักงำนทุกระดับใหรู้จ้ักกำรเสียสละ ใหค้วำมช่วยเหลือโดยใชค้วำมรูแ้ละควำมสำมำรถที่ตนเองมี  
สรำ้งควำมสำมคัคีในกำรท ำประโยชนเ์พื่อส่วนรวม และยงัเป็นกำรช่วยผ่อนคลำยรำ่งกำยและจิตใจของพนกังำน ดงันี ้ 
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 1. กำรจดัท ำส่ิงของบรจิำคช่วงสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด-19 ใหแ้ก่โรงพยำบำลและชมุชน 

 2. พัฒนำระบบกำรสร้ำงรำยกำรอำหำรในรูปแบบออนไลน์ภำยใต้ชื่อ ThaiQRMenu ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
www.thaiqrmenu.com เพื่อเป็นกำรลดกำรสมัผสัรำยกำรอำหำรในรูปแบบเล่ม 

 3. ช่วยปรับปรุงกำรท ำงำนของแอปพลิเคชัน RKU ที่บริษัทได้พัฒนำส ำหรับกำรลงทะเบียนอำสำสมัคร           
เพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของมลูนิธิรว่มกตญัญ ูในส่วนของรูปแบบกำรพิมพบ์ตัรประจ ำตวัอำสำสมคัร 

 4. ร่วมกันท ำควำมสะอำดบริเวณต่ำง ๆ ของวดัสะพำนสงู อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และศำลหลกัเมือง 
กรุงเทพฯ 

 5. พฒันำแอปพลิเคชนั Unite ซึ่งเป็นแอปพลิเคชนัส ำหรบัรวบรวมสมำชิกกลุ่มที่ตอ้งกำรควำมเป็นส่วนตวัในกำร
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกนั หรือจดักิจกรรมเป็นหมู่คณะ เช่น สมำคมศิษยเ์ก่ำสถำบนักำรศกึษำต่ำง ๆ 

        ขอแสดงควำมนบัถือ  
 
 
 
                                                                                                                                              
                                                                                                           ( นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ์ ) 
                                                                                  ประธำนคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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คณะกรรมกำรบริษัท 

 
 

 
 
 

1. นำยจิรพนัธ ์  สินธุนำวำ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรษิัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยเจนวิทย ์  จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธำนกรรมกำรบรษิัท และกรรมกำรบรหิำร 

3. นำยวิศิลป์   ว่องวำนิชวฒันะ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  

4. นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  และประธำนกรรมกำรสรรหำ        
     และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

5. นำยศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
  ค่ำตอบแทน  

6. นำยชวลั   บญุประกอบศกัดิ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   
     และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร   

7. นำยสมโภช   ทนตุนัติวงศ ์ กรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 
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ส่วนที ่1 กำรประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำทีส่ ำคัญของบริษัท  

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ถูกจดัตัง้โดย นำยชวลั บุญประกอบศกัดิ์ ในปี 2549 เพื่อประกอบ
ธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริกำรระบบสนบัสนุนกำรใหบ้ริกำรดิจิทัลคอนเทนต ์(“Digital Content”) แก่ผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่
หรือ “โอเปอเรเตอร”์ โดยบรกิำรหลกัคือ กำรใหบ้รกิำรจดัหำ จดัส่งคอนเทนตป์ระเภทต่ำง ๆ  เช่น กำรพยำกรณ ์เกรด็ควำมรู้
สขุภำพ วิดีโอ เกม เป็นตน้ ในรูปแบบขอ้ควำมและวิดีโอ รวมถึงกำรจดัหำคู่คำ้ทำงกำรตลำดเพื่อประชำสมัพนัธบ์รกิำรผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ ตำมที่โอเปอเรเตอรต์อ้งกำร ที่ผ่ำนมำตัง้แต่เริ่มก่อตัง้บริษัทจนถึงปัจจบุนั กลุ่มบริษัทไดพ้ฒันำรูปแบบกำร
ใหบ้ริกำรและช่องทำงกำรใหบ้ริกำรตำมควำมนิยมในแต่ละยุคสมยั ซึ่งโอเปอเรเตอรจ์ะเป็นผูก้  ำหนดทิศทำงเทคโนโลยีใน
กำรใหบ้ริกำรแก่ผูใ้ชโ้ทรศพัท ์โดยมีจุดเริ่มตน้ตัง้แต่กำรใหบ้ริกำรคอนเทนตผ่์ำนทำงระบบเสียงผ่ำนเบอรโ์ทรศพัท  ์1900 
กำรใหบ้รกิำรผ่ำนระบบตอบรบัอตัโนมตัิ (“Interactive Voice Response”) โดยในปัจจบุนักลุ่มบรษิัทไดป้รบัเปล่ียนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทให้สำมำรถรองรับกำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนตผ่์ำนช่องทำงระบบข้อควำมสัน้ 
(SMS) และออนไลน ์(Online) จำกประสบกำรณใ์นกำรใหบ้ริกำรสนับสนุนโอเปอเรเตอรม์ำกว่ำ 20 ปี จะเห็นไดว้่ำกลุ่ม
บรษิัทสำมำรถตอบสนองกำรใหบ้รกิำรดิจิทลัคอนเทนตข์องโอเปอเรเตอรไ์ดท้กุยคุทกุสมยั ในปัจจบุนักลุ่มบรษิัทมีบคุลำกร
ดำ้นนักพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Software Developer) ที่เพรียบพรอ้ม และคอยติดตำมกำรพฒันำเทคโนโลยีกำร
ใหบ้ริกำรของโอเปอเรเตอรอ์ย่ำงใกลช้ิด เพื่อกำรพฒันำบริกำรของกลุ่มบริษัทใหส้อดคลอ้งกับช่องทำงกำรใหบ้ริกำรของ
โอเปอเรเตอรท์ี่อำจเปล่ียนแปลงในอนำคต 

จำกประสบกำรณใ์นกำรใหบ้รกิำรกลุ่มลกูคำ้ธุรกิจบรกิำรเสรมิบนโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีรว่มกบัโอเปอเรเตอร ์ในปี 2554 
บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกโอเปอเรเตอร์รำยหนึ่ งให้เ ป็นผู้ร่วมพัฒนำแอปพลิเคชัน  (“Application”) บน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชนัทำงกำรเงินรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในยคุสงัคมไรเ้งินสด 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ของกำรให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Digital Solution) ให้แก่ผู้ประกอบกำรในกลุ่ม
โทรคมนำคม ต่อมำตัง้แต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบนั กลุ่มบริษัทไดเ้พิ่มบริกำรในกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหแ้ก่
ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมอื่น เช่น สถำบันกำรเงิน ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น และตัง้แต่ปี 2562 กลุ่มบริษัทเริ่มขยำยขอบเขตกำร
ใหบ้ริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทอื่นใหแ้ก่โอเปอเรเตอร ์ซึ่งมีกำรท ำสญัญำในลกัษณะส่วนแบ่งรำยได ้
ซึ่งจะช่วยใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของของกลุ่มบริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงมำกยิ่งขึน้ โดยบริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศจะเป็นอีกประเภทของบริกำรที่กลุ่มบริษัทวำงเป้ำหมำยในกำรเติบโตต่อไปในอนำคต ดังควำมหมำยของชื่อ
ของบริษัท “AddTech Hub” ซึ่งหมำยถึง กำรเป็นศูนยร์วมในกำรน ำเทคโนโลยีเขำ้ไปประยุกตก์ับธุรกิจต่ำง ๆ เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

ในปี 2554 นำยชวลั บุญประกอบศกัดิ์ ไดร้่วมจดัตัง้ บริษัท รำชพฤกษ์ แอ็ดไวโซรี่ จ ำกัด (ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น
บริษัท พร็อพเทค จ ำกัด) (“PROP”) เพื่อใหบ้ริกำรขอ้มลูดำ้นอสงัหำรมิทรพัยผ่์ำนเว็บไซต ์(“Website”) และแอปพลิเคชนั
บนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ภำยใตช้ื่อ ReviewYourLiving โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจส ำหรบั
ผู้บริโภคในกำรเลือกซือ้ที่อยู่อำศัย โดย PROP ให้บริกำรจัดท ำข้อมูลโครงกำรอสังหำริมทรัพย์บนเว็บไซต์ Review 
YourLiving.com และส่ือโซเชียลมีเดีย (“Social Media”) บนเฟซบุ๊ก (“Facebook”) ซึ่งมีผู้ติดตำมมำกกว่ำ 4 แสนรำย 
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รวมถึงกำรให้บริกำรพืน้ที่โฆษณำประชำสัมพันธ์แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทอสังหำริมทรัพย ์กำรรับจ้ำงรีวิว 
(“Review”) โครงกำรอสงัหำรมิทรพัยท์ี่ตอ้งกำรประชำสมัพนัธผ่์ำนช่องทำงแพลตฟอรม์ของบรษิัท 

ในปี 2557 นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์ ไดจ้ัดตั้ง บริษัท มิตซุย ไอซีที จ ำกัด (“MITSUI”) เพื่อพัฒนำซอฟตแ์วร ์
ระบบบริหำรจัดกำรคอนเทนต ์(“Content Management Software”) ส ำหรับสนับสนุนกำรบริกำรที่เก่ียวข้องกับดิจิทัล 
คอนเทนต ์ซึ่งเดิมบรษิัทมีกำรใชบ้รกิำรจำกบรษิัทภำยนอก โดยกำรพฒันำระบบภำยในของบรษิัทเอง ท ำใหบ้รษิัทสำมำรถ
พฒันำประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจดักำรคอนเทนต ์และสำมำรถลดตน้ทนุไดใ้นระยะยำว นอกจำกนี ้ในปัจจบุนั  MITSUI 
ก็ไดใ้ห้บริกำรระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนตเ์ช่นเดียวกันกับบริกำรของบริษัท โดย MITSUI ไดร้ับบัตร
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ประเภทกิจกำรซอฟตแ์วร ์ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE 
และ DIGITAL CONTENT 

ในปี 2559 นำยชวลั บุญประกอบศกัดิ์ ไดร้่วมเป็นพนัธมิตรกบักลุ่มคุณไตรภพ ลิมปพทัธ ์เจำ้ของรำยกำรโทรทศัน ์
“ครัวคุณต๋อย” ในกำรจัดตัง้บริษัทร่วมในนำม บริษัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกัด ( “BORN”) ซึ่ง นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์      
ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 45 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสรำ้งตลำดอีคอมเมิรซ์เจำะกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรโดยเฉพำะภำค
ครวัเรือนผ่ำนแอปพลิเคชนั “ครวัคณุต๋อย” ซึ่งอีกช่องทำงในกำรประชำสมัพนัธค์อนเทนตข์องรำยกำร 

รวมถึงได้จัดตั้ง บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกัด (“THAM”) เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจพัฒนำดิจิทัล
แพลตฟอรม์ (“Digital Platform”) โดย THAM ไดร้บับตัรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ประเภท
กิจกำรซอฟตแ์วร ์ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT  

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้มีกำรปรับโครงสรำ้งกำรถือหุ้นภำยในกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำร
บริหำรงำนและขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interest) โดยกำรขำยหุน้ในบริษัทย่อยและบรษิัทรว่มจำก 
นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ์ ใหแ้ก่บรษิัท โดยมีโครงสรำ้งกำรถือหุน้ตำมโครงสรำ้งปัจจบุนั 

ปี 2562 กลุ่มบรษิัทไดข้ยำยบรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่โอเปอเรเตอรร์ำยหน่ึง โดยกลุ่มบรษิัทเป็น
ผู้พัฒนำระบบควำมปลอดภัยทำงไซเบอรบ์นโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile Cyber Security) เพื่อกำรป้องกันแฮกเกอร ์
(Hacker) และมัลแวร ์ (Malware) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรยืนยันกำรท ำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้ใช้
โทรศพัท ์

และในปีเดียวกันนั้น กลุ่มบริษัทไดเ้พิ่มบริกำรพัฒนำระบบกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกสบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนที่
ใหแ้ก่โอเปอเรเตอรอ์ีกรำยหนึ่ง ซึ่งเป็นกำรพัฒนำระบบช ำระเงินค่ำบริกำรหรือสินคำ้ผ่ำนผูใ้หบ้ริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 
(Carrier Billing) ส ำหรบักำรซือ้คอนเทนตบ์นแพลตฟอรม์ (Platform) ของคู่สญัญำของโอเปอเรเตอร ์ 

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

1.2 วิสัยทัศน ์พันธกิจและเป้ำหมำย ของบริษัท ในภำพรวม 

วิสัยทัศน ์

สรำ้งสรรคเ์ทคโนโลยีเพื่อยกระดบัคณุภำพชวีิตที่มั่นคงและยั่งยืน 
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พันธกิจ 

1. เป็นศนูยก์ลำงกำรสรำ้งสรรคแ์ละพฒันำเทคโนโลยีเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั 
2. ส่งเสรมิกำรใชเ้ทคโนโลยีและเพิ่มโอกำสในกำรเขำ้ถึงเทคโนโลยีแก่สงัคม 
3. สรำ้งควำมมั่นคงทำงเทคโนโลยีใหอ้ยู่คู่กบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่ำงยั่งยืน 
4. สรำ้งผลตอบแทนที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่องแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย 

เป้ำหมำย 

1. เป็นผูน้  ำกำรใหบ้รกิำรเสรมิทำงโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2. มุ่งพฒันำดิจิทลัแพลตฟอรม์เพื่อตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคในทกุดำ้นของกำรด ำเนินชีวิต  

 
กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญ 

เดือน / ปี เหตกุำรณท์ีส่ ำคัญ 
สิงหำคม 2547 กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมซึ่งไม่มีควำมสัมพันธก์ับ นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์ (ผูถื้อหุน้ใหญ่ในปัจจุบันของ

บรษิัท) จดัตัง้ บรษิัท แอ็ดเวอรไ์ทซต์ิงส ์จ ำกดั ดว้ยทนุจดทะเบียน 0.90 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 
9,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้หุน้ละ 100 บำท ด ำเนินธุรกิจผลิตสื่อโฆษณำผ่ำนแผ่นแม่เหล็กติดตูเ้ย็น 

กนัยำยน 2549 กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมไดข้ำยกิจกำรทัง้หมดใหแ้ก่ นำยชวัล บุญประกอบศกัดิ์ และ นำยชวลั บุญประกอบ
ศักดิ์ ไดเ้ปล่ียนกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทเป็นผู้ให้บริกำรระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรดิจิทัล     
คอนเทนต ์(Digital Content Support) แก่โอเปอเรเตอร ์  

มกรำคม 2554 บรษิัทไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูพ้ฒันำแอปพลิเคชนักระเป๋ำเงินออนไลนใ์หแ้ก่โอเปอเรเตอรร์ำยหน่ึง   
เมษำยน 2554 นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์ ร่วมจัดตัง้ บริษัท รำชพฤกษ์ แอ็ดไวโซรี่ จ ำกัด (ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น 

บริษัท พร็อพเทค จ ำกัด) ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 10,000 หุน้ มลูค่ำที่
ตรำไว ้หุน้ละ 100 บำท ประกอบธุรกิจพฒันำเว็บไซต ์ReviewYourLiving และหนำ้แฟนเพจ (“Fan 
Page”) บนเฟซบุ๊ก (“Facebook”) เพื่อเป็นแพลตฟอรม์ (Platform) ในกำรจดัท ำขอ้มลูใหค้วำมเห็น 
(“Review” หรือ “รีวิว”) โครงกำรอสังหำริมทรพัย ์รวมถึงใหบ้ริกำรพืน้ที่โฆษณำประชำสัมพันธ์แก่
บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทอสงัหำรมิทรพัย ์และกำรรีวิวโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์

เมษำยน 2555 บรษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1.10 ลำ้นบำท จำก 0.90 ลำ้นบำท เป็น 2.00 ลำ้นบำท โดยออกหุน้
สำมญัจ ำนวน 11,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้หุน้ละ 100 บำท เพื่อจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิม  

มกรำคม 2557 นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์ จัดตัง้ บริษัท มิตซุย ไอซีที จ ำกัด ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.00 ลำ้นบำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมัญ 200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ประกอบธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริกำรระบบ
สนับสนุนกำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนต์ และบริกำรพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เช่นเดียวกบับรษิัท 

มีนำคม 2557 บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ำกดั ไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ ประเภท
กิจกำรซอฟตแ์วร ์ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT 



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  25 

เดือน / ปี เหตกุำรณท์ีส่ ำคัญ 
พฤษภำคม 2559 • นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ์ รว่มจดัตัง้ บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั ดว้ยทนุจดทะเบียน 5.00 ลำ้น

บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 50,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำร
พฒันำแอปพลิเคชนั “ครวัคุณต๋อย” ซึ่งเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่สตูรอำหำรหรือรำ้นอำหำรที่
ไดอ้อกอำกำศผ่ำนรำยกำร “ครวัคณุต๋อย” 

• นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ์ จดัตัง้ บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั ดว้ยทนุจดทะเบียน 2.00 ลำ้นบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 400,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท ประกอบธุรกิจพัฒนำดิจิทัล
แพลตฟอรม์ 

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           
จดทะเบียนจ ำนวน 4.00 ลำ้นบำท จำก 1.00 ลำ้นบำท เป็น 5.00 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุจ ำนวน 40,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  

มิถนุำยน 2560 บรษิัท รำชพฤกษ์ แอ็ดไวโซรี่ จ ำกดั เปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั 
ธันวำคม 2560 บรษิัทมีกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มบริษัท โดยมีกำรขำยหุน้จำก นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ์ ใหแ้ก่บรษิัท 

ดว้ยรำคำตำมมลูค่ำที่ตรำไว ้ของบรษิัทดงัต่อไปนี ้
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  ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1 ปี 2561 ได้มีมติอนุมัติเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทจำก บริษัท      
แอ็ดเวอรไ์ทซต์ิงส ์จ ำกดั เป็น บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 

 บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท จำก 2.00 ลำ้นบำท เป็น 
5.00 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 600,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท    
โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

เมษำยน 2561  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 48.00 ลำ้นบำท จำก 2.00 ลำ้นบำท เป็น 50.00 ลำ้นบำท   
โดยออกหุน้สำมญัจ ำนวน 480,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม 

 บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั เพิ่มทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2.00 ลำ้นบำท จำก 5.00 ลำ้นบำท เป็น 7.00 
ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 20,000 หุ้น  มูลค่ำที่ ตรำไว้ 100 บำท                        
โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  

กมุภำพนัธ ์2562  บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท จำก 5.00 ลำ้นบำท เป็น 
10.00 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 5 บำท     
โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  

มีนำคม 2562  ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ปี 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิเรื่องส ำคญัต่ำงๆ ดงันี ้
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เดือน / ปี เหตกุำรณท์ีส่ ำคัญ 
 1. มีมติด ำเนินกำรแปรสภำพจำกบรษิัทจ ำกดั เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั 

2. มีมติเปล่ียนแปลงมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวจ้ำก 100.00 บำทต่อหุน้เป็น 0.50 บำทต่อหุน้ 
3. มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน 30.00 ลำ้นบำท จำกเดิม 50.00 ลำ้นบำท เป็น 80.00 ลำ้น

บำท โดยออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 20 ลำ้นหุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  
โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 40 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนเป็นครัง้แรกต่อประชำชน และน ำ
หุน้สำมญัของบริษัทเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม 
เอ ไอ 

 บริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด โดยเปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท แอดเทค ฮบั 
จ ำกัด (มหำชน)” และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เป็น หุน้ละ 0.50 
บำท  

2562  กลุ่มบรษิัทไดเ้พิ่มบรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหแ้ก่โอเปอเรเตอร ์ไดแ้ก่ 
o บรกิำรพฒันำระบบควำมปลอดภยัทำงไซเบอรบ์นโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (Mobile 

Cyber Security) 
o บรกิำรพฒันำระบบกำรช ำระเงินทำงอิเลก็ทรอนิกสบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  (Mobile 

Electronic Payment System) ในลกัษณะเรียกเก็บค่ำบรกิำรพรอ้มค่ำโทรศพัท ์
(Carrier Billing) 

มีนำคม 2563 
 

 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิเรื่องส ำคญัต่ำง ๆ ดงันี ้
มีมติเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนเป็นครัง้แรกต่อประชำชน และน ำหุน้สำมญัของบรษิัท
เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
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1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท  

ก่อนปรบัโครงสรำ้งบรษิัท 
                                       

นำยชวลั บุญประกอบศักดิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ในปี 2560 มีกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ในกลุ่มบรษิัทโดย นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ์ ขำยหุน้ในบรษิัทย่อย 

และบรษิัทรว่มใหแ้ก่ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยรำคำพำร ์โดยมีจ ำนวนหุน้และมลูค่ำหุน้ดงันี ้

1. บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ำกดั จ ำนวน 199,998 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 5 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 999,9990 บำท 
2. บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั จ ำนวน 399,998 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 5 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 1,999,990 บำท 
3. บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั จ ำนวน 49,998 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 4,999,800 บำท 
4. บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั จ ำนวน 22,500 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 2,250,000 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) 

บริษทั มิตซุย ไอซีที จ ำกดั 
(Mitsui ICT) 

บริษทั ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั 
(Tham Digital) 

บริษทั พรอ็พเทค จ ำกดั 
(PropTech) 

บริษทั บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั 
(Born Digital) 

55% กลุ่มครอบครวัลิมปพทัธ์ 

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

45% 



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  28 

โดยหลงัจำกปรบัโครงสรำ้งจะมีโครงสรำ้งตำมแผนภำพดำ้นล่ำง 

นำยชวลั บุญประกอบศักดิ ์
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
(2) ในปี 2560 นำยชวลั บุญประกอบศกัดิ์ ขำยหุน้ใน บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกัด (มหำชน) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยย่อย 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงำนของบริษัทจ ำนวน 5,497 หุน้ ดว้ยรำคำประเมินจำกผูป้ระเมินรำคำอิสระที่อัตรำ    
หุน้ละ 15,240.63 บำทต่อหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ 83,777,743.11 บำท โดยจะมีโครงสรำ้งกำรถือหุน้
ของกลุ่มบรษิัทตำมแผนภำพดำ้นล่ำงซึ่งเป็นโครงสรำ้งปัจจบุนั 

หลงัปรบัโครงสรำ้งบรษิัท 

 
 

บริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 

บริษัทร่วม 
 
 
 
 
หมำยเหต ุ: *เป็นกำรจดักลุ่มตำมนำมสกลุ 

บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั มิตซุย ไอซีที จ ำกดั 
(Mitsui ICT) 

99.99% 

บริษทั ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั 
(Tham Digital) 

99.99% 

บริษทั พรอ็พเทค จ ำกดั 
(PropTech) 

99.99% 

บริษทั บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั 
(Born Digital) 

45% 55% 
กลุ่มครอบครวัลิมปพทัธ*์ 

บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั มิตซุย ไอซีที จ ำกดั 
(Mitsui ICT) 

99.99% 

บริษทั ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั 
(Tham Digital) 

99.99% 

บริษทั พรอ็พเทค จ ำกดั 
(PropTech) 

99.99% 

บริษทั บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั 
(Born Digital) 

45% 

55% 
กลุ่มครอบครวัลิมปพทัธ์ 

99.99% 
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รำยละเอียดบริษัท วันที ่31 ธันวำคม 2563 
ชื่อบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (มหำชน) 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ • บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

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

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
 
รำยละเอียดบริษัทย่อย วันที ่31 ธันวำคม 2563 
ชื่อบริษัท บริษัท มิตซุย ไอซีท ีจ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ • บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

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

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี
 

ชื่อบริษัท บริษัท พร็อพเทค จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ • บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

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

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
 

ชื่อบริษัท บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ • บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
วันทีก่่อตั้ง 19 พฤษภำคม 2559 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ 99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
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รำยละเอียดบริษัทร่วม วันที ่31 ธันวำคม 2563 
ชื่อบริษัท บริษัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ส่ือและโฆษณำบนแพลตฟอรม์ออนไลน ์
วันทีก่่อตั้ง 12 พฤษภำคม 2559 
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ 288 ซอย ส.ธรณินทร ์2 ถนนประชำอทุิศ แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 
 
2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (มหำชน) ได้ด  ำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ         
โดยกลุ่มบริษัทมีควำมเชี่ยวชำญและมุ่งเนน้ไปทำงดำ้นระบบเทคโนโลยีที่เก่ียวเนื่องกับกำรใหบ้ริกำรดิจิทัลคอนเทนต ์
(Digital Content Technology) ซึ่งในภำพรวมของกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สำมำรถแบ่งออกเป็นสำมส่วนหลกั 
ได้แก่ 1) ผู้ให้บริกำรสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Support) 2)  ผู้ให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Digital Solution) และ 3) ผูใ้หบ้รกิำรส่ือและโฆษณำบนแพลตฟอรม์ออนไลน ์(Online Advertising)  

โดยในปัจจบุนัผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (Mobile Operator ต่อไปจะเรียกว่ำ “โอเปอเรเตอร”์) นอกจำกประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริกำรเครือข่ำยโทรศพัทเ์คล่ือนที่แลว้นั้น ยงัเป็นผูใ้หบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนตใ์หแ้ก่ผูใ้ชโ้ทรศัพทใ์นเครือข่ำยของ
ตนเองในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น คอนเทนตใ์นรูปแบบขอ้ควำมสัน้ (SMS) วิดีโอสตรีมมิ่ง (Streaming) เพลง หรือส่ือบันเทิง   
อื่น ๆ รวมถึงธุรกิจกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Payment) ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นเทรนด ์(Trend) ที่จะเติบโตใน
อนำคต กลุ่มบรษิัทเป็นหนึ่งในผูป้ระกอบกำรท่ีท ำหนำ้ที่เป็นผูใ้หบ้รกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตแ์ก่โอเปอเรเตอร ์และกำร
ใหบ้ริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวขอ้ง โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกำรจดัหำและจดักำรขอ้มูล กำรพัฒนำ  
และดแูลระบบ เพื่อใหก้ำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวของโอเปอเรเตอรแ์ก่ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์ป็นไปอย่ำงรำบรื่น 

นอกจำกกำรประกอบธุรกิจรว่มกับโอเปอเรเตอรแ์ลว้ กลุ่มบรษิัทยงัเป็นผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่ผูป้ระกอบกำรรำยอื่น ๆ ดว้ยกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อตอบสนองตำมควำมตอ้งกำร
ของผูว้่ำจำ้ง รวมไปถึงกำรพฒันำแพลตฟอรม์ของตวัเอง เพื่อประกอบธุรกิจส่ือและโฆษณำทำงออนไลน ์โดยโครงสรำ้ง
รำยไดข้องกลุ่มบรษิัทสำมำรถแสดงไดด้งันี ้

2.1 โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัท 

ประเภทรำยได ้
บริษัทที่
ให้บริกำร 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2561 2562 2563 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
1. บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนต ์
(Digital Content Support) 

ADD MSI 
PROP 

273.68 94.53 274.26 90.78 287.14 83.08 

2. บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Digital Solution) 

ADD 
THAM 

11.65 4.02 24.16 8.00 57.81 16.73 
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ประเภทรำยได ้
บริษัทที่
ให้บริกำร 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2561 2562 2563 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 
3. บรกิำรส่ือและโฆษณำออนไลน ์
(Online Advertising) 

PROP 4.16 1.44 3.62 1.20 0.58 0.17 

รวม 289.49 99.99 302.04 99.98 345.53 99.97 
รำยได้อื่น 0.02 0.01 0.06 0.02 0.10 0.03 
รำยได้รวม 289.51 100.00 302.11 100.00 345.63 100.00 

 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละกำรให้บริกำร 

2.1 ธุรกิจให้บริกำรสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต ์(Digital Content Support)  

เนื่องจำกผูบ้ริหำรและบคุลำกรของบริษัทเป็นผูม้ีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และมีประสบกำรณส์ ำหรบักำรใหบ้รกิำรดิจิทลัคอนเทนตม์ำอย่ำงยำวนำน กลุ่มบรษิัทจึงไดด้  ำเนินกำรท ำธุรกิจเป็น
ผูใ้หบ้ริกำรสนบัสนุนกำรใหบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนตใ์หก้ับโอเปอเรเตอร ์รวมไปถึงใชท้กัษะที่มีในกำรพฒันำระบบ
สนบัสนนุกำรบรหิำรจดักำรดิจิทลัคอนเทนต ์

ในปัจจุบนักลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริกำรสนบัสนุนดิจิทลัคอนเทนตร์่วมกับโอเปอเรเตอรร์ำยต่ำง ๆ 
ในรูปแบบกำรสมัครสมำชิกเพื่อกำรรบัข้อมูลดิจิทัลคอนเทนต ์ (Subscription) ในรูปแบบของขอ้ควำมสั้น หรือ 
SMS และในรูปแบบลิงคท์ี่สำมำรถเปิดภำพหรือวิดีโอได ้แก่ผูใ้ชโ้ทรศพัทภ์ำยใตเ้ครือข่ำยของโอเปอเรเตอรแ์ต่ละ
รำย  

ประเภทของดิจทิัลคอนเทนต ์

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

1. ขอ้ควำมเกรด็ควำมรูส้ขุภำพ  77.59  28.35  131.14 47.81 223.49 77.83 
2. ขอ้ควำมพยำกรณ ์ดวงชะตำ รำศี  113.58  41.50  84.07  30.65 32.49 11.32 
3. เกมตอบค ำถำมปัญหำเชำว ์  17.63  6.44  15.05  5.49 13.96 4.86 
4. ขอ้ควำมสำระบนัเทงิ เช่น ผลกีฬำ ขอ้ควำมข่ำวสำร
ประจ ำวนั 

 20.15  7.36  14.94  5.45 9.12 3.18 

5. คลิปแนะน ำกำรออกก ำลงักำย  44.71  16.34  29.06  10.59 8.08 2.81 
รวม 273.68 100.00 274.26 100.00 287.14 100.00 

 

ซึ่งลกัษณะของดิจิทลัคอนเทนตท์ี่บริษัทบริกำรจัดหำผูผ้ลิตขึน้มำตำมขอ้ก ำหนดของโอเปอเรเตอรน์ั้น จะมี
หลำกหลำยประเภทดว้ยกนัในรูปแบบของทัง้ขอ้ควำมสัน้ และวิดีโอ เช่น ขอ้มลูเกรด็ควำมรูส้ขุภำพ พยำกรณ ์หรือ
คลิปแนะน ำกำรออกก ำลังกำยต่ำง ๆ ซึ่งประเภทของดิจิทัลคอนเทนตท์ี่ทำงโอเปอเรเตอรก์ ำหนดจะเป็นไปตำม
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พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ณ ขณะนั้น เช่น แนวโนม้รกัสุขภำพ เป็นตน้ แลว้ส่งขอ้ก ำหนดใหก้ลุ่มบริษัทด ำเนินกำร
ต่อไป 

ส ำหรบัช่องทำงกำรสมคัรรบับรกิำรดิจิทลัคอนเทนตท์ี่กลุ่มบรษิัทใหบ้รกิำรสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่องทำง 
ไดแ้ก่ 1) กำรสมคัรผ่ำนช่องทำงโทรศพัท ์(Telesales) โดยจะมีเจำ้หนำ้ที่จำกบริษัทคู่คำ้ทำงกำรตลำดของบริษัท
โทรศพัทไ์ปน ำเสนอกำรใหบ้รกิำร และใหผู้ส้นใจสำมำรถสมคัรรบับรกิำรไดท้นัที 2) กำรสมคัรผ่ำนช่องทำงออนไลน ์
(Online) โดยคู่คำ้ทำงกำรตลำดจะด ำเนินกำรโฆษณำบนเว็บไซตต์่ำงๆ บนอินเทอรเ์น็ต และเมื่อมีผูส้นใจสมคัรรบั
บรกิำรก็จะสำมำรถสมคัรผ่ำนหนำ้เว็บไซตไ์ดใ้นทนัที และ 3) กำรสมคัรผ่ำนช่องทำงขอ้ควำม (USSD) มีลกัษณะที่
ผูส้นใจจะสมคัรรบับริกำรกดส่งขอ้ควำมเขำ้มำสมคัรดว้ยตนเองดว้ยกำรกด * ตำมดว้ยหมำยเลขต่ำง ๆ ซึ่งรำยได้
ตำมช่องทำงกำรสมคัรสำมำรถแบ่งไดด้งันี ้

ช่องทำงกำรสมัครบริกำร 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

2561 2562 2563 

ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ ลบ. ร้อยละ 

กำรสมคัรผ่ำนช่องทำงโทรศพัท ์(Telesales) 90.92 33.22 134.26 48.95 222.82 77.60 

กำรสมคัรผ่ำนช่องทำงออนไลน ์(Online) 147.46 53.88 108.59 39.59 37.40 13.03 

กำรสมคัรผ่ำนช่องทำงขอ้ควำม (USSD) 35.29 12.90 31.41 11.45 26.92 9.38 
รวม 273.68 100.00 274.26 100.00 287.14 100.00 

 
คอนเทนตใ์นแต่ละบริกำรจะถูกจดัส่งดว้ยควำมถ่ีและอัตรำค่ำบริกำรที่แตกต่ำงกันตำมแพ็คแกจซึ่ งไดแ้จง้

รำยละเอียดใหผู้้สมัครทรำบก่อนกำรสมัคร คอนเทนตโ์ดยส่วนใหญ่มีอัตรำค่ำบริกำรข้อควำมละ 3 บำท และ         
5 บำท โดยจะมีกำรจดัส่งใหส้มำชิกวนัละ 2-3 ขอ้ควำม นอกจำกนัน้บำงบริกำรอำจมีกำรคิดอตัรำค่ำบริกำรและ
ควำมถ่ีในกำรจัดส่งที่แตกต่ำงออกไปซึ่งเป็นไปตำมรำยละเอียดของของแต่ละแพ็คเกจที่ไดแ้จง้ใหผู้ส้มคัรทรำบ
ก่อนกำรสมคัร และเมื่อพิจำรณำในขัน้ตอนกำรท ำงำนจะมีล ำดบัขัน้ตำมรำยละเอียดต่อไปนี ้
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แผนภาพการใหบ้ริการระบบสนบัสนนุดจิิทลัคอนเทนต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ: CMS และ MP คือ ระบบกำรจดัส่งดิจิทลัคอนเทนต ์(Content Management Software: CMS) และ ระบบคดักรองกำรสมคัรผ่ำน
ช่องทำงออนไลน ์(Mobile Portal: MP) ซึ่งเป็นระบบที่พฒันำขึน้โดยกลุ่มบรษิัท 

ส ำหรบัขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนในภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจกำรใหบ้ริกำรสนบัสนุนดิจิทลัคอนเทนตข์องกลุ่ม
บรษิัทจะมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1) โอเปอเรเตอรก์ ำหนดประเภทและลักษณะรูปแบบของคอนเทนตแ์ละแจ้งให้ทำงกลุ่มบริษัททรำบ       
โดยกลุ่มบริษัทจะท ำกำรพิจำรณำใหบ้ริกำรเฉพำะคอนเทนตท์ี่มีเนือ้หำเหมำะสมตำมนโยบำยของกลุ่ม
บรษิัทเพื่อป้องกนักำรเผยแพรเ่นือ้หำที่ไม่เหมำะสม 

2) กลุ่มบรษิัทจะด ำเนินกำรจดัท ำคอนเทนตต์ำมขอ้ก ำหนดที่ไดร้บัมำโดยกำรจำ้งผูผ้ลิตคอนเทนตแ์ละผ่ำน
กำรพิจำรณำโดยกลุ่มบรษิัท ในกำรท ำคอนเทนตรู์ปแบบต่ำง ๆ 

3) กลุ่มบริษัทจำ้งคู่คำ้ทำงกำรตลำดเพื่อท ำกำรประชำสมัพนัธแ์ก่ผูใ้ชง้ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ใหม้ำสมคัรใช้
บริกำรกับทำงโอเปอเรเตอร  ์โดยวิธีกำรประชำสัมพันธ์ของคู่คำ้ทำงกำรตลำดจะไดร้บักำรตรวจสอบ
ควำมถกูตอ้งและเหมำะสมโดยกลุ่มบรษิัทก่อนกำรเริ่มด ำเนินกำรประชำสมัพนัธ์ 
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4) คู่คำ้ทำงกำรตลำดด ำเนินกำรประชำสมัพนัธใ์นช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ช่องทำงออนไลน ์ช่องทำงเทเลเซลล ์
เป็นตน้ 

5) ในส่วนของขั้นตอนกำรสมัครจะสำมำรถแบ่งไดต้ำมช่องทำงกำรสมัคร ได้แก่กำรสมัครผ่ำนช่องทำง
ออนไลน ์ซึ่งในกระบวนกำรจัดส่งรำยกำรกำรสมัครมำยังระบบ CMS นั้น จะตอ้งผ่ำนระบบคัดกรอง
ผูส้มคัรก่อน ถัดมำคือกำรสมคัรผ่ำนช่องทำงกำรส่งขอ้ควำม (เช่นกด * ตำมดว้ยหมำยเลข) จะเป็นกำร
สมคัรโดยตรงกับโอเปอเรเตอร ์และขอ้มลูรำยกำรสมคัรจึงจะส่งมำยงัระบบ CMS และสดุทำ้ยคือกำร
สมคัรผ่ำนทำงช่องทำงเทเลเซลล ์ขอ้มลูรำยกำรสมคัรจะถูกจดัเตรียมโดยเทเลเซลลแ์ละท ำกำรส่งไปยงั
ระบบ CMS  

6) ข้อมูลกำรสมัครใช้บริกำรจำกทุกช่องทำง จะถูกจัดเก็บในระบบ CMS และรวมไปถึงคอนเทนตท์ี่จะ
จัดส่งใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำร จะถูกรวบรวมและด ำเนินกำรจดัส่งโดยระบบ CMS ที่กลุ่มบริษัทพัฒนำขึน้มำ
เช่นเดียวกนั  

7) ขอ้มลูคอนเทนตต์่ำง ๆ จะถกูส่งผ่ำนไปยงัโอเปอเรเตอรผ่์ำนระบบ CMS 

8) โอเปอเรเตอรส่์งขอ้มลูคอนเทนตไ์ปยงัโทรศพัทม์ือถือของผูส้มคัรรบับรกิำร 

9) ในกรณีที่มีกำรยกเลิกกำรรับบริกำร ผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่จะแจ้งมำยังโอ เปอเรเตอร์ จำกนั้น
โอเปอเรเตอรจ์ะแจง้ผ่ำนระบบกำรจัดส่งคอนเทนต ์และระบบก็จะไม่มีกำรส่งดิจิทัลคอนเทนตใ์ห้แก่
ผูใ้ชบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่ไดท้  ำกำรยกเลิกอีกต่อไป  

ส ำหรบัหนำ้ที่ของกลุ่มบริษัทในกำรใหบ้ริกำรสนบัสนุนดิจิทลัคอนเทนตจ์ะสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็นสำม
ส่วนหลัก ได้แก่ 1) กำรจัดหำผู้ผลิตคอนเทนต ์(Content Partner) 2) กำรจัดหำคู่คำ้ทำงกำรตลำด 
(Marketing Partner) และ 3) กำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสนบัสนุนกำรใหบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนตท์ัง้ใน
ส่วนของระบบคดักรองกำรสมคัรทำงช่องทำงออนไลน ์(MP) และระบบจดัส่งดิจิทัลคอนเทนต ์(CMS) 
รวมไปถึงกำรดแูลรกัษำระบบดงักล่ำวใหม้ีประสิทธิภำพสงูสดุ 

2.1.1 บริกำรจัดหำผู้ผลิตคอนเทนต ์(Content Partner)   

กลุ่มบริษัทจดัหำคอนเทนตต์ำมที่โอเปอเรเตอรแ์ต่ละรำยก ำหนด โดยโอเปอเรเตอรจ์ะมีกำรประชุม 
(“Workshop”) ร่วมกับกลุ่มบริษัท เพื่อก ำหนดลักษณะของคอนเทนตท์ี่ทำงโอเปอเรเตอรต์อ้งกำร
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ำยของตนเองและตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบำยของกลุ่มบริษัท     
ตำมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  10 ปี 2561 เมื่อวันที่6 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่งไดม้ีมติว่ำ 
บริษัทจะไม่มีกำรใหบ้ริกำรคอนเทนตท์ี่มีเนือ้หำที่ไม่เหมำะสมโดยเด็ดขำด จำกนัน้กลุ่มบริษัทจะน ำ
แนวทำงดงักล่ำวมำก ำหนดเนือ้หำของคอนเทนต ์และด ำเนินกำรจดัหำผูผ้ลิตคอนเทนตใ์นกำรผลิต
คอนเทนตแ์ต่ละประเภท โดยโอเปอเรเตอรจ์ะท ำหนำ้ที่ตรวจสอบประเภทและตวัอย่ำงของคอนเทนต ์
ในตอนที่มีกำรเปิดใช้รหัสให้บริกำร และหลังจำกนั้นกลุ่มบริษัทจะเ ป็นผู้ตรวจสอบคอนเทนต์           
ทุกรำยกำรก่อนกำรน ำเข้ำระบบจัดส่ง เพื่อให้ลักษณะของคอนเทนตเ์ป็นไปตำมที่โอเปอเรเตอร์
ก ำหนดและอนมุตัิ  
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ลักษณะของคอนเทนตท์ี่จัดหำใหแ้ก่โอเปอเรเตอรท์ี่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยคอนเทนตใ์น
รูปแบบข้อควำมสั้น และวิดีโอ ประเภทเกร็ดควำมรูด้้ำนสุขภำพ กำรพยำกรณ์ และคลิปวิดีโอ        
โดยกลุ่มบริษัทจะจดัหำผู้ผลิตคอนเทนตท์ี่มีชื่อเสียง หรือเชี่ยวชำญในดำ้นต่ำง ๆ ตำมลักษณะของ
คอนเทนตท์ี่ทำงโอเปอเรเตอรต์อ้งกำร 

ตัวอย่ำงผู้ผลติคอนเทนตท์ีก่ลุม่บริษัทจัดหำให้แก่โอเปอเรเตอร ์

      

2.1.2 บริกำรจัดหำคู่ค้ำทำงกำรตลำด (Marketing Partner) 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้จัดหำคู่ค้ำทำงกำรตลำด  ซึ่งเป็นตัวกลำงในกำรประชำสัมพันธ์บริกำรดิจิทัล         
คอนเทนตข์องโอเปอเรเตอรแ์ก่ผูใ้ชโ้ทรศพัทผ่์ำนช่องทำงต่ำง ๆ  ไดแ้ก่ กำรน ำเสนอบรกิำรทำงโทรศพัท ์
(Telesales) กำรโฆษณำผ่ำนส่ืออินเทอรเ์น็ต (Online Media) และกำรโฆษณำผ่ำนขอ้ควำม ทั้งนี ้
กลุ่มบริษัทจะพิจำรณำขอ้มลูคู่คำ้ทำงกำรตลำดในเบือ้งตน้ก่อนน ำส่งขอ้มูลของคู่คำ้พรอ้มตวัอย่ำง
ของประเภทของคอนเทนตท์ี่คู่คำ้ทำงกำรตลำดดงักล่ำวจะน ำไปประชำสมัพนัธแ์ก่ผูใ้ชบ้ริกำร เพื่อให้
โอเปอเรเตอรพ์ิจำรณำและอนุมัติก่อนด ำเนินกำรประชำสมัพนัธต์่อไป โดยผูใ้ชโ้ทรศพัทใ์นเครือข่ำย
ของแต่ละโอเปอเรเตอรส์ำมำรถสมคัรบริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่คู่คำ้ทำงกำรตลำดประชำสมัพนัธ ์
ซึ่งผูใ้ชโ้ทรศัพทส์ำมำรถสมัครบริกำรโดยตรงผ่ำนหมำยเลขบริกำรของโอเปอเรเตอร ์หรือสำมำรถ
สมคัรผ่ำนโทรศพัทแ์ละทำงออนไลนข์องคู่คำ้ทำงกำรตลำดซึ่งกลุ่มบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูกำร
สมคัรเพื่อส่งต่อใหแ้ก่โอเปอเรเตอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ตวัอย่างสือ่โฆษณาทางออนไลน์ 
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2.1.3 บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสนับสนุนกำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนต ์

กลุ่มบริษัทไดท้ ำกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ส ำหรับสนับสนุนกระบวนกำรให้บริกำรดิจิทัล  
คอนเทนต ์และดูแลบ ำรุงรกัษำระบบใหม้ีประสิทธิภำพกำรท ำงำนที่ดีและสำมำรถรองรบักำรท ำงำน
ร่วมกับโอเปอเรเตอรไ์ดต้ลอดเวลำ โดยระบบที่บริษัทพัฒนำขึน้มำเพื่อใชใ้นกระบวนกำรใหบ้ริกำร
ดิจิทลัคอนเทนตจ์ะมีทัง้หมดสำมระบบ ไดแ้ก่ 

ระบบกำรจดัส่งดิจิทลัคอนเทนต ์(Content Management Software: CMS) : กลุ่มบรษิัทเป็นผูพ้ฒันำ
ระบบกำรจัดกำรข้อมูลเก่ียวกับกำรสมัครบริกำร และระบบกำรจัดกำรจัดส่งคอนเทนต์ให้แก่
โอเปอเรเตอร ์โดยระบบของกลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลกำรสมัครและคอนเทนต ์เพื่อส่งให้
โอเปอเรเตอรผ่์ำนระบบ CMS ของกลุ่มบริษัทซึ่งเชื่อมต่อกบัระบบกำรใหบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนตข์อง
โอเปอเรเตอร ์ตำมช่วงเวลำที่ตัง้ค่ำไวใ้นแต่ละบรกิำรโดยอตัโนมตัิ 

ระบบคดักรองกำรสมคัรผ่ำนช่องทำงออนไลน ์(Mobile Portal: MP) : กลุ่มบริษัทเป็นผูพ้ฒันำระบบ
กำรคัดกรองรำยกำรกำรสมัคร เมื่อมีผู้สมัครใช้บริกำรด ำเนินกำรสมัครผ่ำนช่องทำงออนไลน์            
ซึ่งกระบวนกำรตรวจสอบทำงออนไลนข์องระบบดงักล่ำวไดถู้กพฒันำโดยค ำนึงถึงขอ้เสนอแนะจำก
โอเปอเรเตอร ์ทัง้นี ้กำรท ำงำนของระบบดงักล่ำวจะเกิดขึน้เมื่อมีกำรกดลิงคเ์ว็บไซตเ์พื่อตอ้งกำรสมคัร
ใชบ้ริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน ์ระบบของกลุ่มบริษัทจะน ำผูท้ี่กดสมัครใชบ้ริกำรเขำ้สู่กระบวนกำร
ต่ำงๆ ซึ่งท ำหนำ้ที่คดักรองผูท้ี่กดสมคัรใชบ้ริกำรโดยไม่ไดต้ัง้ใจออกจำกระบบ จำกนัน้ระบบของกลุ่ม
บริษัทจึงจะแสดงหนำ้จอขอ้มูลกำรใหบ้ริกำร (“Advice of Charge”) เพื่อชีแ้จงรำยละเอียดบริกำร
และค่ำบริกำรใหแ้ก่ผูท้ี่ประสงคจ์ะสมคัรใชบ้ริกำรจรงิ เมื่อผูท้ี่ตอ้งกำรสมคัรใชบ้ริกำรกดตกลงยืนยนั
กำรสมคัรใชบ้รกิำรแลว้ ระบบจึงจะถือว่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวสมบรูณ ์ 

ระบบกำรจดัเก็บขอ้มลูและจดัท ำรำยงำน : กลุ่มบริษัทมีระบบกำรจดัเก็บขอ้มลูกำรจดัส่งคอนเทนต์
ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำรทัง้ส่วนที่ส  ำเร็จและไม่ส ำเร็จ โดยเชื่อมต่อกบัระบบของโอเปอเรเตอร ์เพื่อตรวจสอบ
สถำนะกำรจัดส่งและจัดท ำรำยงำนจำกฐำนขอ้มูลในระบบ  ส ำหรบัน ำไปใชใ้นกำรวิเครำะหข์อ้มลู 
หรือน ำส่งขอ้มลูเพิ่มเติมใหแ้ก่โอเปอเรเตอรแ์ละคู่คำ้ทำงกำรตลำดหำกมีกำรรอ้งขอ โดยกลุ่มบรษิัทมี
กำรจดัท ำรำยงำนสรุปขอ้มลูเป็นประจ ำทกุเดือน 

กลุ่มบริษัทท ำสัญญำ / หนังสือส่วนแบ่งรำยไดก้ับโอเปอเรเตอรแ์ต่ละรำยตำมอัตรำที่ตกลงกัน       
โดยโอเปอเรเตอรจ์ะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมจ ำนวนรำยกำรที่ใหบ้ริกำรส ำเร็จ และมลูค่ำกำรจดัเก็บรำยไดท้ี่ไดร้บั
จำกผูส้มคัรใชบ้รกิำรผ่ำนช่องทำงที่กลุ่มบรษิัทเป็นผูด้  ำเนินกำรในแต่ละเดือน ก่อนแจง้ส่วนแบ่งรำยไดใ้หแ้ก่
กลุ่มบรษิัทเพื่อกำรเรียกเก็บส่วนแบ่งค่ำบรกิำรในรอบเดือนถดัไป (Revenue Sharing) 

2.2 บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Digital Solution) 

กลุ่มบริษัทมีกลุ่มบคุลำกรนกัพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีควำมเขำ้ใจ มีประสบกำรณ ์และมีควำม
เชี่ยวชำญในกำรให้บริกำรพัฒนำระบบในรูปแบบต่ำง ๆ เป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
เก่ียวขอ้งกับกำรใหบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนต ์และพัฒนำควำมสำมำรถของระบบใหส้ำมำรถจดักำรขอ้มลูจ ำนวน
มำกได ้เช่น ระบบกำรจดัส่งดิจิทลัคอนเทนตใ์นรูปแบบต่ำง ๆ เป็นตน้ และนอกจำกกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศส ำหรบักำรใชง้ำนในกำรใหบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนตแ์ลว้ กลุ่มบริษัทยงัมีควำมสำมำรถและศกัยภำพใน
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กำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งในรูปแบบของกำรพัฒนำเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของระบบที่มีอยู่เดิมหรือกำรพัฒนำขึน้มำใหม่ให้มีประสิทธิภำพที่ดียิ่งขึน้ โดยเฉพำะระบบ
เทคโนโลยีในดำ้นกำรคดักรองรำยกำรหรือกำรระบุตวัตนผูใ้ชง้ำน และระบบกำรช ำระเงินบนแพลตฟอรม์ต่ำง ๆ ที่
กลุ่มบริษัทมีกำรพฒันำใหแ้ก่ลกูคำ้ปัจจบุนั ซึ่งระบบที่กลุ่มบรษิัทพฒันำขึน้มำมีควำมพรอ้มที่น ำไปปรบัใชร้ว่มกบั
แพลตฟอรม์อื่น ๆ รวมถึงปรบัใหท้ ำงำนร่วมกบัระบบภำยในธุรกิจของผูป้ระกอบกำรในหลำกหลำยอุตสำหกรรมที่
มีควำมตอ้งกำรใชร้ะบบดงักล่ำว เช่น ธุรกิจกำรเงินกำรธนำคำร ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ เป็นตน้ โดยจุดเด่นของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่กลุ่มบริษัทพฒันำขึน้มำคือ กำรจดักำรรำยกำรที่มีจ ำนวนมำกไดอ้ย่ำงแม่นย ำและรวดเรว็ 
รวมถึงกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพแมม้ีรำยกำรเกิดขึน้ตลอดเวลำ     

นอกจำกนีด้ว้ยกำรที่กลุ่มบริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกับโอเปอเรเตอรม์ำอย่ำงยำวนำนในกำรใหบ้ริกำร
ดิจิทัลคอนเทนต ์รวมถึงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขึน้มำเพื่อใชใ้นกำรให้บริกำรดังกล่ำว จึงไดม้ี
โอเปอเรเตอรบ์ำงรำยใหค้วำมไวว้ำงใจ และว่ำจำ้งใหบ้ริษัทพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขึน้มำ ทั้งในดำ้น
ระบบที่เก่ียวข้องกับดิจิทัลคอนเทนตแ์ละระบบเทคโนโลยีอื่น  ๆ และนอกจำกกำรให้บริกำรพัฒนำระบบแก่
โอเปอเรเตอรแ์ลว้ ในอดีตกลุ่มบริษัทเคยมีกำรใหบ้รกิำรต่อลกูคำ้รำยอื่น ๆ ในหลำกหลำยอุตสำหกรรม เช่น ธุรกิจ 
โลจิสติกส ์ธุรกิจกำรเงิน เป็นตน้ 

โดยในปัจจุบนั กลุ่มบริษัทมีโครงกำรพฒันำและดูแลระบบเทคโนยีสำรสนเทศ ซึ่งไดร้บักำรว่ำจำ้งจำกกลุ่ม
ลกูคำ้โอเปอเรเตอรท์ัง้หมด 4 ระบบดว้ยกัน ไดแ้ก่ 1) ระบบคดักรองกำรสมคัรใชบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนทำง
ช่องทำงออนไลน์ (Mobile Portal) 2) บริกำรพัฒนำระบบกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกสบ์นโทรศัพทเ์คล่ือนที่  
(Mobile Electronic Payment System) 3) บริกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนต์ 
(Digital Content Platform) และ 4) บริกำรพฒันำระบบกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกสบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนที่  (Mobile 
Electronic Wallet System) โดยรำยละเอียดของโครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบัน จะมี
ดงัต่อไปนี ้

2.2.1 บริกำรพัฒนำระบบคัดกรองกำรสมัครใช้บริกำรดิจิทัลคอนเทนตผ่์ำนทำงช่องทำงออนไลน ์
(Mobile Portal) 

ในปัจจุบันโอเปอเรเตอรม์ีบริษัทผูใ้หบ้ริกำรดิจิทัลคอนเทนตห์ลำยรำยเป็นผู้ท  ำกำรตลำดและเป็น       
ผูจ้ัดหำผูส้มัครใชบ้ริกำรดิจิทัลคอนเทนต ์ซึ่งในช่องทำงกำรรบัสมัครผ่ำนระบบออนไลนอ์ำจมีกลุ่ม
แฮกเกอร ์(Hacker) หรือมัลแวร ์(Malware) ที่เข้ำมำแทรกแซงกำรท ำรำยกำรหรือกำรใช้บริกำร 
เนื่องมำจำกรำยกำรสมคัรที่มำจำกกำรจัดหำของกลุ่มบริษัทนัน้ไม่เคยพบปัญหำในรูปแบบขำ้งตน้ 
เพรำะกลุ่มบริษัทไดพ้ัฒนำระบบคัดกรองขึน้มำส ำหรบักำรคัดกรองรำยกำรสมัครทั้งหมดที่มำจำก
ช่องทำงออนไลนโ์ดยเฉพำะ ทำงโอเปอเรเตอรเ์ห็นประโยชนจ์ำกระบบดงักล่ำว จึงไดท้ ำกำรว่ำจำ้งให้
กลุ่มบริษัทพัฒนำระบบกำรคัดกรองรำยกำรสมคัรรบับริกำรดิจิทัลคอนเทนตผ่์ำนช่องทำงออนไลน ์
(Mobile Portal) ขึน้มำเพื่อใชส้ ำหรบักำรสมัครรบับริกำรทั้งหมดที่มำจำกช่องทำงออนไลนส์ ำหรับ      
ผูใ้หบ้ริกำรดิจิทัลคอนเทนตร์ำยอื่นๆที่ใหบ้ริกำรร่วมกับโอเปอเรเตอรน์อกเหนือไปจำกกลุ่มบริษัท     
ซึ่งระบบดงักล่ำวเป็นระบบใหม่ที่บริษัทท ำกำรพฒันำขึน้มำโดยเป็นกำรต่อยอดจำกองคค์วำมรูแ้ละ
ควำมเชี่ยวชำญจำกระบบเดิมที่กลุ่มบรษิัทเป็นผูพ้ฒันำขึน้ส ำหรบัคดักรองรำยกำรสมคัรจำกช่องทำง
ออนไลนท์ี่มำจำกกำรจดัหำของกลุ่มบรษิัทเท่ำนัน้ โดยระบบดงักล่ำวเป็นระบบท่ีสำมำรถป้องกันกำร
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ท ำรำยกำรจำกบอท (Bot) หรือสรำ้งวิธีกำรตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจว่ำกำรกดสมัครดังกล่ำวเกิดขึน้   
โดยผูใ้ชโ้ทรศัพท ์มิใช่เกิดจำกแฮกเกอรห์รือมัลแวร ์กำรพัฒนำระบบควำมปลอดภัยนีจ้ะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพของระบบกำรรบัสมคัรสมำชิกผ่ำนช่องทำงออนไลนข์องโอเปอเรเตอร ์

ระบบกำรคัดกรองรำยกำรสมัครรับบริกำรดิจิทัลคอนเทนตผ่์ำนช่องทำงออนไลน ์(Mobile Portal)   
จะรบัรูร้ำยไดเ้ป็นส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกค่ำบริกำรดิจิทลัคอนเทนตท์ี่โอเปอเรเตอรไ์ดร้บัช ำระค่ำบริกำร
จำกผูส้มคัรรบับริกำรดิจิทลัคอนเทนต ์ซึ่งโอเปอเรเตอรจ์ะเป็นผูส้รุปส่วนแบ่งมำใหก้ลุ่มบริษัทในแต่
ละเดือน โดยกลุ่มบรษิัทไดท้ ำสญัญำใหบ้รกิำรดงักล่ำวแก่โอเปอเรเตอรร์ำยหน่ึงซึ่งกรรมสิทธ์ิในระบบ
ดงักล่ำวเป็นของกลุ่มบริษัท และระยะเวลำของสญัญำมีอำย ุ1 ปี โดยสำมำรถขยำยได ้2 ครำวๆ ละ 
1 ปี มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 2562 เมื่อครบก ำหนดสญัญำ ก็จะมีกำรพิจำรณำกำรขยำย
ระยะเวลำสญัญำต่อไป โดยกระบวนกำรท ำงำนของระบบสำมำรถแสดงไดด้งัแผนภำพต่อไปนี ้

แผนภาพการใหบ้ริการพฒันาระบบความปลอดภยับนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งกำรท ำงำนของระบบคัดกรองนั้น ระบบจะท ำกำรคัดกรองรำยกำรสมัครทั้งหมดที่มำจำกทำง
ช่องทำงออนไลนใ์หแ้ก่โอเปอเรเตอร ์เป็นกำรช่วยใหโ้อเปอเรเตอรไ์ดร้บัรำยกำรสมคัรที่มีกำรสมคัรเขำ้
มำโดยผูใ้ชโ้ทรศพัทจ์ริง และดว้ยควำมเชี่ยวชำญในกำรพฒันำระบบกำรคดักรองรำยกำรสมคัรทำง
ช่องทำงออนไลน์ของกลุ่มบริษัท จะท ำให้กำรปรับเปล่ียนระบบดังกล่ำวให้เข้ำกับระบบของ
โอเปอเรเตอรร์ำยอื่น ๆ หรือลกูคำ้ในธุรกิจอื่น ๆ ท่ีตอ้งกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกแฮกเกอรห์รือมลัแวร์
ในกำรสมัครสมำชิก สำมำรถเป็นไปไดอ้ย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนีร้ะบบดังกล่ำว
ไม่ไดร้องรบัเพียงแต่กำรสมัครใชบ้ริกำรดิจิทัลคอนเทนตใ์นรูปแบบ SMS เท่ำนั้น โดยจะเห็นไดว้่ำ
ปัจจบุนัรูปแบบของดิจิทลัคอนเทนตไ์ดม้ีพฒันำกำรเป็นหลำกหลำยรูปแบบมำกยิ่งขึน้ เช่น คอนเทนต์
วิดีโอสตรีมมิ่ง คอนเทนตว์ิดีโอบนแพลตฟอรม์ต่ำง ๆ เป็นตน้ ซึ่งในอนำคตควำมตอ้งกำรของดิจิทัล

พฒันาระบบ 
กลุ่มบรษิทั 

โอเปอเรเตอร ์

ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที ่

ระบบความปลอดภยัใน
การคดักรองการสมคัร
สมาชกิทางออนไลน์ 

สมคัรสมาชกิผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

จดัส่งขอ้มลูการสมคัร 
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คอนเทนตใ์นรูปแบบ SMS อำจจะลดลง แต่ก็จะถูกแทนที่ดว้ยควำมตอ้งกำรของดิจิทลัคอนเทนตใ์น
รูปแบบอื่น ๆ โดยระบบกำรคดักรองรำยกำรกำรสมคัรผ่ำนทำงช่องทำงออนไลนห์รือ Mobile Portal 
นัน้ คือระบบที่เป็นขัน้ตอนหนึ่งในกำรสมคัรรบับริกำร ไม่ไดม้ีควำมเฉพำะเจำะจงว่ำตอ้งเป็นดิจิทัล
คอนเทนต์ในรูปแบบ SMS เท่ำนั้น แต่ยังครอบคลุมถึงกำรคัดกรองกำรสมัครรับบริกำรดิจิทัล        
คอนเทนตรู์ปแบบอื่น ๆ อีกดว้ย 

2.2.2 บริกำรพัฒนำระบบกำรช ำระเงนิทำงอิเล็กทรอนิกสบ์นโทรศัพทเ์คลื่อนที ่ (Mobile Electronic 
Payment System) 

นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทไดพ้ฒันำกำรเชื่อมต่อระบบกำรช ำระเงินใหแ้ก่โอเปอเรเตอรร์ำยหนึ่ง เพื่อให้
ลูกคำ้สำมำรถช ำระเงินค่ำบริกำรหรือสินคำ้ผ่ำนค่ำโทรศพัท ์(Carrier Billing) โดยไม่ตอ้งใชเ้งินสด
หรือบัตรเครดิต โดยกำรช ำระเงินผ่ำนโอเปอเรเตอรส์ำมำรถช ำระไดท้ั้งแบบเติมเงิน (Prepaid)       
และแบบรำยเดือน (Postpaid) ซึ่งในปัจจุบันวิธีกำรช ำระเงินดว้ยวิธีช ำระผ่ำนค่ำโทรศัพทน์ั้นยงัคง
เป็นระบบที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชโ้ทรศพัทใ์นวงกวำ้งเนื่องจำกเป็นระบบท่ีมีควำมเสถียร
และมีโครงข่ำยกำรใหบ้ริกำรที่กวำ้งไกล ท ำใหร้ะบบดังกล่ำวเป็นหนึ่งในทำงเลือกที่ยงัคงมีจ ำนวน
ธุรกรรมและผูใ้ชง้ำนอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงควำมตอ้งกำรในกำรช ำระเงินผ่ำนช่องทำง
ดงักล่ำว โดย ณ ปัจจุบนักลุ่มบริษัทไดใ้หบ้รกิำรส ำหรบัสินคำ้ดิจิทลัในแอปพลิเคชนัหนึ่งที่เป็นท่ีนิยม
ในวงกวำ้ง แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทมีควำมพรอ้มที่จะขยำยกำรพฒันำระบบ Carrier Billing ให้
สำมำรถรองรบักำรใชง้ำนร่วมกบัแพลตฟอรม์กำรใหบ้ริกำรอื่นๆ ที่ตอ้งกำรใชง้ำนระบบดงักล่ำวเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้  

กลุ่มบริษัทไดพ้ฒันำและดูแลระบบกำรช ำระเงินผ่ำนโอเปอเรเตอรใ์หท้ ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเสถียรภำพ โดยขั้นตอนกำรท ำงำนหลักของระบบดงักล่ำวจะเริ่มตั้งแต่ (1) กำรยืนยนัค ำสั่งซือ้
สินคำ้หรือบริกำรจำกผูใ้ชโ้ทรศพัท ์ (2) ตรวจสอบควำมถูกตอ้งในกำรช ำระเงินของผูใ้ชโ้ทรศพัทโ์ดย
จดัส่งรหสัผ่ำนใชค้รัง้เดียว (One-Time Password : OTP) ไปยงัหมำยเลขโทรศพัทข์องผูใ้ชโ้ทรศพัท์
เพื่อยืนยนักำรซือ้สินคำ้หรือบรกิำร (3) กำรส่งค ำสั่งยืนยนักำรช ำระเงินไปยงัเจำ้ของสินคำ้หรือบริกำร 
เพื่อใหเ้จำ้ของสินคำ้หรือบรกิำรท ำกำรส่งมอบสินคำ้หรือบรกิำรใหแ้ก่ผูใ้ชโ้ทรศพัทต์่อไป  

กลุ่มบรษิัทท ำสญัญำใหบ้รกิำรแก่โอเปอเรเตอรร์ำยดงักล่ำวเป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยมีระยะเวลำตัง้แต่
วนัที่ 1 กันยำยน 2562 ถึงวนัที่ 31 สิงหำคม 2565 เมื่อครบก ำหนดสญัญำสำมำรถขยำยออกไปได้
ครำวละ 1 ปี ซึ่งระบบดังกล่ำวจะเป็นกรรมสิทธ์ิของโอเปอเรเตอรค์ู่สัญญำ โดยบริษัทจะไดร้บัส่วน
แบ่งรำยไดจ้ำกรำยกำรท่ีผ่ำนระบบกำรช ำระเงินดงักล่ำวซึ่งโอเปอเรเตอรจ์ะเป็นผูส้รุปส่วนแบ่งมำให้
กลุ่มบรษิัทในแต่ละเดือน 
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                        แผนภาพการใหบ้ริการระบบการช าระเงนิผ่านผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลือ่นที ่(Carrier Billing) 
 

2.2.3 บริกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Platform: 
DCP) 

ในช่วงไตรมำสที่ 2 ปี 2563 กลุ่มบริษัทเริ่มใหบ้ริกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรกำรใหบ้ริกำรดิจิทัล
คอนเทนตข์ึน้มำใหม่ใหแ้ก่ลกูคำ้รำยหน่ึงที่ไดเ้ขำ้มำเป็นผูใ้หบ้รกิำรดิจิทลัคอนเทนต ์โดยระบบบรหิำร
จัดกำรที่กลุ่มบริษัทพัฒนำขึ ้นมำส ำหรับลูกค้ำรำยนี ้นั้น สำมำรถรองรับกำรสมัครใช้บริกำร             
คอนเทนตข์องผูใ้ชโ้ทรศพัท ์กำรคดักรองรำยกำรผูส้มคัร กำรจดัส่งคอนเทนตไ์ปยงัผูส้มคัรใชบ้ริกำร 
ระบบกำรช ำระเงินค่ำใชบ้ริกำรผ่ำนค่ำโทรศัพท ์(Carrier Billing) และติดตำมรำยกำรจัดส่งบริกำร
คอนเทนต ์รวมไปถึงด ำเนินกำรจดัท ำระบบวิเครำะหข์อ้มลูเชิงลึก เพื่อรำยงำนสถิติรำยกำรที่เกิดขึน้
ทั้งหมดให้แก่ลูกคำ้และโอเปอเรเตอร ์โดยเป็นระบบที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกำรใหบ้ริกำร
ดิจิทลัคอนเทนตไ์ดอ้ย่ำงครอบคลมุทุกขัน้ตอน นอกจำกนี ้ขอบเขตควำมสำมำรถของระบบดงักล่ำว
ยงัสำมำรถพฒันำต่อยอดโดยกำรขยำยไปสู่กำรใหบ้รกิำรดิจิทลัคอนเทนตใ์นรูปแบบอื่น ๆ เช่น ดิจิทลั
คอนเทนตป์ระเภทกำรสตรีมมิ่งวิดีโอที่ก ำลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจบุนั ซึ่งเป็นช่องทำงที่มีศกัยภำพในกำร
ขยำยกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิัทในอนำคต 

ในส่วนของสญัญำกำรใหบ้ริกำร กลุ่มบริษัทจะไดร้บัค่ำบรกิำรเป็นส่วนแบ่งรำยไดใ้นอตัรำที่ไดต้กลง
กับลูกคำ้จำกยอดกำรช ำระค่ำบริกำรที่ผูใ้ชโ้ทรศัพทท์ ำรำยกำรผ่ำนระบบของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่ม
บริษัทไดท้ ำสัญญำใหบ้ริกำรดังกล่ำวแก่ผูใ้หบ้ริกำรดิจิทัลคอนเทนตร์ำยหน่ึงซึ่งกรรมสิทธ์ิในระบบ
ดงักล่ำวเป็นของกลุ่มบรษิทั และระยะเวลำของสญัญำมีอำย ุ3 ปี โดยเริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2563 
ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2566 และเมื่อครบก ำหนดสัญญำจะต่อระยะเวลำออกไปไดอ้ีกครำวละ 1 ปี   
โดยไม่มีกำรจ ำกดัจ ำนวนครัง้ในกำรขยำยระยะเวลำของสญัญำ 

ส่งขอ้มลูการช าระเงนิ 

พฒันาระบบ 
 

ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที ่

ระบบการช าระเงนิผ่านผู้
ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

(Carrier Billing) 

ส่งค าสัง่ซื้อสนิคา้ 

ช่องทางการช าระเงนิ 

โอเปอเรเตอร ์เจา้ของสนิคา้/บรกิาร 

ส่งขอ้มลูการซือ้สนิคา้และช าระเงนิ 
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แผนภาพการใหบ้ริการระบบบริหารจดัการการใหบ้ริการดจิิทลัคอนเทนต ์(Digital Content Platform: DCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ระบบบริหำรจดักำรกำรใหบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนต ์(DCP) เป็นระบบที่บรษิัทพฒันำขึน้ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนตร์ำยหนึ่ง 

ซึ่งในกระบวนกำรกำรท ำงำนของระบบบริหำรจัดกำรกำรใหบ้ริกำรดิจิทัลคอนเทนต ์(DCP) ที่กลุ่ม
บรษิัทพฒันำขึน้ จะมีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1) โอเปอเรเตอรก์ ำหนดประเภทและลกัษณะรูปแบบของคอนเทนตโ์ดยจะเนน้ไปที่คอนเทนตท์ี่มีลกัษณะ
ควำมบันเทิงเป็นหลัก เช่น รำยกำรกีฬำ ไฮไลทก์ำรแข่งขันกีฬำ วิดีโอรำยกำรบันเทิงต่ำง  ๆ เป็นตน้     
แลว้ส่งขอ้ก ำหนดใหก้บัผูใ้หบ้รกิำรดิจิทลัคอนเทนต ์ 

2) ผูใ้หบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนตจ์ะด ำเนินกำรจดัหำคอนเทนตต์ำมขอ้ก ำหนดที่ไดร้บัมำเพื่อน ำมำใหบ้รกิำร
แก่ผูส้มคัรรบับรกิำร 

3) ผู้ให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนต์จ้ำงคู่ค้ำทำงกำรตลำดเพื่ อท ำกำรประชำสัมพันธ์แก่ผู้ใช้งำน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ใหม้ำสมคัรใชบ้รกิำรกบัทำงโอเปอเรเตอร ์



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  42 

4) คู่คำ้ทำงกำรตลำดด ำเนินกำรประชำสมัพนัธใ์นช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ช่องทำงออนไลน ์ช่องทำงเทเลเซลล ์
เป็นตน้ 

5) ในส่วนของขั้นตอนกำรสมัครจะสำมำรถแบ่งไดต้ำมช่องทำงกำรสมัคร ไดแ้ก่ (5.1) กำรสมัครผ่ำน
ช่องทำงออนไลน ์ซึ่งรำยกำรขอ้มลูกำรสมคัรใชบ้รกิำรจะถกูจดัส่งมำยงัระบบ DCP โดยที่ระบบ DCP จะ
สำมำรถคดักรองขอ้มลูรำยกำรสมัครไดใ้นตวัระบบอยู่แลว้  ท ำใหก้ำรสมัครดว้ยช่องทำงนีข้ัน้ตอนกำร
ด ำเนินงำนจะขำ้มขัน้ตอนท่ี 6 และเริ่มด ำเนินกำรต่อในขัน้ตอนท่ี 7 ส ำหรบักำรสมคัรผ่ำนช่องทำงกำรส่ง
ขอ้ควำม (เช่นกด * ตำมดว้ยหมำยเลข) จะเป็นกำรสมคัรโดยตรงกับโอเปอเรเตอร ์และขอ้มูลรำยกำร
สมัครจึงจะส่งมำยังระบบ DCP และในส่วนของกำรสมัครผ่ำนทำงช่องทำงเทเลเซลล ์ข้อมูลรำยกำร
สมคัรจะถกูจดัส่งมำยงัระบบ DCP โดยตรง 

6) โอเปอเรเตอรจ์ะจดัส่งขอ้มลูรำยกำรสมคัรใชบ้รกิำรดว้ยกำรสมคัรผ่ำนทำงขอ้ควำมมำยงัระบบ DCP  

7) เมื่อผูใ้หบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนตไ์ดร้บัขอ้มลูกำรสมคัรแลว้ ขอ้มูลคอนเทนตต์่ำง  ๆ จะถูกส่งมำที่ระบบ 
DCP เพื่อเตรียมกำรจดัส่งต่อไปตำมก ำหนด 

8) ขอ้มลูคอนเทนตจ์ะถกูส่งไปยงัโอเปอเรเตอรเ์พื่อเตรียมส่งไปยงัโทรศพัทม์ือถือของผูส้มคัรรบับรกิำร 

9) โอเปอเรเตอรส่์งขอ้มลูคอนเทนตไ์ปยงัโทรศพัทม์ือถือของผูส้มคัรรบับรกิำร  

2.2.4 บริกำรดูแลรักษำระบบกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกสบ์นโทรศัพทเ์คลื่อนที่  (Mobile Electronic 
Wallet System) 

กลุ่มบริษัทใหบ้ริกำรพฒันำระบบกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกสบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนที่ใหแ้ก่โอเปอเรเตอร์
รำยหนึ่ง ซึ่งสำมำรถให้บริกำรทำงกำรเงินได้อย่ำงครบวงจร โดยได้พัฒนำแอปพลิเคชันบน
โทรศพัทเ์คล่ือนที่ใหใ้ชง้ำนไดค้รอบคลมุทัง้บนระบบปฎิบตัิกำรแอนดรอยด ์(Android OS) และไอโอ
เอส (iOS) ดแูลและบ ำรุงรกัษำระบบ ไปจนถึงกำรพฒันำรูปแบบกำรใชง้ำนใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ช ำระเงินบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ให้สอดคลอ้งต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ใชบ้ริกำร
สำมำรถเข้ำใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและท ำรำยกำรได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำบนระบบที่มี
เสถียรภำพ ทั้งนี ้ กลุ่มบริษัทได้ร่วมพัฒนำแอปพลิเคชันและดูแลระบบกำรช ำระเงินบน
โทรศัพทเ์คล่ือนที่ใหแ้ก่โอเปอเรเตอรร์ำยดงักล่ำวมำกว่ำ 10 ปี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทยงัใหบ้ริกำรและ
ไดร้บัค่ำบริกำรบ ำรุงรกัษำระบบกำรท ำงำนของแอปพลิเคชนัดงักล่ำว และคอยปรบัปรุงคุณสมบตัิ
ของแอปพลิเคชันตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เช่น ปรับปรุงควำมสวยงำมหรือรูปลักษณภ์ำยใน  
แอปพลิเคชนัดงักล่ำว รวมไปถึงเมนกูำรใชง้ำนท่ีมีกำรเพิ่มเติมเป็นระยะ 
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แผนภาพการใหบ้ริการพฒันาและดูแลระบบระบบกระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส ์

 

นอกจำกนี ้ในอดีตกลุ่มบริษัทไดม้ีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมอื่น    
โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

1) บรกิำรพฒันำระบบงำนในโครงกำรธนำคำรดิจิทลั  

 ในปี 2561 กลุ่มบริษัทไดร้่วมพฒันำระบบงำนในโครงกำรธนำคำรดิจิทัลกับธนำคำรพำณิชยแ์ห่ง
หนึ่ง ซึ่งเป็นกำรสรำ้งระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ในรูปแบบใหม่ของธนำคำรพำณิชยใ์ห้
สอดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบัน โดยระบบดังกล่ำวสำมำรถเชื่อมต่อ
ระหว่ำงธนำคำรพำณิชย ์กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน และลกูคำ้ผูใ้ชบ้รกิำรทำงกำรเงิน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินดำ้นต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงธนำคำรดิจิทลั เช่น กำรเปิด
บัญชี กำรรบัฝำกถอนและโอนเงิน และกำรน ำเสนอขอ้มูลผลิตภัณฑท์ำงกำรเงินใหแ้ก่ลูกคำ้ของธนำคำร     
ซึ่งจะช่วยใหธ้นำคำรสำมำรถลดกำรพึ่งพำบคุลำกร ลดค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังำน และสำมำรถเขำ้ถึง
กลุ่มลกูคำ้ไดใ้นวงกวำ้งขึน้ โดยในปี 2561 บริษัทไดพ้ฒันำโครงกำรเสร็จสิน้และส่งมอบงำนเป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ 

2) บรกิำรพฒันำระบบกำรขนส่งโลจิสติกส ์ 

 ในปี 2560 กลุ่มบริษัทไดพ้ัฒนำและส่งมอบระบบกำรขนส่งโลจิสติกสใ์หแ้ก่บริษัทผลิตชุดเครื่อง
นอนรำยหนึ่ง โดยเป็นระบบที่สำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งของสินคำ้ในกระบวนกำรจดัส่งสินคำ้ เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกใหแ้ก่ลกูคำ้ที่รอรบัสินคำ้ โดยในปี 2560 บรษิัทไดพ้ฒันำโครงกำรเสรจ็สิน้และส่งมอบงำนเป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

ระบบกระเป๋าเงนิ
อเิลก็ทรอนิกส ์ 

โอเปอเรเตอร ์

ผูใ้ช้
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

ระบบกระเป๋าเงนิ
อเิลก็ทรอนิกส ์

บรกิารพฒันาและดูแลระบบ 

บรหิารจดัการ 

ใชบ้รกิาร 
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2.3 ธุรกิจสื่อและโฆษณำออนไลน ์

กลุ่มบริษัทไดพ้ัฒนำเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ เพื่อน ำเสนอขอ้มูลดำ้นต่ำง ๆ ที่ผู้ใช้
โทรศพัทส์นใจ อีกทัง้ยงัไดใ้หบ้ริกำรพืน้ที่ส่ือโฆษณำแก่ผูป้ระกอบกำร เพื่อกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์สินคำ้หรือ
บริกำรไปยังลูกค้ำของผู้ประกอบกำร ปัจจุบัน  PROP ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทได้จัดท ำเว็บไซต์ 
ReviewYourLiving.com แอปพลิเคชันบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ และ Facebook Page เพื่อน ำเสนอคอนเทนตด์ำ้น
อสังหำริมทรพัย ์เช่น ขอ้มูลโครงกำรใหม่ ท ำเลที่น่ำสนใจส ำหรบักำรหำบำ้นเดี่ยว ทำวนโ์ฮม หรือคอนโดมิเนียม 
เพื่อกำรอยู่อำศยัและกำรลงทนุ ขอ้มลูกำรซือ้ขำย ปล่อยเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์และข่ำวสำรในวงกำรอสงัหำรมิทรพัย์
ที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูเ้ขำ้ชม โดย PROP ไดร้บัรำยไดจ้ำกกำรเผยแพร่คอนเทนตเ์พื่อกำรโฆษณำประชำสมัพนัธจ์ำก
ผูป้ระกอบกำรกลุ่มผูพ้ฒันำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยห์รือเอเยนซี่โฆษณำ และไดร้บัค่ำเช่ำพืน้ท่ีจำกกำรน ำเสนอส่ือ
โฆษณำในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรรบัจำ้งรีวิวโครงกำรอสงัหำริมทรพัย ์กำรรบัจำ้งจดัท ำบทควำมเพื่อกำรโฆษณำ 
หรือกำรรบัจำ้งประชำสมัพนัธข์่ำวสำรและโปรโมชนั เป็นตน้ 

                                      ตวัอยำ่งรูปภำพหนำ้เว็บไซต ์ReviewYourLiving.com 

 

 
นอกจำกนีก้ลุ่มบริษัทไดม้ีบริกำรส่ือและโฆษณำออนไลนใ์นแอปพลิเคชนั “ครวัคุณต๋อย” โดยจุดเริ่มตน้มำ

จำกกำรรว่มจดัตัง้ BORN รว่มกบักลุ่มคณุไตรภพ ลิมปพทัธ ์เพื่อพฒันำแอปพลิเคชนัส ำหรบัเป็นอีกช่องทำงในกำร
เผยแพร่สตูรอำหำรและรำ้นอำหำรแนะน ำที่ไดม้ีโอกำสออกรำยกำรโทรทศัน์ “ครวัคุณต๋อย” โดย BORN จะไดร้บั
รำยไดจ้ำกเงินค่ำส่ือโฆษณำประชำสมัพนัธผ่์ำนช่องทำงแอปพลิเคชนัดงักล่ำวจำกผูป้ระกอบกำรที่สนใจ  เผยแพร่
ส่ือโฆษณำของตนเองผ่ำนรำยกำร “ครวัคณุต๋อย” 
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ตวัอยำ่งรูปภำพหนำ้แอปพลิเคชนั “ครวัคณุตอ๋ย” 
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2.4 กลยุทธใ์นกำรแข่งขัน 

2.4.1 มีผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนส ำหรับตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงสูงสุด  

กลุ่มบรษิัทมีผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Software Developer) ที่มีประสบกำรณ์
กำรท ำงำนรว่มกบัฝ่ำยพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในธุรกิจโทรคมนำคมมำนำนกว่ำ 20 ปี บคุลำกรของกลุ่ม
บริษัท จึงเขำ้ใจระบบกำรท ำงำนของลกูคำ้ และสำมำรถใหบ้ริกำรลกูคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพตรงตำมมำตรฐำน
ที่ลูกคำ้ก ำหนด อีกทั้ง ยังแกไ้ขปัญหำใหแ้ก่ลูกคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทไดส้นับสนุนกำรพัฒนำ
ปรบัปรุงศักยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ และสำมำรถ
ปรับตัวไดอ้ย่ำงรวดเร็วตำมเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทสำมำรถตอบสนองตำมควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี ตลอดกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำของกลุ่มบรษิัทนัน้ กลุ่มบรษิัทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อ
กำรท ำงำนของพนักงำนทุกคน โดยวำงโครงสรำ้งและกระบวนกำรท ำงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม      
มีกำรป้องกันควำมเส่ียง ลดกำรพึ่งพิงพนกังำนรำยใดรำยหนึ่ง เพื่อใหก้ำรท ำงำนและกำรพฒันำงำนของลกูคำ้มี
ควำมต่อเนื่องและประสิทธิภำพสงูสดุ 

2.4.2 มีควำมสัมพนัธอ์นัดกีับลูกค้ำและคูค่้ำ 

กลุ่มบริษัทมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคำ้และคู่คำ้มำอย่ำงยำวนำน เนื่องจำกทีมผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษัทมี
ประสบกำรณก์ำรท ำงำนรว่มกบับรษิัทโทรคมนำคมที่มีชื่อเสียงระดบัประเทศมำอย่ำงยำวนำน กลุ่มบรษิัทจึงเขำ้ใจ
ถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี ซึ่งช่วยให้กลุ่มบริษัทตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดต้รงตำม
วัตถุประสงคแ์ละเป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ ท ำให้กลุ่มบริษัทไดร้ับควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้และคู่คำ้ในกำร
ให้บริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังไดร้ับโอกำสใหเ้สนอบริกำรต่อยอดไปยังส่วนงำน
ประเภทอื่นที่เก่ียวเนื่องอีกดว้ย เช่น กำรพัฒนำระบบควำมปลอดภัย กำรพัฒนำระบบช ำระเงิน และกำรพฒันำ
ระบบบรหิำรจดักำรรำยกำรสั่งซือ้สินคำ้และบรกิำร เป็นตน้ 

2.4.3 ร่วมมือกับพนัธมติรจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม 

กลุ่มบริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรจำกหลำยอุตสำหกรรมในกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
โดยกลุ่มบริษัทเคยร่วมงำนกับผู้ประกอบกำรในธุรกิจต่ำง  ๆ อำทิ อุตสำหกรรมโทรคมนำคม อุตสำหกรรม
อสังหำริมทรัพย์ อุตสำหกรรม ส่ือโฆษณำ และอุตสำหกรรมบริกำร  ซึ่ งคุณภำพกำร ให้บริกำรของ 
กลุ่มบริษัทไดร้ับกำรยอมรับและแนะน ำต่อไปยังอุตสำหกรรมอื่น ท ำให้กลุ่มบริษัทมีโอกำสท ำควำมรูจ้ักและ
ร่วมงำนกบัพนัธมิตรในอุตสำหกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึน้ โดยกลุ่มบริษัทเชื่อว่ำกลุ่มบริษัทจะสำมำรถพฒันำต่อยอดจำก
กำรรว่มมือทำงธุรกิจดงักล่ำวไปน ำเสนอบรกิำรรูปแบบใหม่ที่มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ในอนำคต  

2.4.4 กลยุทธก์ำรก ำหนดรำคำเพิ่มควำมยืดหยุ่นในกำรลงทนุของลูกค้ำ 

กลุ่มบริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำในกำรใหบ้ริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือโซลชูนัใหแ้ก่
ลูกคำ้ในรูปแบบของส่วนแบ่งรำยไดเ้ป็นหลัก กล่ำวคือลูกคำ้ของกลุ่มบริษัทอำจไม่ตอ้งเป็นผูล้งทุนพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศดว้ยตนเอง โดยกลุ่มบริษัทจะเป็นผูพ้ฒันำระบบดงักล่ำวใหจ้นแลว้เสร็จ จำกนัน้จึงจะร่วม
รบัรูร้ำยไดไ้ปพรอ้มกันกับลกูคำ้ตำมส่วนแบ่งรำยไดท้ี่ ไดม้ีกำรตกลงกันในสัญญำภำยหลงัจำกที่ระบบดงักล่ำวมี
ผู้ใช้บริกำร ซึ่งกลุ่มบริษัทเชื่อว่ำกลยุทธ์กำรก ำหนดรำคำในลักษณะนีจ้ะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทในแง่ของควำม
ต่อเนื่องในกำรรบัรูร้ำยได ้และกำรจงูใจใหล้กูคำ้ใชบ้รกิำรของกลุ่มบรษิัทในระยะยำว 
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2.5 ลักษณะกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของกลุ่มบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มลูกคำ้ในธุรกิจโทรคมนำคม และกลุ่ม
ลกูคำ้ในธุรกิจอื่น โดยลกัษณะของกลุ่มลกูคำ้แต่ละกลุ่มเป็นดงันี ้

2.5.1 กลุ่มลูกค้ำในธุรกิจโทรคมนำคม 

   กลุ่มลกูคำ้กลุ่มนีค้ือผูป้ระกอบกำรโทรคมนำคม หรือผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่และอินเทอรเ์น็ต หรือ
เรียกรวมกันว่ำ โอเปอเรเตอร ์กลุ่มบริษัทจะติดต่อโอเปอเรเตอรโ์ดยตรงเพื่อสอบถำมควำมตอ้งกำรใชร้ะบบหรือ
บริกำรต่ำง ๆ  ซึ่งกลุ่มบริษัทจะพฒันำระบบหรือจดัหำบริกำร เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของกลุ่มลกูคำ้
ธุรกิจโทรคมนำคม โดยอำศยับคุลำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญ ท ำใหล้กูคำ้
ในกลุ่มธุรกิจนีม้ีควำมคล่องตวัมำกขึน้ ปรบัตวัไดอ้ย่ำงรวดเร็ว และลดตน้ทุนในกำรพฒันำระบบหรือจดัหำบรกิำร
ดว้ยตนเอง อีกทัง้ กลุ่มบริษัทจะสงัเกตกำรณแ์ละทดสอบระบบที่พฒันำขึน้อยู่เป็นระยะ เพื่อใหส้ำมำรถแจง้และ
แก้ไขจุดบกพร่องที่พบหรือปัญหำที่อำจเกิดขึน้กับระบบดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงที นอกจำกนี ้           
กลุ่มบริษัทยังท ำกำรศึกษำขอ้มลูกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในด้ำนต่ำง ๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ
ลกูคำ้เพื่อน ำไปใชพ้ิจำรณำประกอบกำรพฒันำระบบในโครงกำรเดิมหรือโครงกำรใหม่ต่อไป 

2.5.2 กลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมอื่น 

 กลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมอื่นที่ตอ้งกำรให้กลุ่มบริษัทด ำเนินกำรพัฒนำระบบหรือแพลตฟอรม์ที่
เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของตนเอง เป็นกลุ่มลูกคำ้ที่ใหค้วำมส ำคัญในดำ้นควำมปลอดภัยและเสถียรภำพของระบบ     
ซึ่งกลุ่มลูกคำ้เหล่ำนีส่้วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคำ้ที่ไดร้บักำรแนะน ำมำจำกกลุ่มลูกคำ้เดิม และผ่ำนทำงเว็บไซตข์อง
กลุ่มบริษัท โดยกลุ่มลูกคำ้เหล่ำนีเ้ชื่อมั่นในประสบกำรณ์กำรท ำงำนของกลุ่มบริษัท และควำมเชี่ยวชำญของ
บุคลำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษัท จึงว่ำจำ้งใหก้ลุ่มบริษัทเขำ้ไปใหบ้ริกำร ทั้งนี ้ที่ผ่ำนมำกลุ่ม
ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมอื่นของกลุ่มบริษัทประกอบไปดว้ย กลุ่มลูกคำ้อสังหำริมทรพัย ์และกลุ่มลูกคำ้ส่ือโฆษณำ    
ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมกับบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมอื่น  ๆ  
เพิ่มเติม 

2.6 ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 

2.6.1 ติดต่อกลุ่มลูกค้ำโดยตรง 

กำรใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทนัน้ กลุ่มบริษัทจะติดต่อและนดัหมำยกับฝ่ำยพัฒนำ
ธุรกิจของลูกคำ้โดยตรง เพื่อสอบถำมถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และโครงกำรของลูกคำ้ที่จะเกิดขึ ้นในอนำคต 
จำกนั้นกลุ่มบริษัทจะหำรือกันภำยใน ร่วมกับพนักงำนฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่ม เพื่อกำรศึกษำควำม
เป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ จำกนั้นจึงน ำแผนงำนไปเสนอต่อลูกคำ้    
หำกลกูคำ้ตกลงที่จะใหก้ลุ่มบริษัทด ำเนินกำรตำมแผนงำนดงักลำว ทำงบริษัทก็จะพฒันำระบบร่วมกับบุคลำกร
ของลูกคำ้จนพรอ้มใชง้ำน รวมไปถึงท ำกำรทดสอบระบบก่อนกำรใชง้ำนจริง โดยกลุ่มบริษัทมีบุคลำกรพรอ้ม
ส ำหรบัใหก้ำรสนบัสนนุและแกไ้ขปัญหำที่อำจเกิดขึน้กบัระบบดงักล่ำว 
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2.6.2 ติดต่อผ่ำนช่องทำงออนไลน ์และแอปพลิเคชัน 

 ในส่วนของธุรกิจส่ือและโฆษณำออนไลน์ กลุ่มบริษัทมีกำรน ำเสนอบริกำรให้เช่ำพืน้ที่ ส่ือโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง (1) เว็บไซต์ ReviewYourLiving.com และ (2) Facebook Page : ReviewYourLiving    
ซึ่งเป็นช่องทำงกำรบริกำรส่ือและโฆษณำส ำหรบักลุ่มลูกคำ้อสังหำริมทรพัย ์โดยลูกคำ้สำมำรถดูตัวอย่ำงคอน
เทนตก์ำรโฆษณำโครงกำรอสงัหำรมิทรพัยต์่ำง ๆ  ไดผ่้ำนทำงช่องทำงดงักล่ำว นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทไดพ้ฒันำแอป
พลิเคชัน ReviewYourLiving เพื่อให้บริกำรค้นหำข้อมูลโครงกำรอสังหำริมทรัพยอ์ีกช่องทำงหนึ่ง โดยลูกค้ำ
สำมำรถติดต่อกลุ่มบรษิัทผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ขำ้งตน้ได ้

2.7 นโยบำยด้ำนรำคำ 

ลกัษณะกำรก ำหนดรำคำของกลุ่มบรษิัทสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดงันี ้

2.7.1 กำรก ำหนดรำคำในลักษณะส่วนแบ่งรำยได้ (Revenue Sharing) 

 กำรใหบ้ริกำรระบบสนบัสนุนกำรใหบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนตแ์ละกำรใหบ้ริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศนั้น ท ำให้กลุ่มบริษัทมีรำยไดใ้นรูปแบบของส่วนแบ่งรำยไดท้ี่เกิดขึน้จำกกำรที่มีผู้ใช้บริกำรดิจิทัล      
คอนเทนตห์รือระบบท่ีกลุ่มบรษิัทไดพ้ฒันำและ/หรือจดัหำใหแ้ก่ลกูคำ้ตำมสดัส่วนที่ไดร้ะบุไวใ้นเงื่อนไขของสญัญำ
ระหว่ำงกลุ่มบรษิัทกบัลกูคำ้ ซึ่งกลุ่มบรษิัทเชื่อว่ำกำรก ำหนดรำคำในลกัษณะนีจ้ะช่วยสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บัลกูคำ้ 
โดยลูกคำ้ไม่ตอ้งเป็นผูล้งทุนค่ำใชจ้่ำยในกำรพัฒนำระบบดังกล่ำวดว้ยตนเอง นอกจำกนี ้กำรก ำหนดรำคำใน
รูปแบบดงักล่ำวจะส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทมีรำยไดใ้นระยะยำวเมื่อมีผูใ้ชบ้ริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศดงักล่ำว
อย่ำงต่อเนื่อง  

2.7.2 กำรก ำหนดรำคำเป็นรำยคร้ังหรือรำยเดือนตลอดอำยุสัญญำ 

 หำกลูกคำ้เขำ้ท ำสัญญำดูแลรักษำระบบกับกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะก ำหนดรำคำโดยอำ้งอิงจำก
ตน้ทุนของพนักงำนฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใหบ้ริกำรดูแลรกัษำระบบแก่ลูกคำ้ บวกดว้ยอัตรำก ำไรขั้นตน้ที่
เหมำะสม (Cost-Plus Pricing) ซึ่งจะก ำหนดใหล้กูคำ้จ่ำยช ำระเป็นรำยครัง้หรือรำยเดือนแลว้แตเ่งื่อนไขที่ระบไุวใ้น
สญัญำ ทัง้นี ้กำรก ำหนดรำคำในรูปแบบดงักล่ำวส่งผลใหก้ลุ่มบรษิัทมีรำยไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอตลอดอำยสุญัญำ 

2.7.3 กำรก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด 

 ส ำหรบัธุรกิจใหเ้ช่ำพืน้ท่ีส่ือโฆษณำขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์กลุ่มบรษิัทจะก ำหนด
รำคำอตัรำพืน้ที่ส่ือโฆษณำในเว็บไซต ์และ Facebook Page ตำมอตัรำรำคำตลำดที่สำมำรถแข่งขนัได ้โดยกลุ่ม
บรษิัทจะพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำโฆษณำดงักล่ำวทกุปีใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะตลำด  

2.8 ภำวะกำรแข่งขัน 

2.8.1 ภำวะอุตสำหกรรม 

 (1)     แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จำกกำรท่ีโลกเริ่มเขำ้สู่ยคุระบบเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลัที่จะมีกำรหลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทลัเขำ้
กับชีวิตคนและจะเปล่ียนโครงสรำ้งรูปแบบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กระบวนกำรผลิต กำรคำ้ กำรบริกำร     
และกระบวนกำรทำงสงัคมอื่น ๆ รวมถึงกำรปฏิสมัพนัธร์ะหว่ำงบคุคลไปอย่ำงสิน้เชิง รฐับำลไทยจึงไดจ้ดัท ำ
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แผนพฒันำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมขึน้มำ เพื่อเรง่น ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำเป็นเครื่องมือในกำรขบัเคลื่อน
กำรพฒันำประเทศ โดยแผนดงักล่ำวไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะรฐัมนตรี ณ วนัท่ี 5 เมษำยน 2559 โดยได้
มีกำรก ำหนดกรอบยทุธศำสตรก์ำรพฒันำทัง้สิน้ 6 ดำ้นไดแ้ก่  

ยทุธศำสตรท์ี่ 1: พฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดิจิทลัประสิทธิภำพสงูใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ 

ยทุธศำสตรท์ี่ 2: ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 

ยทุธศำสตรท์ี่ 3: สรำ้งสงัคมคณุภำพท่ีทั่วถึงเท่ำเทียมดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 

ยทุธศำสตรท์ี่ 4: ปรบัเปล่ียนภำครฐัสู่กำรเป็นรฐับำลดิจิทลั 

ยทุธศำสตรท์ี่ 5: พฒันำก ำลงัคนใหพ้รอ้มเขำ้สู่ยคุเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั 

ยทุธศำสตรท์ี่ 6: สรำ้งควำมเชื่อมั่นในกำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 

หำกพิจำรณำงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนกังบประมำณ ส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
ก ำหนดงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนไวจ้ ำนวน 693,000 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
จ ำนวน 1,800 ลำ้นบำท โดยรำยจ่ำยลงทุนดงักล่ำวคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.00 ของวงเงินงบประมำณปี 
2564 เทียบกบัรอ้ยละ 21.60 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำมำรถแสดงโครงสรำ้งงบประมำณในช่วง 5 ปี
ที่ผ่ำนมำไดด้งันี ้

 

โครงสร้ำงงบประมำณ 
ปีงบประมำณ (ล้ำนบำท) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
วงเงินงบประมำณรำยจ่ำย 2,776,000 2,923,000 3,050,000 3,000,000 3,200,000 3,300,000 

- รำยจ่ำยประจ ำ 2,127,779 2,155,686 2,236,946 2,261,489 2,358,410 2,508,000 
- รำยจ่ำยเพื่อชดใชเ้งินคงคลงั 21,875 27,078 49,642 0 62,709 0 
- รำยจ่ำยลงทนุ 564,354 659,049 676,470 660,306 691,200 693,000 
- รำยจ่ำยช ำระคืนตน้เงินกู ้ 61,992 81,187 86,942 78,206 87,680 99,000 
ที่มำ : ส ำนักงบประมำณ กระทรวงกำรคลัง และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ขอ้มูลสืบคน้ ณ วันที่            
3 มีนำคม 2564 

 
ตวัเลขวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยกำรลงทุนของประเทศเพิ่มสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่องหรือคิดเป็นอัตรำ

กำรเติบโตเฉล่ียเท่ำกบัรอ้ยละ 4.39 ในช่วงปี 2559 – ปี 2564 ทัง้นี ้หำกพิจำรณำเฉพำะส่วนกระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงำนในก ำกับที่อำจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท จะพบว่ำมีงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2564 ที่เพิ่มมำกขึน้จ ำนวน 1,818.40 ลำ้นบำท เป็น 8,604.70 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำ
กำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 26.80 จำกปีงบประมำณ 2563 

จำกบทวิเครำะหส์ถำนกำรณเ์ศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยจำกส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
ระบุว่ำในปี 2560 ประเทศไทยไดเ้ริ่มพฒันำเขำ้สู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทลัอย่ำงจริงจงั โดยมีแนวนโยบำยดำ้น
ดิจิทลัของรฐับำลที่ชดัเจนในกำรส่งเสริมกำรพฒันำและกำรใชน้วัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่งหำกพิจำรณำ
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ควำมสำมำรถดำ้นดิจิทลัในระดบัโลกพบว่ำประเทศไทยอยู่ในระดบักลำง ซึ่งหำกจดัอนัดบัควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนัทำงดิจิทลัจำกทัง้หมด 63 ประเทศ ประเทศไทยจะอยู่ในอนัดับที่ 39 ในปี 2563 จำกอนัดบัที่ 40 
ในปี 2562  โดยดัชนี  World Digital Competitiveness Ranking สถำบัน IMD World Competitiveness 
Center โดยในภำพรวมประเทศไทยมีจุดแข็ง คือ กำรมีจ ำนวนผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ตผ่ำนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ที่สงู     
มีตลำดส่งออกสินคำ้ดิจิทัลที่แข็งแรง และมีสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจ จุดแข็งที่ยังตอ้งพัฒนำต่อ คือ    
กำรใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในภำคธุรกิจ และกำรปรบัปรุงกฎหมำยและกฎระเบียบดำ้นดิจิทัล ส่วนจุดอ่อนที่
ประเทศไทยตอ้งเร่งแกไ้ขโดยด่วนคือ ทกัษะดิจิทลัของประชำชน และแรงงำนดำ้นดิจิทลัที่ต  ่ำมำก กำรขำด
นวตักรรมดิจิทลั หรือกำรวิจยัและพฒันำสินคำ้และบรกิำรท่ีน ำเขำ้สู่ตลำดไดจ้รงิ ควำมเส่ียงของกำรลงทนุสงู 
และปัญหำกำรคุม้ครองทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 

ขอ้มูลจำกส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพบว่ำอุตสำหกรรมดิจิทลัของไทยมีควำมเขม้แข็งใน
ดำ้นตลำดส่งออก แต่อุตสำหกรรมดิจิทัลโดยรวมยังคงมีขอ้จ ำกัดในดำ้นเงินลงทุน และดำ้นกำรวิจัยและ
พฒันำไปสู่นวตักรรมสินคำ้และบรกิำร  

นิยำมอุตสำหกรรมดิจิทัลนั้นค่อนขำ้งกวำ้ง หมำยถึง อุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรต่ำง  ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีดิจิทลัหรือกำรใชป้ระโยชนจ์ำกเทคโนโลยีดิจิทลัโดยแบ่งออกเป็น 5 สำขำ ไดแ้ก่ (1) 
กลุ่มอุตสำหกรรมฮำร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device) (2) กลุ่มอุตสำหกรรม
ซอฟตแ์วร ์(Software) (3) กลุ่มอตุสำหกรรมบรกิำรดำ้นดิจิทลั (Digital Service) (4) กลุ่มอตุสำหกรรมดิจิทลั
คอนเทนต ์(Digital Content) และ (5) กลุ่มอตุสำหกรรมดำ้นกำรส่ือสำร (Communications) 

 

 

ที่มำ : ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ขอ้มลูสืบคน้ ณ วนัที่ 3 มีนำคม 2564 

 
ซึ่งกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัท นบัไดว้่ำอยู่ในภำคส่วนของอตุสำหกรรมบรกิำรดำ้นดิจิทลัดว้ย

กำรที่เป็นผูใ้หบ้ริกำรภำยนอก (Outsourcing) ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่โอเปอเรเตอร ์
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และผู้ว่ำจ้ำงรำยอื่น ๆ และภำคส่วนอุตสำหกรรมดิจิทัลคอนเทนตใ์นแง่ของกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ท  ำหนำ้ที่ในกำรเป็นช่องทำงในกำรเผยแพรด่ิจิทลัคอนเทนตใ์นรูปแบบต่ำง ๆ ออกไปยงัผูบ้ริโภค
ดิจิทัลคอนเทนตน์ั้น ๆ โดยในปัจจุบันอุตสำหกรรมดิจิทัลของไทยนั้นค่อนข้ำงเปิดกว้ำงมีทั้งผู้ผลิต ผู้จัด
จ ำหน่ำย ผู้ให้บริกำร ท่ีเป็นผู้ประกอบกำรจำกต่ำงประเทศรำยใหญ่ และผู้ประกอบกำรไทยหลำยขนำด    
โดยขนำดของตลำดดิจิทลัที่โตขึน้จะท ำใหผู้ป้ระกอบกำรทัง้ระบบไดป้ระโยชน ์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแข่งขนั
ที่อยู่บนฐำนของนวตักรรม ซึ่งในส่วนของกลุ่มบริษัทเองจะไดร้บัประโยชน ์และเติบโตไปในทิศทำงเดียวกัน
กับตลำดดิจิทัลที่จะขยำยตัวเพิ่มมำกขึน้อย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะในภำคส่วนของกำรให้บริกำรดิจิทัล       
คอนเทนตแ์ละบริกำรดำ้นดิจิทัล ที่ในปัจจุบันมีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงเห็นไดช้ัด  เช่น ดิจิทัลคอนเทนต์
ประเภทวิดีโอสตรีมมิ่งที่ก ำลังเป็นที่นิยมอย่ำงรวดเร็ว กำรขยำยตัวของแพลตฟอรม์กำรให้บริกำรดิจิทัล     
คอนเทนตต์่ำง ๆ  ที่ไม่ถูกจ ำกัดอยู่แค่แพลตฟอรม์ใดแพลตฟอรม์หนึ่งอีกต่อไป เช่น สมำรท์ทีวีซึ่งสำมำรถเล่น
ส่ือต่ำง ๆ ผ่ำนโทรศพัทม์ือถือ หรือแอปพลิเคชนับนระบบอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ ซึ่งถือไดว้่ำในปัจจบุนั เกือบทกุ
ธุรกิจตอ้งมีกำรใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินกิจกำร ประกอบกับลกูคำ้
หลกัของกลุ่มบริษัทคือ ผูใ้หบ้ริกำรโทรคมนำคมหรือโอเปอเรเตอร ์ที่ตอ้งขยำยกำรใหบ้ริกำรเพื่อรองรบัควำม
ตอ้งกำรของผูบ้รโิภคที่ไม่ถกูจ ำกดัอยู่แค่กำรใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่เพื่อติดต่อส่ือสำรอีกต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม แมว้่ำในภำพรวมอุตสำหกรรมดิจิทัลของไทยจะมีกำรเติบโตต่อเนื่องทุกปี แต่ยังมี
ขอ้จ ำกัดดำ้นกำรเติบโต เนื่องจำกผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมขำดแคลนเงินทุนในกำรขยำย
ธุรกิจ และไม่สำมำรถขอกูย้ืมเงินไดง้่ำยนกั ดว้ยธุรกิจดิจิทลัส่วนใหญ่ถือว่ำมีควำมเส่ียงสงูเกินกว่ำที่ธนำคำร
จะยอมรบัได ้ยิ่งไปกว่ำนัน้อตุสำหกรรมยงัขำดกำรลงทนุในดำ้นนวตักรรมที่น ำไปสู่สินคำ้และบรกิำรท่ีมีมลูคำ่
สงู โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งไม่มีกำรเชื่อมโยงกำรวิจัยและพฒันำดำ้นดิจิทลัไปสู่ภำคอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของ
ประเทศ 

 (2)      อุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบโทรคมนำคม 

อุตสำหกรรมโทรคมนำคมเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมที่ส  ำคัญ ด้วยสำเหตุที่กำรประกอบธุรกิจ
โทรคมนำคมเป็นส่ิงที่ตอ้งเก่ียวขอ้งกับกำรเขำ้ถึงผูค้นจ ำนวนมำก ตวัธุรกิจจะประสบควำมส ำเร็จไดห้รือไม่
นั้น ปัจจัยส ำคญัคือ ควำมพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึ่งทั้งสองปัจจยันีต้่ำงก็มีควำมสัมพันธก์ับ
เทคโนโลยีที่พฒันำขึน้ในทกุ ๆ วนั ธุรกิจโทรคมนำคมจึงตอ้งมีกำรปรบัตวัอยู่ตลอดเวลำ  

ควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว มีส่วนใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป กำรท ำ
กิจกรรมผ่ำนอินเทอรเ์น็ตเป็นที่นิยมมำกขึน้ ประกอบกับกำรเขำ้มำของสมำรท์โฟนหรือโทรศัพทเ์คล่ือนที่     
ซึ่งท ำใหก้ำรเขำ้ถึงส่ือต่ำง ๆ ทำงอินเทอรเ์น็ตท ำไดง้่ำยยิ่งขึน้และเป็นที่นิยมอย่ำงรวดเร็ว ส่ิงที่ตำมมำคือ     
กำรเกิดขึน้ของธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรบริกำรในระบบดิจิทลัและ
ระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต ซึ่งมีแนวโนม้ที่จะขยำยตวัอย่ำงรวดเร็วในอนำคต น ำไปสู่กำรพฒันำในอุปกรณ์
ส่ือสำร เช่น โทรศพัทแ์ละระบบโครงข่ำยอินเทอรเ์น็ตที่รวดเรว็และเป็นท่ีตอ้งกำรมำกยิ่งขึน้ 
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ภำวะอตุสำหกรรมของระบบอินเทอรเ์น็ตและโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

ในปัจจุบนั โทรศพัทเ์คล่ือนที่แบบสมำรท์โฟนและแท็บเล็ตไดก้ลำยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ ำวัน
ของทุกคน ตลำดโทรศัพทเ์คล่ือนที่ก็มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลใหก้ำรใชส่ื้ออินเทอรเ์น็ตใน
โทรศัพท์เคล่ือนที่เพิ่มมำกขึน้ตำมไปด้วย ประกอบกับกำรพัฒนำของเทคโนโลยีที่ เป็นไปอย่ำงรวด เร็ว 
ผู้ประกอบกำรธุรกิจโทรศัพทเ์คล่ือนที่และให้บริกำรอินเทอรเ์น็ตต่ำงก็พัฒนำบริกำรให้มีประสิทธิภำพ           
มีควำมเรว็มำกขึน้ ผูบ้รโิภคจึงสำมำรถเขำ้ถึงส่ือไดอ้ย่ำงรวดเรว็ทกุที่ทกุเวลำ  

จำกขอ้มลูในรำยงำนกำรส ำรวจกำรมีกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรในครวัเรือน พ.ศ. 
2562 จัดท ำโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ (ข้อมูลสืบค้น ณ วันที่  3 มีนำคม 2564) จะพบว่ำ กำรเข้ำถึง
อินเทอรเ์น็ตของคนไทยมีเพิ่มขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง โดยในปี 2562 อยู่ที่รอ้ยละ 66.7 เพิ่มขึน้จำกปี 2557 ที่รอ้ยละ 
34.9 ดว้ยสำเหตุจำกกำรเขำ้ถึงอินเทอรเ์น็ตที่สะดวกยิ่งขึน้จำกเทคโนโลยีที่พัฒนำและครอบคลุมมำกขึน้ 
ประกอบกับค่ำใชจ้่ำยในกำรใชบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตที่ลดลงจำกกำรแข่งขนัระหว่ำงผูใ้หบ้ริกำร และพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ที่หนัมำติดต่อส่ือสำรกันผ่ำนช่องทำงอินเทอรเ์น็ต ส่งผลใหผู้ท้ี่ยงัไม่ไดใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ต
แต่เดิมได้สมัครใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตมำกกว่ำในสมัยก่อน และเมื่อส ำรวจถึงสถำนที่ที่มีกำรใช้งำน
อินเทอรเ์น็ต พบว่ำกำรใชง้ำนในสถำนที่ต่ำง ๆ ผ่ำนอุปกรณโ์ทรศพัทเ์คล่ือนที่จะสงูถึงรอ้ยละ 90.1 มำกกว่ำ
กำรใชง้ำนในที่พกัอำศยัที่รอ้ยละ 65.6 และกำรใชง้ำนท่ีท ำงำนท่ีรอ้ยละ 30.9 

แผนภำพร้อยละ (%) ของกำรใช้โทรศัพทเ์คลือ่นทีแ่ยกตำมกิจกรรม ของประชำกรอำยุ 6 ปีขึน้ไป (ปี 2561) 

 

ที่มำ : กำรส ำรวจกำรมีกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ.2561 ส ำนกังำนสถิตแิห่งชำติ ขอ้มลูสืบคน้ ณ วนัที่ 3 มีนำคม 2564 

จำกผลส ำรวจของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำในกำรใชง้ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูบ้รโิภคนัน้กว่ำ
รอ้ยละ 82.4 จะใชง้ำนคุณสมบตัิโดยทั่วไป เช่น ถ่ำยรูป เล่นเกม และใชเ้ป็นเครื่องคิดเลข ในขณะที่สดัส่วน
กำรใชง้ำน SMS หรือขอ้ควำมที่ส่งผ่ำนเบอรโ์ทรศพัทน์ัน้สงูถึงรอ้ยละ 66.1 กำรใชง้ำนดำ้นอินเทอรเ์น็ต เช่น 
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โซเชียลมีเดีย หรือรบัส่งอีเมล มีสดัส่วนกำรใชง้ำนอยู่ที่รอ้ยละ 50.2 และกำรใชง้ำนท ำธุรกรรมกำรเงินผ่ำน
แอปพลิเคชนัของธนำคำรต่ำง ๆ อยู่ที่รอ้ยละ 7.3 

 (3)      แนวโน้มธุรกิจทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและโทรคมนำคม 

แนวโนม้ธุรกิจบริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่มีแนวโนม้เติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรขยำยฐำนจ ำนวน
ผูใ้ชง้ำนผ่ำนกำรขยำยโครงข่ำยบริกำร โดยอุตสำหกรรมส่ือสำรเป็นตลำดขนำดใหญ่มีมลูค่ำรำว 6.1 แสน
ลำ้นบำท ในปี 2561 หรือมีสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 3.9 ของ GDP มีอตัรำกำรเติบโตรอ้ยละ 2.2 จำกปี 2560 
แบ่งออกเป็นตลำดบริกำรส่ือสำรมูลค่ำ 3.6 แสนลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 58.2 ของมูลค่ำตลำด
อุตสำหกรรมทัง้หมด ซึ่งเป็นผลจำกควำมกำ้วหนำ้ของนวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนำรวดเร็วและ
คณุภำพกำรส่ือสำรแบบไรส้ำยที่ดีขึน้และสำมำรถใชง้ำนอย่ำงกวำ้งขวำงมำกขึน้ สรำ้งควำมสะดวกและง่ำย
ใหก้ับผูใ้ชง้ำน พฤติกรรมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จึงใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนที่เป็นช่องทำงหลกัในกำรติดต่อส่ือสำร
และมีควำมตอ้งกำรใชง้ำนดำ้นขอ้มลูเพิ่มขึน้ ซึ่งควำมนิยมใชง้ำนอินเทอรเ์น็ตบนโทรศพัทส์มำรท์โฟน ส่งผล
ให้รำยไดจ้ำกบริกำรประเภทข้อมูลมีบทบำทหลักแทนรำยไดจ้ำกบริกำรเสียง โดยบริษัทอิริคสันประเมิน
จ ำนวนสมำรท์โฟนในไทยจะเพิ่มขึน้เกิน 100 ลำ้นเครื่องในปี 2563 จำก 65 ลำ้นเครื่อง ปี 2560 (ที่มำ: 
แนวโนม้อุตสำหกรรม ปี 2562-2564 ธุรกิจบริกำรระบบโทรศพัทเ์คล่ือนที่ศูนยว์ิจยักรุงศรี) นอกจำกนี ้กำร
เพิ่มขึน้ของจ ำนวนผูใ้ชโ้ทรศพัทส์มำรท์โฟนยงัส่งผลใหม้ีกำรใชแ้อปพลิเคชนั แพลตฟอร์ม และกำรใชบ้รกิำร
ออนไลน ์ตำมทิศทำงกำรใชส้มำรท์โฟนที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องอีกดว้ย   

ข้อมูลจำกศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนำคม ส ำนักงำน กสทช. พบว่ำประเทศไทยมี          
ผูล้งทะเบียนใชบ้รกิำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในปี 2559 จ ำนวน 119.67 ลำ้นเลขหมำย ซึ่งมีอตัรำกำรเติบโตเฉล่ีย
ประมำณรอ้ยละ 8.9 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2553 ซึ่งมีจ ำนวน 71.73 ลำ้นเลขหมำย โดยส ำนกังำน กสทช. ได้
คำดกำรณว์่ำในปี 2564 นั้นจะมีจ ำนวนเพิ่มขึน้เป็น 141.48 ลำ้นเลขหมำย ผลส ำรวจของส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติในปี 2559 กล่ำวถึงกำรเพิ่มขึน้ของสดัส่วนสมำรท์โฟนเป็นประมำณรอ้ยละ 50 ของโทรศพัทเ์คลื่อนที่
ทั้งหมด ซึ่งในปี 2555 มีเพียงประมำณรอ้ยละ 8 โดยกำรติดตำมข่ำวสำรนับเป็นกิจกรรมที่คนประมำณ     
รอ้ยละ 46.50 นิยมใชบ้รกิำรผ่ำนสมำรท์โฟน 
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จ ำนวนผู้สมัครรับบริกำรโทรศัพทเ์คลื่อนที ่ 

หน่วย: ลำ้นเลขหมำย 

 
    ที่มำ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) และจ ำนวนเลขหมำย       

              โทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่มีผูใ้ชง้ำน ส ำนกับริหำรและจดักำรเลขหมำยโทรคมนำคม ขอ้มลูสืบคน้ ณ วนัที่ 3 มีนำคม 2564 

หมำยเหต:ุ จ ำนวนผูส้มคัรรบับริกำรของผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่เป็นเลขหมำยที่มีผูส้มคัรรบับริกำรจริงในตลำดและมีกำรเดินบญัชีใชง้ำน

อย่ำงต่อเนื่องซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนเลขหมำยที่มีกำรรำยงำนเพื่อวตัถปุระสงคอ่ื์น ๆ 

* เป็นตวัเลขจำกกำรคำดกำรณข์องส ำนกังำน กสทช.  

ส ำนักงำน กสทช. ระบุว่ำในเขตพืน้ที่ภูมิภำค ผูใ้หบ้ริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่ยังคงมีโอกำสในกำร
ขยำยฐำนลูกคำ้ผูส้มัครรบับริกำรขอ้มูลข่ำวสำร สำระ และควำมบันเทิงไดอ้ีกมำก แมว้่ำตลำดผูส้มัครรบั
บริกำรในเขตเมืองค่อนข้ำงจะอิ่มตัว ประกอบกับสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นกำรแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงมำก    
เพื่อมิใหก้ระทบกบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่เฉล่ียต่อเลขหมำยต่อเดือน (Average Revenue 
Per Unit: “ARPU”) ที่มีแนวโนม้เริ่มทรงตัว กำรที่ตลำดบริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่ยังคงปรำกฏภำพของกำร
รักษำกำรเติบโตได้อยู่นั้น ผลส่วนหนึ่งคำดว่ำจะมำจำกแรงผลักดันให้เกิดกำรใช้บริกำรเสริมบน
โทรศัพท์เค ล่ือนที่  (Mobile Value-Added Services: “MVAS”) หรือบริกำรที่ ไม่ ใช่ เ สียง ( “Non-Voice 
Services”) เพิม่มำกขึน้ เพื่อชดเชยรำยไดจ้ำกบรกิำรทำงเสียง (“Voice Services”) ที่ทรงตวัหรืออำจลดลงได้
ในอนำคต 

ส ำนักงำน กสทช. ระบุว่ำสภำวะของตลำดบริกำรส่ือสำรที่เป็นปรำกฏกำรณท์ั่วโลกเริ่มเขำ้สู่จุด
อิ่มตัวตำมวัฏจักรวงจรธุรกิจ โดยเฉพำะผลิตภัณฑบ์ริกำรทำงเสียงของโทรศัพทเ์คล่ือนที่ จึงเกิดปฏิกิริยำ
ตอบสนองของผูใ้หบ้ริกำรส่วนใหญ่ที่ตอ้งพยำยำมปรบักลยุทธก์ำรแข่งขนั โดยหนัมำใหค้วำมส ำคญักบักำร
รกัษำฐำนผูใ้ชบ้รกิำรเดิม รวมทัง้พยำยำมส่งเสรมิใหเ้กิดรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรท่ีไม่ใช่เสียงหรือบรกิำรเสรมิ
เพิ่มมำกขึน้ จำกขอ้มลูพบว่ำมลูค่ำตลำดบริกำรเสริมไม่ว่ำจะเป็นลกัษณะของกำรส่งขอ้ควำมสัน้ (“SMS”) 
กำรส่งขอ้ควำมมลัติมีเดีย (“MMS”) และบริกำรดำ้นขอ้มลูอื่น ๆ ยงัคงเติบโตมำกอย่ำงกำ้วกระโดด จำกแรง
ผลกัทำงดำ้นอุปสงคข์องกำรส่ือสำรทำงดำ้นขอ้มลูผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตไรส้ำยที่เพิ่มขึน้ตำมพฤติกรรมกำร
ใชง้ำนของผูใ้ชบ้ริกำรที่เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับแรงผลกัทำงดำ้นอุปทำนที่มำจำกสมำรท์โฟนที่มีรำคำ
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ต ่ำลง รำยกำรส่งเสริมกำรขำยในลักษณะแพ็กเกจที่สนับสนุนกำรใชง้ำนบริกำรที่ไม่ใช่เสียงและกำรสรำ้ง  
คอนเทนตห์รือแอปพลิเคชนั เพื่อใหผู้ท้ี่สนใจสมคัรใชบ้รกิำรมีกำรดำวนโ์หลดมำใชง้ำนอย่ำงแพรห่ลำย 

 (4)      อุตสำหกรรมบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ในปัจจุบนัธุรกิจกำรใหบ้ริกำรดำ้นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไดม้ีกำรใหบ้ริกำรอย่ำงแพร่หลำย 
ผู้ประกอบกำรในแต่ละอุตสำหกรรมไดจ้ำ้งผูเ้ชี่ยวชำญเขำ้มำให้ค ำปรึกษำและวำงระบบดำ้นเทคโนโลยี    
และสำรสนเทศเพื่อน ำมำปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุ รกิจ 
ตวัอย่ำงเช่น กำรใหบ้ริกำรรบัจ่ำยเงินผ่ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่และอินเทอรเ์น็ต กำรเพิ่มช่องทำงกำรขำยสินคำ้
ผ่ำนทำงระบบออนไลน ์เป็นตน้ และเป็นผลใหธุ้รกิจที่ใหบ้ริกำรดำ้นเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตตอ้งมีกำรปรบัปรุง
และพัฒนำระบบอยู่ตลอดเวลำเพื่อใหก้ำรบริกำรของผูป้ระกอบกำรรองรบักำรใชง้ำนที่เพิ่มมำกขึน้อย่ำงมี
เสถียรภำพ 

ประเภท 
มูลค่ำตลำดบริกำรดิจิทัล (ล้ำนบำท) 

2560 2561 2562 
e-Content 57,333 61,478 63,015 
e-Transaction 23,931 35,680 49,521 
e-Retail 11,602 21,217 25,264 
e-Entertainment 14,955 16,888 15,632 
FinTech 14,192 16,444 14,289 
e-Advertise 1,602 1,790 1,815 
รวม 123,615 153,497 169,536 

                       ที่มำ : ผลส ำรวจอตุสำหกรรมบริกำรดำ้นดิจิทลั โดยส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั ขอ้มลูสบืคน้ ณ วนัที่ 3 มีนำคม 2564 

ในปี 2562 มูลค่ำตลำดบริกำรดิจิทัลโดยรวมมีมูลค่ำประมำณ 169,536 ลำ้นบำท โดยเพิ่มขึน้    
รอ้ยละ 10.45 จำกปี 2561 ส ำหรับภำพรวมของกำรให้บริกำรประเภท e-Content ซึ่งเป็นประเภทกำร
ใหบ้ริกำรที่สรำ้งรำยไดห้ลกัของกลุ่มบริษัทนัน้ในภำพรวมของปี 2562 มีมลูค่ำประมำณ 63,015 ลำ้นบำท  
ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.50 จำกปี 2561 ซึ่งจำกขอ้มลูจะพบว่ำมลูค่ำตลำดบริกำรในภำพรวมมีแนวโนม้เพิ่มขึน้
อย่ำงต่อเนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค  ซึ่งผู้ประกอบกำรได้หันมำ
ประกอบธุรกิจที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบัดิจิทลัคอนเทนต ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่ และระบบอินเทอรเ์น็ตมำกขึน้ รวมไป
ถึงกำรวำงระบบโครงข่ำยโทรคมนำคม และใหบ้รกิำรค ำปรกึษำดำ้นระบบดิจิทลัในหลำกหลำยรูปแบบ 

 (5)      ธุรกิจเอำทซ์อสรส์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ในปัจจบุนัธุรกิจเอำทซ์อรส์ (“Outsource”) หรือธุรกิจรบัจำ้งด ำเนินงำนแทนบคุลำกรภำยในองคก์ร
มีควำมหลำกหลำยของกำรให้บริกำรมำกขึน้ เนื่องจำกบริษัทผู้ให้บริกำรงำนเอำท์ซอรส์จ ำนวนมำกที่มี
ควำมรูเ้ฉพำะดำ้นและมีควำมสำมำรถมีกำรน ำเทคโนโลยีและควำมกำ้วหนำ้ต่ำง  ๆ ที่เกิดขึน้ใหม่มำช่วยใน
กำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำใหผู้ใ้หบ้ริกำรธุรกิจเอำทซ์อรส์สำมำรถใหบ้ริกำรที่มีรำยละเอียด
และมีควำมซบัซอ้นไดม้ำกยิ่งขึน้ เพื่อตอบสนองไดต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรที่มีอยู่หลำยรูปแบบ 
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ท ำใหเ้กิดโอกำสและควำมทำ้ทำยในกำรใหบ้รกิำรเอำทซ์อรส์ในรูปแบบที่แตกต่ำงจำกเดิม โดยครอบคลมุทัง้ 
กำรจดัซือ้จดัจำ้ง ทรพัยำกรบคุคล กำรเงิน กฎหมำย และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ส ำหรับธุรกิจเอำท์ซอสร์สในส่วนของเทคโนโลยีสำรสนเทศเองจ ำเป็นจะต้องมีผู้ที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถและควำมเขำ้ใจในกำรพัฒนำและปรบัใชเ้ทคโนโลยีเขำ้กับธุรกิจต่ำง  ๆ ท ำใหบ้ริษัทพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีต่ำง ๆ โดยส่วนใหญ่ต่ำงก็ท ำธุรกิจเอำทซ์อรส์ หรือรบัพัฒนำระบบตำมควำมตอ้งกำรของ 
ผูว้่ำจำ้งในระดบัองคก์รต่ำง ๆ เนื่องจำกควำมพรอ้มของทรพัยำกรของบริษัทเหล่ำนั้น เช่นเดียวกันกับกลุ่ม
บริษัท โดยลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีลกัษณะเป็นกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้กับลูกคำ้ผู้ว่ำจำ้งในธุรกิจต่ำง ๆ โดยเฉพำะธุรกิจโทรคมนำคมที่กลุ่มบริษัทมีประสบกำรณแ์ละควำม
เชี่ยวชำญสูง ประกอบกับกำรที่บริษัทในอุตสำหกรรมโทรคมนำคมไม่ไดม้ีกำรประกอบธุรกิจพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศดว้ยตนเองโดยตรง แต่เป็นธุรกิจที่มีกำรผสำนควำมเก่ียวเนื่องในหลำย ๆ ดำ้นกบัระบบ
เทคโนโลยีที่มีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ กำรว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญที่สูงกว่ำ จึงเป็น
เรื่องที่มีควำมเหมำะสม และมีแนวโนม้ที่จะแพร่หลำยมำกยิ่งขึน้ในอนำคต ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้มลูผลส ำรวจ
แผนกำรใชบ้ริกำรเอำทซ์อรส์ในแต่ละประเภท ซึ่งจะเห็นไดว้่ำดำ้นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอยู่ในแผนที่
กลุ่มส ำรวจมีควำมตอ้งกำรใชบ้รกิำรเป็นสดัส่วนที่มำกที่สดุ 

รอ้ยละ (%) ของกลุ่มส ำรวจที่มีแผนจะเพิ่มกำรใชบ้รกิำรเอำทซ์อรส์ในแต่ละประเภท 

     
                         ที่มำ: Deloitte Consulting LLP, 2016 and 2018 Global Outsourcing Survey ขอ้มลูสืบคน้ ณ วนัที่ 3 มีนำคม 2564 

 

 (6)      กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนต ์

กำรเขำ้ถึงขอ้มลูในปัจจุบนัสำมำรถเขำ้ถึงไดอ้ย่ำงสะดวกรวดเร็ว ดว้ยกำรเชื่อมโยงขอ้มลูข่ำวสำร 
ควำมบนัเทิง และกำรใหบ้รกิำรต่ำง ๆ  มำกมำย ซึ่งสำมำรถตรงเขำ้ถึงโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีไดทุ้กที่บนโลกผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต ประกอบกับกำรที่โทรศัพทเ์คล่ือนที่และอินเทอรเ์น็ตไดร้บักำรพัฒนำใหม้ีประสิทธิภำพ 
น ำไปสู่กำรเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ขึน้มำ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรรบับริกำรดิจิทัลคอนเทนตใ์นรูปแบบกำรสมัคร
สมำชิก (“Subscription”) เช่น Netflix / JOOX / Spotify / VIU / Disney+ เป็นบรษิัทใหค้วำมบนัเทิงดภูำพยนตร ์
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ฟังเพลง เมื่อผูบ้ริโภคสมคัรใชบ้ริกำรก็จะสำมำรถรบับริกำรดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนอินเทอรเ์น็ตไดทุ้กที่ เพียงแค่มี
กำรเชื่อมต่อกบัอินเทอรเ์น็ต และมีค่ำใชจ้่ำยรำยเดือนในรำคำที่สำมำรถเขำ้ถึงได ้ 

ซึ่งกำรรบับริกำรดิจิทลัคอนเทนตใ์นรูปแบบกำรสมคัรสมำชิกก ำลงัเป็นที่นิยมมำกขึน้เรื่อย  ๆ ดว้ย
ควำมสะดวกรวดเร็ว และสำมำรถเขำ้ถึงกำรบริกำรไดทุ้กที่ทุกเวลำ และยงัเป็นโอกำสที่ส  ำคญัส ำหรบักำรขยำย
กำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษัทในอนำคตในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่รองรบักำรเผยแพร่ดิจิทัล  
คอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพำะ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้เริ่มให้บริกำรระบบบริหำรจัดกำรดิจิทัล          
คอนเทนตใ์นรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งในแอปพลิเคชนัของผูใ้หบ้รกิำรดิจิทลัคอนเทนตร์ำยหน่ึงไปแลว้ 

 (7)      เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรให้บริกำรช ำระเงนิ 

กำรบริกำรดำ้นดิจิทัลที่ก ำลังเติบโตอย่ำงรวดเร็วคือ บริกำรทำงกำรเงิน (“Banking”) ซึ่งรวมถึง
บริกำรทำงกำรช ำระเงินผ่ำนผูใ้หบ้ริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่ (“Carrier Billing”) และเป็นส่วนหนึ่งของบริกำรเสริม
ผ่ำนโทรศัพท์เคล่ือนที่  (Mobile Value-Added Services : “MVAS”) ปัจจุบันรูปแบบกำรช ำระค่ำสินค้ำบน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ (1) Contactless คือ กำรรบัส่งขอ้มลูระยะใกลโ้ดยไม่ตอ้ง
อ่ำนบำร์โค้ดหรือ QR Code แต่อย่ำงใด เช่น ใช้เทคโนโลยี ส่ือสำรแบบไร้สำยระยะใกล้ (Near-field 
communication: NFC) หรือเทคโนโลยีที่ใชใ้นกำรระบส่ิุงของโดยใชค้ลื่นวิทย ุ(Radio frequency identification: 
RFID) (2) แอปพลิเคชนับนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ผ่ำนกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส ์(“eWallet”) ที่ตอ้งมีกำรอ่ำนบำรโ์คด้
หรือ QR Code ซึ่งผูใ้ชบ้ริกำรจะตอ้งท ำกำรแลกเงินอิเล็กทรอนิกสม์ำเก็บไวใ้นกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกสก์่อนใช้
ช ำระเงิน โดยสำมำรถแลกเงินและเติมเงินไดผ่้ำนหลำกหลำยช่องทำง  (3) SMS ใชก้ำรรบัส่งขอ้ควำมกับระบบ
อตัโนมตัิในกำรสั่งซือ้และยืนยนักำรสั่งซือ้ ซึ่งรวมถึงกำรช ำระเงินผ่ำนค่ำบริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่ดว้ย เพรำะท ำ
ผ่ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ทัง้หมดตัง้แต่กำรเลือกช ำระเงินจนถึงกำรรบั SMS ยืนยนัซึ่งท ำหนำ้ที่เสมือนใบเสรจ็รบัเงิน 
(4) เว็บไซต ์เหมือนกำรช ำระค่ำสินคำ้หรือบริกำรผ่ำนเว็บไซตซ์ือ้ขำยสินคำ้ทั่วไปบนคอมพิวเตอร ์แต่ออกแบบ
หนำ้จอใหม่ใหเ้ล็กเหมำะกบักำรใชง้ำนบนหนำ้จอโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

ส่วนกลุ่มธุรกิจต่ำง ๆ ท่ีเขำ้มำแข่งขนัในกระบวนกำรช ำระค่ำสินคำ้และบรกิำรผ่ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี ้(1) ธนำคำร ซึ่งออกบริกำร Mobile Banking เพื่อเป็นช่องทำงกำรท ำ
ธุรกรรมตลอด 24 ชั่วโมง (2) โอเปอเรเตอร ์ซึ่งสรำ้งมำตรฐำนกำรจ่ำยเงินดว้ยโทรศัพทเ์คล่ือนที่ของตวัเอง เช่น 
Ericsson Money ในยุโรป (3) บริษัทบัตรเครดิต ซึ่งตั้งบริษัทย่อยมำดูแลธุรกิจนี ้โดยเฉพำะ เช่น อเมริกัน       
เอ็กซ์เพรส เปิดบริษัท Payfone ส่วนมำสเตอรก์ำรด์ออกบริกำร Pay Pass และวีซ่ำออกบริกำร payWave         
(4) บริษัทธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและระบบจ่ำยเงินออนไลน์ ซึ่งสรำ้งระบบจ่ำยเงินของตัวเอง เช่น Google Pay / 
Apple Pay / Grab Pay เป็นตน้ (5) ธุรกิจนวตักรรมกำรจ่ำยเงิน เช่น สแควร ์(Square) เครื่องรูดบตัรเครดิตดว้ย
โทรศพัทเ์คล่ือนที่ ที่ไม่มีค่ำธรรมเนียมเปิดบญัชี แต่คิดค่ำธรรมเนียมเป็นอตัรำคงที่อตัรำเดียวจำกกำรช ำระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิตโดยไม่ขึน้อยู่กบัยอดที่ช ำระเงิน 

บรกิำรเรียกเก็บเงินผ่ำนผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (“Carrier Billing หรือ Operator Billing”) เป็น
หนึ่งในช่องทำงกำรรบัช ำระค่ำสินคำ้หรือบริกำรในโทรศพัทเ์คล่ือนที่ที่กลุ่มบริษัทไดร้่วมพฒันำกับโอเปอเรเตอร ์
โดยกำรคิดค่ำบริกำรจำกผูใ้ชโ้ทรศพัท ์หำกเป็นแบบรำยเดือน ก็จะเรียกเก็บเงินในใบเรียกเก็บค่ำใชบ้ริกำรเดือน
นัน้ แต่ถำ้เป็นแบบเติมเงิน จะถูกเรียกเก็บเงินจำกยอดเงินคงเหลือในหมำยเลขโทรศพัทท์นัที โดยมกัเป็นที่นิยม



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  58 

ในกลุ่มประเทศที่มีจ ำนวนผูใ้ชบ้ตัรเครดิตค่อนขำ้งนอ้ย จึงเปล่ียนวิธีกำรเรียกเก็บเงินจำกบตัรเครดิต มำเป็นกำร
เก็บเงินพรอ้มค่ำใชบ้รกิำรโทรศพัทแ์ทน ถือเป็นบรกิำรท่ีช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูใ้ชโ้ทรศพัทท์ี่ไม่มีบตัรเครดติ
เป็นอย่ำงมำก ท ำใหส้ะดวกต่อกำรซือ้สินคำ้และบริกำร ลดค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินช ำระค่ำ
สินคำ้ และลดขั้นตอนกำรกรอกรำยละเอียดขอ้มลูส่วนบุคคลเพิ่มเติม ปัจจุบัน Carrier Billing มีใหบ้ริกำรแลว้
รำว 160 เครือข่ำยใน 50 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทย โอเปอเรเตอรห์ลกัทัง้ 3 รำย ไดเ้ปิดใหบ้ริกำร Carrier 
Billing แก่ผู้ประกอบกำรที่ขำยสินคำ้หรือบริกำรบนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ โดยมีผู้ประกอบกำรที่เปิดใช้ช่องทำง
ดังกล่ำวในกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ในปัจจุบัน เช่น Apple App Store / Google Play / Facebook / Line Store 
ฯลฯ ซึ่งกลุ่มบริษัทก็เป็นหนึ่งในผูพ้ฒันำระบบกำรใหบ้ริกำร Carrier Billing ร่วมกับทัง้แอปพลิเคชนัต่ำง ๆ และ
โอเปอเรเตอร ์ซึ่งถำ้หำกมีผูใ้ชง้ำนแอปพลิเคชนัและใชง้ำนระบบ Carrier Billing มำกยิ่งขึน้ในอนำคต ก็จะส่งผล
ใหก้ำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิัทขยำยตวัตำมไปดว้ย   

2.8.2 ภำวะกำรแข่งขันและคู่แข่ง 

 ทัง้นีห้ำกพิจำรณำคู่แข่งในตลำดธุรกิจผูใ้หบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนตโ์ดยสงัเขป อำ้งอิงจำกรำยงำนของ
ศูนยว์ิจยัขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์ซึ่งไดท้ ำกำรศึกษำวิจยัเพื่อประเมิน
มูลค่ำตลำดปัจจุบนัและอนำคตของธุรกิจผูใ้หบ้ริกำรดิจิทัลคอนเทนตใ์นประเทศไทย ไดม้ีกำรสรุปรำยชื่อบริษัท    
ผูใ้หบ้ริกำรดิจิทัลคอนเทนตใ์นประเทศไทยและรำยได ้และจำกกำรพิจำรณำขอ้มูลลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
เพิ่มเติมนัน้ พบว่ำรำยชื่อผูป้ระกอบกำรกำรใหบ้รกิำรดิจิทลัคอนเทนตเ์รียงตำมรำยไดม้ีรำยชื่อตำมล ำดบัดงันี ้ 

ล ำดับ ชื่อบริษทั รำยได้ (บำท) 
  2560 2561 2562 
1 บจ.แมคโคร คีออสค ์ 556,446,287 543,196,977  296,182,644  
2 บจ.ชีส โมบำย คอรป์อเรชั่น 373,946,927 344,872,920  391,969,868  
3 กลุ่มบริษทัแอดเทค ฮับ 200,642,981 289,482,498  302,043,462  
4 บจ.สไมล ์อินเทอรแ์อคทีฟ 220,145,677 164,832,083  68,058,362  
5 บจ.ฟิวเจอร ์ทยู ู 323,561,517 150,492,456  112,961,936  
6 บจ.ธิงคส์มำรท์ 81,024,046 119,856,389  193,804,438  
7 บจ.เอวีไอ โมบำยเทนเมน้ท ์ 153,359,811 151,147,807  104,588,566  
8 บจ.เฮกสค์วิบ ์ 55,916,236 61,242,831  81,015,064  
9 บจ.สมำรท์ เทเลบิซ 60,644,749 40,979,508  33,176,393  
10 บจ.อะกูด้พลสั 67,390,112 39,168,921  29,683,876  
11 บจ.ซมัวนั 8,461,754 10,009,215  15,049,585  
 รวม 2,101,540,097 1,915,281,605  1,628,534,194  

ที่มำ : ขอ้มลูตวัเลขจำก BOL ขอ้มลูสืบคน้ ณ วนัที่ 3 มีนำคม 2564 

ในส่วนของกำรด ำเนินธุรกิจนั้น ทุกบริษัทมีกำรให้บริกำรในลักษณะที่ใกลเ้คียงกัน โดยจ ำเป็นตอ้งมีกำร
ร่วมมือกับโอเปอเรเตอรห์รือผูใ้หบ้ริกำรเครือข่ำย เพื่อท ำกำรส่งคอนเทนตท์ี่ใหบ้ริกำรไปยงัโทรศพัทเ์คล่ือนที่ขอ ง
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ผูบ้ริโภค ในส่วนของคอนเทนตข์องผูป้ระกอบกำรแต่ละรำยที่จะน ำส่งใหก้ับผูบ้ริ โภคนั้นมีลกัษณะที่ใกลเ้คียงกัน 
ไดแ้ก่ เนือ้หำประเภทข่ำวสำร สำระบนัเทิง ค ำท ำนำยดวงชะตำ และโปรโมชั่นต่ำง ๆ  ดงันัน้ผูป้ระกอบกำรแต่ละรำย
จึงตอ้งมีกำรแข่งขันกันในกำรผลิตเนือ้หำและสรำ้งจุดเด่นของบริษัทตัวเองภำยในกรอบที่โอเปอเรเตอรก์ ำหนด 
และใหส้ำมำรถดงึดดูควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคมำกที่สดุ ทัง้นี ้ในส่วนท่ีมีควำมแตกต่ำงกบักำรใหบ้รกิำรของกลุ่ม
บริษัทคือ กลุ่มบริษัทสำมำรถพฒันำระบบกำรจดัส่งคอนเทนตข์ึน้มำไดเ้อง ไม่จ ำเป็นตอ้งว่ำจำ้งบุคคลภำยนอก
พัฒนำขึน้มำหรือท ำกำรดูแลรักษำระบบ ซึ่งเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในกำรพัฒนำต่อยอดหรือกำรจัดกำรกับปัญหำที่
เกิดขึน้ไดอ้ย่ำงแม่นย ำและรวดเรว็ เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทเป็นผู้พฒันำระบบนัน้ขึน้มำเอง และเป็นเหตผุลส ำคญัที่ท  ำ
ใหก้ลุ่มบรษิัทไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกโอเปอเรเตอรม์ำโดยตลอด 

นอกจำกในประเทศไทยแลว้ ในต่ำงประเทศก็มีธุรกิจกำรให้บริกำรในลักษณะนีเ้ช่นเดียวกัน โดยในบำง
ประเทศ เช่น อินโดนีเซีย จะมีลักษณะใกลเ้คียงกับประเทศไทย โดยมีกำรใหบ้ริกำรขอ้มลูข่ำวสำร ควำมบนัเทิง 
เพลง ผ่ำนทำงข้อควำม และต้องร่วมมือกับโอเปอเรเตอรข์นำดใหญ่ในประเทศก็คื อ Telkomsel Indosat XL 
เช่นเดียวกันกับประเทศไทยแต่ขนำดของตลำดอินโดนีเซียจะใหญ่กว่ำเนื่องจำกจ ำนวนประชำกรที่มีมำกกว่ำ
ประเทศไทยประมำณสำมเท่ำ นอกจำกนีย้งัมีกำรใหบ้รกิำรรบัเป็นตวักลำงในกำรส่งขอ้ควำม โดยผูป้ระกอบกำรไม่
จ ำเป็นต้องไปติดต่อโอเปอเรเตอร์เจ้ำต่ำง  ๆ ด้วยตนเองเพียงผลิตเนื ้อหำ และท ำกำรส่งผ่ำนบริษัทได้เลย 
ตัวอย่ำงเช่น SMSALA SMS.to Twilio เป็นตน้ และกำรด ำเนินธุรกิจลักษณะนีไ้ดเ้ป็นที่นิยมมำกขึน้ ซึ่งปัจจุบนัมี
กำรใหบ้รกิำรในเกือบทกุประเทศทั่วโลก 

Mtouche Technology Berhad เป็นบริษัทผู้ให้บริกำรข้อมูลผ่ำนข้อควำม SMS จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยป์ระเทศมำเลเซีย ปัจจบุนัมีเปิดสำขำกำรใหบ้รกิำรในประเทศสิงคโปร ์ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไทย เวียดนำม 
และกมัพชูำ จำกผลประกอบกำรในปี 2562 พบว่ำมีกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย อยู่ที่ 202.77 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก
ปี 2561 ที่ 147.10 ลำ้นบำท โดยมีแนวโนม้ใกลเ้คียงกบับรษิัทในประเทศไทยที่ไดร้บัผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจ
เช่นกัน นอกจำกนัน้ยงัมีผลจำกเรื่องของกำรพฒันำของเทคโนโลยี 4G ท ำใหส้ญัญำณอินเทอรเ์น็ตมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึน้ บริษัทจึงตอ้งมีกำรเพิ่มช่องทำงกำรใหบ้ริกำรไปสู่ตลำดแอปพลิเคชนัหรือกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำกขึน้ 

ส ำหรบัในบำงประเทศ เช่น เกำหลี หรือญ่ีปุ่ น เป็นตน้ กำรเขำ้ถึงขอ้มลูต่ำงๆ จะไม่ไดม้ำจำกขอ้ควำม SMS 
แต่กำรรบัขอ้มลูเนือ้หำสำระต่ำง ๆ จะนิยมรบัผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน เช่น Naver ของประเทศเกำหลีใตห้รือ Line 
ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นตน้ ดว้ยกำรพฒันำประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตใหเ้ขำ้ถึงไดทุ้กพืน้ท่ีและมี
เสถียรภำพ รวมไปถึงโทรศพัทเ์คล่ือนที่ที่มีประสิทธิภำพในกำรใชแ้อปพลิเคชนัไดห้ลำกหลำย ท ำใหผู้บ้ริโภคอำจ
ลดควำมนิยมรบัเนือ้หำข่ำวสำรต่ำง ๆ ผ่ำนทำงขอ้ควำม SMS ลง และหนัมำใชบ้รกิำรผ่ำนทำงแอปพลิเคชนัต่ำง ๆ
ในกำรรบัขอ้มลูแทน 

2.9 ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

 กำรใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทในแต่ละโครงกำรมีลกัษณะกำรด ำเนินงำน รำยละเอียด
เนือ้งำน และระยะเวลำที่ใชใ้นกำรปฏิบตัิงำนที่แตกต่ำงกนัออกไป ขึน้อยู่กับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และขอ้ตกลงระหว่ำง
กลุ่มบรษิัทและลกูคำ้เป็นส ำคญั โดยขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบรษิัทนัน้สำมำรถสรุปโดยสงัเขปได ้ดงันี ้
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 2.9.1 รบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ : ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษัทหำรือร่วมกบัลกูคำ้เพื่อรบัทรำบถึงควำมตอ้งกำร
  และเงื่อนไขต่ำง ๆ ของลกูคำ้ พรอ้มกบัเสนอแนวทำงกำรด ำเนินกำรเบือ้งตน้ 

 2.9.2 หำรือร่วมกับฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ : ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษัทด ำเนินกำรหำรือภำยในร่วมกับฝ่ำย
  เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อวิเครำะหแ์นวทำงกำรด ำเนินกำรพฒันำระบบและขัน้ตอนกำรท ำงำนทัง้หมด
  ที่เก่ียวขอ้ง โดยฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศจะประเมินควำมเป็นไปได ้ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน ระยะเวลำ 
  บคุลำกร และทรพัยำกรที่ตอ้งใชใ้นกำรพฒันำงำนนัน้ ๆ 

 2.9.3 จดัท ำแผน และน ำเสนอลกูคำ้ : ผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิัทและฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรจดัท ำ
  แผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบในภำพรวมและน ำเสนอต่อลูกคำ้ เพื่อให้ทรำบถึงกำรด ำเนินงำน   
  และสรุปรำยละเอียดรว่มกนักบัลกูคำ้ 

 2.9.4 ตกลงท ำสัญญำ : ลูกคำ้และกลุ่มบริษัทเขำ้ท ำสัญญำร่วมกัน โดยลักษณะของสญัญำที่เก่ียวขอ้งกับ
  กำรพฒันำระบบแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

  (1) สญัญำลกัษณะส่วนแบ่งรำยได ้(Revenue Sharing) 

 ขอบเขตกำรใหบ้รกิำรของสญัญำประเภทนีค้รอบคลมุทัง้กำรพฒันำระบบและกำรดแูลรกัษำ
 ระบบไวภ้ำยใตส้ญัญำเดียวกนั โดยกลุ่มบริษัทจะด ำเนินกำรพฒันำระบบใหแ้ก่ลกูคำ้แลว้ส่ง
 มอบ และจะรบัรูร้ำยไดใ้นลกัษณะของส่วนแบ่งรำยไดต้ำมสดัส่วนที่ก ำหนดไวภ้ำยใตเ้งื่อนไข
 ของสญัญำดงักล่ำว เมื่อลกูคำ้น ำระบบดงักล่ำวไปใชง้ำน  
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  (2) สญัญำว่ำจำ้งพฒันำระบบ (Development) 

 ขอบเขตกำรให้บริกำรของสัญญำประเภทนี ้จะมีเพียงว่ำจ้ำงพัฒนำระบบเท่ำนั้น ซึ่งกลุ่ม
 บริษัทจะรบัรูร้ำยไดจ้ำกำรเขำ้ท ำสญัญำดงักล่ำวเป็นรำยครัง้หรือตำมควำมคืบหนำ้ของงำน
 แลว้แต่เงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ 

 2.9.5 ด ำเนินกำรพฒันำระบบ : บคุลำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบรษิัทด ำเนินกำร  
  พฒันำระบบใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยกลุ่มบรษิัทและลกูคำ้จะสอบทำนควำมคืบหนำ้และควำม  
  ถกูตอ้งของงำนระหว่ำงกำรพฒันำอยู่เป็นระยะ 

 2.9.6 ด ำเนินกำรทดสอบระบบ : เมื่อกำรพฒันำระบบแลว้เสรจ็ กลุ่มบรษิัทจะด ำเนินกำรทดสอบ 
  กำรท ำงำนของระบบดงักล่ำวในทกุขัน้ตอนเสมือนกำรใชง้ำนจรงิ และรำยงำนผลกำรทดสอบ 
  ต่อลกูคำ้ เพื่อใหล้กูคำ้ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อระบบงำนดงักล่ำว 

 2.9.7 ด ำเนินกำรส่งมอบ : ภำยหลังจำกที่ลูกคำ้ยอมรบัผลกำรทดสอบระบบงำนว่ำสำมำรถด ำเนินงำนได้
  อย่ำงถกูตอ้งและครบถว้นในทกุขัน้ตอนแลว้ กลุ่มบรษิัทจะส่งมอบระบบงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ลกูคำ้ 

 2.9.8 กำรใหบ้รกิำรภำยหลงักำรส่งมอบงำน : ภำยหลงัจำกกำรส่งมอบงำน กลุ่มบรษิัทจะท ำหนำ้ที่ดแูล 
  รกัษำระบบใหภ้ำยใตเ้งื่อนไขของสญัญำใหบ้รกิำร ซึ่งแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

(1) สญัญำลกัษณะส่วนแบ่งรำยได ้(Revenue Sharing) 

  เนื่องจำกสญัญำประเภทนีไ้ดร้ะบใุหง้ำนดูแลรกัษำระบบเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขต
กำรใหบ้ริกำรในสญัญำตัง้แต่ตอนที่ลกูคำ้ตกลงใหก้ลุ่มบริษัทพฒันำระบบงำนให ้ดงันัน้ กลุ่มบริษัทจะ
เป็นผูด้แูลรกัษำระบบรว่มกบัลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่องภำยหลงัจำกที่ไดส่้งมอบงำนใหแ้ก่ลกูคำ้ เพื่อให้ระบบมี
เสถียรภำพและมีประสิทธิภำพดียิ่งขึน้ตลอดระยะเวลำที่ลกูคำ้น ำระบบดงักล่ำวไปใชง้ำน ซึ่งกลุ่มบรษิัท
จะรบัรูส่้วนแบ่งรำยไดจ้ำกกำรใชบ้รกิำรตำมสดัส่วนที่ระบไุวใ้นเงื่อนไขของสญัญำดงักล่ำว 

(2) สญัญำดแูลรกัษำระบบ (Maintenance Agreement) 

  สัญญำประเภทนีจ้ะระบุขอบเขตกำรใหบ้ริกำรเพียงแค่ในส่วนของกำรดูแลรกัษำ
ระบบเท่ำนั้น ซึ่งกลุ่มบริษัทจะเขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำวกับลูกคำ้ หำกลูกคำ้ที่ว่ำจำ้งใหก้ลุ่มบริษัทพฒันำ
ระบบเพียงอย่ำงเดียวในตอนแรก มีควำมประสงคท์ี่จะให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริกำรดูแลรกัษำระบบ
เพิ่มเติมภำยหลังจำกที่กลุ่มบริษัทส่งมอบงำนพัฒนำระบบใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ โดยกลุ่มบริษัทจะจัดใหม้ี
บคุลำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศคอยดแูลระบบงำนดงักล่ำวตลอดระยะเวลำของสญัญำ ซึ่งกลุ่มบรษิทั
จะรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำประเภทนีเ้ป็นรำยครัง้หรือรำยเดือนแลว้แต่ลกัษณะของกำรใหบ้รกิำร 

2.10 กำรจัดหำบริกำร 

 กำรจัดหำบริกำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกค้ำของกลุ่มบริษัทตอ้งอำศัยบุคลำกรดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นส ำคญั กลุ่มบรษิัทจึงมุ่งเนน้กำรจดัหำบคุลำกรท่ีมีศกัยภำพที่พรอ้มจะเติบโตรว่มกนักับกลุ่มบรษิัทในระยะ
ยำว พรอ้มทัง้สนบัสนุนกำรพฒันำองคค์วำมรูข้องบคุลำกรกลุ่มดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดส่้งเสรมิใหบุ้คลำกรของกลุ่ม
บริษัทเขำ้รบักำรอบรมเพื่อพัฒนำควำมรูแ้ละควำมสำมำรถที่ต้องใชใ้นกำรปฏิบัติงำน เพื่อใหม้ีควำมพรอ้มและควำม
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เชี่ยวชำญในกำรพฒันำระบบงำนที่หลำกหลำยรูปแบบตำมควำมเหมำะสมต่อกลุ่มลกูคำ้ในแต่ละอุตสำหกรรมที่ลกัษณะ
กำรด ำเนินธุรกิจและควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกันออกไป ซึ่งกลุ่มบรษิัทเชื่อมั่นว่ำ แนวทำงกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวของกลุ่ม
บริษัทจะท ำใหบุ้คลำกรเหล่ำนีข้องกลุ่มบริษัทสำมำรถปฏิบตัิงำนทดแทนกันไดใ้นทุกส่วนงำน ซึ่งจะช่วยใหก้ลุ่มบริษัทไม่
ตอ้งพึ่งพิงบุคลำกรรำยใดรำยหนึ่ง ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทสำมำรถ
ดูแลและพัฒนำระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี กลุ่มบริษัทมีจ ำนวนบุคลำกรทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 28 คน นอกจำกนี ้กลุ่มบรษิัทยงัค ำนึงถึงควำมส ำคญัของระบบ
กำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ ซึ่งบุคลำกรของกลุ่มบริษัทจ ำเป็นตอ้งใชเ้ป็นเครื่องมือส ำคญัในกำรปฏิบตัิงำนเพื่อใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ 
กลุ่มบริษัทจึงไดล้งทุนจดัหำระบบในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้แบบ  Cloud ที่มีประสิทธิภำพและเสถียรภำพจำกบริษัทชัน้น ำ   
ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรบัในระดบัสำกล อำทิ Microsoft, Google, Amazon และ Digital Ocean  

3. ปัจจัยควำมเสี่ยง 

บริษัทไดจ้ัดตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ซึ่งมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแนวทำงในกำร
บริหำรจดักำรระดบัควำมเส่ียงที่มีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำน โดยท ำหนำ้ที่ติดตำมควบคมุควำมเส่ียงใหอ้ยู่ภำยในระดับ
ที่เหมำะสมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ บริษัทไดจ้ ำแนกควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจ     
ที่ส  ำคญัเป็นดงันี ้

3.1. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ให้บริกำรโทรศัพทเ์คลื่อนทีใ่นกำรด ำเนินธุรกิจ  

รำยได้ของกลุ่มบริษัทมำกกว่ำรอ้ยละ 90 มำจำกธุรกิจบริกำรระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนต์       
และบริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่ (“โอเปอเรเตอร”์) ซึ่งในช่วง 9 เดือนปี 
2563 กลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ำกโอเปอเรเตอรส์องรำยซึ่งมีสัดส่วนรำยไดร้วมมำกกว่ำรอ้ยละ 99 โดยแบ่งออกเป็นสัดส่วน 
รอ้ยละ 54 และรอ้ยละ 46 ของรำยไดจ้ำกธุรกิจหลกั 2 ประเภทดงักล่ำว 

 กลุ่มบรษิัทจะตอ้งด ำเนินธุรกิจภำยใตข้อ้ก ำหนดของโอเปอเรเตอรแ์ต่ละรำย ตัง้แต่กำรจดัใหม้ีระบบกำรเชื่อมต่อกบั
โอเปอเรเตอรท์ี่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรใหบ้ริกำรแก่ผูใ้ชโ้ทรศัพท ์กำรก ำหนดลักษณะของบริกำรหรือคอนเทนต ์  
กำรก ำหนดบริกำรหรือควำมถ่ีในกำรจดัส่งคอนเทนต ์ซึ่งจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกโอเปอเรเตอรก์่อนกำรใหบ้ริกำร 
รวมถึงกำรจัดเก็บหลักฐำนกำรสมัคร หลักฐำนกำรใหบ้ริกำร ส ำหรบักำรตรวจสอบในภำยหลัง โดยหำกกลุ่มบริษัทไม่
สำมำรถด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของทำงโอเปอเรเตอรไ์ด ้กลุ่มบรษิัทมีโอกำสที่จะถกูระงบักำรใหบ้รกิำร 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทได้เริ่มท ำธุรกิจร่วมกับโอเปอเรเตอร์เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ  10 ปี               
และพนกังำนของบรษิัทไดม้ีกำรส่ือสำรกบัทำงโอเปอเรเตอรถ์งึแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ และมีควำมพรอ้มใน
กำรปรบัเปล่ียนวิธีกำรท ำงำนเพื่อใหส้อดคลอ้งกับวิธีกำรท ำงำนของโอเปอเรเตอร ์โดยในอดีตที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทไม่เคย
ประสบปัญหำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 

3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรทีมี่ควำมสำมำรถเฉพำะ 

กำรประกอบธุรกิจและกำรพฒันำบริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท ด ำเนินกำรโดยบุคลำกรที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณเ์ฉพำะดำ้น ซึ่งเป็นทรพัยำกรที่มีคุณค่ำและมีส่วนส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่ งในที่นี ้
หมำยถึงพนกังำนดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดงันัน้หำกบริษัทตอ้งสญูเสียบุคลำกรเหล่ำนัน้ไปอำจตอ้งใชเ้วลำมำกในกำร
สรำ้งบคุลำกรทดแทนขึน้มำใหม่ ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรขยำยกำรพฒันำผลงำนของกลุ่มบรษิัทได ้



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  63 

 บริษัทไดต้ระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำว และไดด้  ำเนินกำรกระจำยควำมเส่ียงโดยให้พนักงำนรำยอื่นสำมำรถ
ท ำงำนทดแทนกันได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งพิงพนักงำนคนใดคนหนึ่ง นอกจำกนีบ้ริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญักับบุคลำกรโดยใหก้ำร
ส่งเสรมิพฒันำควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจ และกำรมีส่วนรว่มในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทใหม้ำกที่สดุ 

3.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรทีผู้่ให้บริกำรโทรศัพทเ์คลื่อนทีเ่ข้ำมำด ำเนินธุรกิจเอง 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริกำรระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนต์ต่ำง ๆ ที่มีกำรด ำเนินกำรร่วมกับ
โอเปอเรเตอร ์โดยบรษิัทเป็นผูจ้ดัหำคอนเทนตใ์หแ้ก่โอเปอเรเตอรเ์พื่อน ำไปส่งต่อใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิำร และบรษิัทจะไดร้บัส่วน
แบ่งรำยไดค้่ำบรกิำรท่ีโอเปอเรเตอรเ์รียกเก็บจำกผูใ้ชบ้รกิำร ปัจจุบนับรษิัทไดท้ ำสญัญำใหบ้รกิำรดงักล่ำวกบัโอเปอเรเตอร์
รำยใหญ่ทุกรำย โดยถือเป็นกลยุทธใ์นกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัที่ตอ้งกำรเขำ้ถึงผูใ้ชบ้รกิำร ซึ่งไม่จ ำกัดเฉพำะผูใ้ชบ้รกิำรใน
เครือข่ำยใดเครือข่ำยหน่ึง ทัง้นี ้สญัญำดงักล่ำวส่วนใหญ่จะมีผลต่ออำยอุตัโนมตัิ ต่อไปอีกทกุ ๆ 1 ปี โดยที่ผ่ำนมำไดม้ีกำร
ต่อสญัญำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด 

กลุ่มบริษัทมีรำยไดห้ลักมำจำกกำรใหบ้ริกำรระบบสนับสนุนกำรใหบ้ริกำรดิจิทัลคอนเทนตท์ี่ด  ำเนินกำรร่วมกับ
โอเปอเรเตอรร์ำยใหญ่ 3 รำย โดยมีสัดส่วนรวมกันมำกกว่ำรอ้ยละ 80.00 ของรำยไดร้วมในปี 2560-2562 และในงวด       
9 เดือนของปี 2563 ซึ่งบรษิัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรไม่ไดร้บักำรต่ออำยสุญัญำดงักล่ำว และสญูเสียรำยไดจ้ ำนวนมำก
รวมถึงมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำว  และฝ่ำยบริหำรเชื่อว่ำกำรสรำ้งปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในกำรให้บริกำรแก่
โอเปอเรเตอรม์ำนำนกว่ำ 10 ปี จะช่วยลดควำมเส่ียงดังกล่ำวลงได ้นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทยังมีบุคลำกรดำ้นนักพฒันำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสบกำรณ ์ซึ่งสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกใหโ้อเปอเรเตอรท์ั้งในกำรปรบัปรุงแก้ไข
ปัญหำไดอ้ย่ำงรวดเร็ว รวมถึงกำรพฒันำระบบต่ำง ๆ ที่เชื่อมโยงกบัธุรกิจเดิมใหม้ีประสิทธิภำพและเสถียรภำพมำกยิ่งขึน้ 
ซึ่งจะช่วยใหก้ลุ่มบรษิัทมีผลงำนท่ีน่ำเชื่อถือต่อไปไดใ้นระยะยำว 

3.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรต่อรองอัตรำส่วนแบ่งรำยได้จำกผู้ให้บริกำรโทรศัพทเ์คลื่อนที ่

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรระบบสนบัสนุนกำรให้บริกำรดิจิทลัคอนเทนตท์ัง้หมด และบริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศบำงส่วน มำจำกส่วนแบ่งรำยไดค้่ำใชบ้ริกำรที่โอเปอเรเตอรไ์ดร้บัจำกผูใ้ชโ้ทรศพัท ์โดยก ำหนดอตัรำส่วนแบ่ง
รำยไดต้ำมสญัญำที่ไดม้ีกำรตกลงกนั ในอนำคตหำกโอเปอเรเตอรเ์จรจำต่อรองขอลดอตัรำส่วนแบ่งรำยไดท้ี่บรษิัทจะไดร้บั
ลงจำกอตัรำปัจจบุนั ก็จะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อรำยไดข้องกลุ่มบรษิัทได ้

ทั้งนี ้ผู้บริหำรของบริษัทเชื่อว่ำ ดว้ยชื่อเสียงและคุณภำพในกำรให้บริกำร บริษัทถือเป็นผู้ให้บริกำรระบบที่มี
ควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัโอเปอเรเตอรท์กุรำย และเป็นผูท้ี่ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกโอเปอเรเตอรม์ำอย่ำงต่อเนื่อง บรษิัทจึงเชื่อ
ว่ำจะสำมำรถคงอตัรำส่วนแบ่งรำยไดก้บัโอเปอเรเตอรใ์นอตัรำที่ยอมรบัไดท้ัง้สองฝ่ำยในระยะยำวต่อไป 

3.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงพันธมิตรรำยใหญ่ 

ในงวด 9 เดือนปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ำกบริกำรระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนตม์ำกกว่ำ     
รอ้ยละ 80 ของรำยไดร้วม ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีกำรพึ่งพิงคู่คำ้ทำงกำรตลำดบำงรำย เนื่องจำกส่วนแบ่งรำยไดข้องกลุ่ม
บริษัทจำกโอเปอเรเตอร์เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรท ำกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพของคู่ค้ ำทำงกำรตลำด ในช่วง                  
9 เดือนปี 2563 กลุ่มบริษัทพึ่งพิงรำยไดจ้ำกคู่คำ้ทำงกำรตลำดในช่องทำงที่ใชเ้สียงซึ่งมีสดัส่วนรำยไดจ้ำกช่องทำงกำรท ำ
กำรตลำดดงักล่ำวกว่ำรอ้ยละ 76 ของรำยไดจ้ำกบริกำรระบบสนบัสนุนกำรใหบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนต์ และกลุ่มบริษัทมี
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สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรท ำกำรตลำดของคู่คำ้ทำงกำรตลำด 2 รำยหลกัในสดัส่วนรำยไดเ้ท่ำกบัรอ้ยละ 30 ถึง 44 ของรำยได้
จำกบรกิำรระบบสนบัสนนุกำรใหบ้รกิำรดิจิทลัคอนเทนต ์ 

กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำว โดยกลุ่มบริษัทเชื่อว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร                    
และโอเปอเรเตอรท์ี่กลุ่มบริษัทมีมำโดยตลอด จะท ำใหก้ำรด ำเนินกำรของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได ้นอกจำกนี ้
บรษิัทค ำนึงถึงและบรหิำรควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัคู่คำ้มำโดยตลอด โดยไดพ้ิจำรณำรว่มกนัเพื่อท ำควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำร
ของตลำด และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมืออำชีพ และมีประสิทธิภำพเพื่อกำรรกัษำ
ควำมสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนั  

3.6 ควำมเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค 

เทคโนโลยีกำรส่ือสำรมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว พฤติกรรมและควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคก็เปล่ียนแปลงไป
ตำมวิวฒันำกำรในผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรใหม่ ๆ  รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงดำ้นกฎเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลต่ำง ๆ  ก็มีส่วนท ำใหม้ี
กำรเปิดตลำดและใหบ้ริกำรดว้ยเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยปัจจัยต่ำง ๆ ดังกล่ำวขำ้งตน้จะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
บรกิำรระบบสนบัสนนุกำรใหบ้รกิำรดิจิทลัคอนเทนต ์

สืบเนื่องจำกรำยไดข้องกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่พึ่งพิงรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรระบบสนบัสนุนกำรใหบ้ริกำรดิจิทลั
คอนเทนตข์องโอเปอเรเตอร ์ควำมเส่ียงของรำยไดข้องกลุ่มบริษัทจึงพึ่งพิงกับกำรใหบ้ริกำรดิจิทัลคอนเทนตด์ว้ยเช่นกัน 
อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรมีควำมเห็นว่ำ จุดแข็งของกำรใหบ้ริกำรระบบของกลุ่มบริษัทต่อโอเปอเรเตอร  ์คือ กำรพฒันำ
ระบบกำรใหบ้ริกำรจดักำรขอ้มลูเสมือนเป็นผูร้บัเหมำงำนบริกำรดิจิทลัคอนเทนตอ์อกมำจำกธุรกิจหลกัของโอเปอเรเตอร ์
ดังจะเห็นไดว้่ำเทคโนโลยีของช่องทำงในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้มีพัฒนำกำรมำตัง้แต่กำรโทรศพัทห์มำยเลข 1900 เพื่อรบั 
คอนเทนต์ จนกลำยเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ และปัจจุบันเป็นยุคที่ใช้ระบบข้อควำมสั้น (SMS) และข้อมูลทำง
อินเทอรเ์น็ตเป็นหลกั กลุ่มบริษัทเล็งเห็นควำมเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีที่เกิดขึน้มำโดยตลอด และไดต้ิดตำมแนวโนม้
กำรเปล่ียนแปลงกับทำงโอเปอเรเตอรอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ำกลุ่มบริษัทจะสำมำรถพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศใหส้ำมำรถสนบัสนนุกำรใหบ้รกิำรของโอเปอเรเตอรไ์ดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ตวัอย่ำงเช่น ในปี 2562 กลุ่มบรษิัทไดเ้ริ่ม
ใหบ้ริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหแ้ก่โอเปอเรเตอรต์ำมพฤติกรรมกำรช ำระเงินของผูใ้ชโ้ทรศัพทท์ี่มีทำงเลือกมำก
ยิ่งขึน้ ไดแ้ก่ กำรพฒันำระบบช่องทำงกำรช ำระเงินผ่ำนโอเปอเรเตอร ์(“Carrier Billing”) เพื่อซือ้คอนเทนตห์รือสินคำ้ดิจทิลั 
(“Digital Assets”) อื่น ๆ ซึ่งเป็นช่องกำรช ำระเงนิท่ีสะดวก และสำมำรถเขำ้ถึงไดง้ำ่ยจำกผูใ้ชโ้ทรศพัท ์ทกุรำย และสำมำรถ
เขำ้ถึงผูใ้ชบ้รกิำรในประเทศไทยไดม้ำกกว่ำช่องทำงกำรช ำระเงินประเภทอื่น เช่น บตัรเครดิต บตัรเงินสด กำรช ำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส ์เช่น PayPal และสกลุเงินครปิโต (“Cryptocurrency”) เป็นตน้  

 ในแง่มมุของกำรแข่งขนัของส่ือดิจิทลัในยุคปัจจบุนั เป็นยุคที่มีคอนเทนตจ์ ำนวนมำกมำยบนอินเทอรเ์น็ต ซึ่งท ำ
ใหเ้กิดรูปแบบทำงธุรกิจ (“Business Model”) ในกำรหำรำยไดจ้ำกขอ้มลูหลำกหลำยรูปแบบ โดยรูปแบบที่เห็นโดยทั่วไป 
อำทิ (1) บริกำรคอนเทนตฟ์รีและหำรำยไดจ้ำกกำรโฆษณำจำกผูป้ระกอบกำร เช่น YouTube / Facebook / Instagram 
เป็นตน้ (2) บรกิำรแบบบอกรบัสมำชิก เช่น Netflix / iFlix หรือรวมระหว่ำง (1) และ (2) คือคอนเทนตฟ์รีและมีโฆษณำ หรือ
สมคัรสมำชิกเพื่อไม่มีโฆษณำ และบริกำรพิเศษเพิ่มเติม เช่น Spotify รวมถึงแอปพลิเคชนับนโทรศพัทเ์คล่ือนที่มำกมำย 
(3) กำรจ่ำยเงินซือ้คอนเทนตโ์ดยตรง เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(“E-book”) เช่น Ookbee / Meb / Shutterstock และ
นิตยสำรออนไลน ์เช่น TIME / The Economist เป็นตน้ รูปแบบทำงธุรกิจประเภทที่ (1) บริกำรคอนเทนตฟ์รีและหำรำยได้
จำกกำรโฆษณำเป็นรูปแบบธุรกิจที่ไดร้บัควำมนิยมมำกขึน้ในปัจจุบนั เนื่องจำกสำมำรถเขำ้ถึงผูใ้ชบ้ริกำรไดเ้ร็วที่สดุ และ
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เมื่อมีผูใ้ชบ้ริกำรเป็นจ ำนวนมำก ก็จะเกิดควำมตอ้งกำรในกำรโฆษณำของผูป้ระกอบกำรไปยงัผูใ้ชบ้รกิำรบนแพลตฟอรม์ 
(Platform) ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี ฝ่ำยบริหำรเห็นว่ำรูปแบบธุรกิจในแบบที่ (2) และ (3) ซึ่งเป็นกำรขำยคอนเทนตโ์ดยตรง 
แมว้่ำจะสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรไดน้้อยกว่ำรูปแบบธุรกิจที่ (1) แต่ก็มีควำมเส่ียงนอ้ยกว่ำเนื่องจำกสำมำรถหำ
รำยไดไ้ดโ้ดยตรงสมัพนัธก์บัคอนเทนตท์ี่ผลิตขึน้มำ 

ดงันัน้แลว้ ฝ่ำยบรหิำรจึงเห็นว่ำ กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรใหบ้รกิำรของกลุ่มบริษัท 
หำกกลุ่มบรษิัทสำมำรถเตรียมควำมพรอ้มดำ้นบคุลำกรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีควำมสำมำรถในกำรพฒันำระบบให้
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผู้ใชบ้ริกำรไดเ้ป็นอย่ำงดีนั้น กลุ่มบริษัทก็จะสำมำรถให้บริกำรแก่โอเปอเรเตอร์
ส ำหรบับรกิำรใหม่ ๆ ท่ีจะมีพฒันำกำรต่อเนื่องไดใ้นอนำคต  

3.7 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบจำกส ำนักงำน กสทช. 

ผู้ให้บริกำรโทรศัพทเ์คล่ือนที่ (“โอเปอเรเตอร”์) อยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) โดยโอเปอเรเตอรจ์ะน ำกฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ของส ำนกังำน กสทช. มำก ำหนดเป็นนโยบำยและขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำนของโอเปอเรเตอร ์ซึ่งจะส่งผลต่อวิธีกำรด ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบรกิำรระบบสนบัสนนุกำรใหบ้รกิำรดิจิทลัคอนเทนต ์

ในช่วงปีที่ผ่ำนมำส ำนักงำน กสทช. ไดห้ำรือกับโอเปอเรเตอรเ์พื่อเพิ่มคุณภำพในขั้นตอนกำรสมัครและวิธีกำร
ยกเลิกสมำชิกแก่ผู้ใช้บริกำรดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อลดปัญหำร้องเรียนกรณีกำรสมัครใช้บริกำรโดยไม่สมัครใจ                   
โดยส ำนกังำน กสทช. ไดก้ ำหนดใหโ้อเปอเรเตอรท์ ำกำรส่งขอ้ควำมยืนยนักำรสมคัรและขอบคณุในกำรใชบ้รกิำร และแจง้
ช่องทำงกำรยกเลิกที่เป็นมำตรฐำนโดยกำรกด *137 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไดด้  ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครดัตำมแนวทำงของ
ส ำนักงำน กสทช. และโอเปอเรเตอร ์โดยมีส่งขอ้ควำมแก่ผูส้มัครใชบ้ริกำรเพื่อแจง้ขอบคุณส ำหรบักำรสมัครใชบ้ริกำร   
โดยระบุชื่อบริกำร อัตรำค่ำบริกำร หมำยเลขโทรศัพท์ของกลุ่มบริษัทส ำหรับกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติ ม                
และช่องทำงกำรยกเลิกผ่ำนกำรกด *137 ตำมที่ก ำหนด 

นอกจำกกำรส่งขอ้ควำมแจง้ช่องทำงกำรยกเลิกแลว้ โอเปอเรเตอรแ์ต่ละรำยมีขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรเพื่อลดโอกำส
ในกำรสมัครใชบ้ริกำรโดยไม่สมัครใจที่แตกต่ำงกันออกไป ไดแ้ก่ กำรส่งรหัสใชค้รัง้เดียว (One-time-Password: OTP)  
เพื่อยืนยันกำรสมคัรใชบ้ริกำร กำรเพิ่มขั้นตอนกำรสมัครใชบ้ริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลนท์ี่จะเพิ่มระบบกำรคดักรองกำร
สมคัรใชบ้รกิำร โดยมีกำรป้องกนัโปรแกรมไม่ประสงคด์ี (Malware) ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทคำดหวงัว่ำกำรเพิ่มขัน้ตอนกำรสมคัร
ใชบ้ริกำรที่เขม้งวดมำกขึน้จะช่วยป้องกันกำรสมคัรใชบ้ริกำรโดยไม่ตัง้ใจ อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตส ำนกังำน กสทช.  
มีมำตรกำรท่ีเพิ่มเติมจำกปัจจบุนั กลุ่มบรษิัทพรอ้มที่จะด ำเนินกำรตำมที่โอเปอเรเตอรก์ ำหนด 

3.8 ควำมเสี่ยงจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกฎหมำยและกฎระเบียบที่มีจุดประสงคเ์พื่อคุม้ครอง
บุคคลในดำ้นต่ำง ๆ อำทิเช่น กฎหมำยคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมำยกำรกระท ำผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์กฎหมำยคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล ซึ่งกฎหมำยและกฎระเบียบเหล่ำนีม้ีควำมซบัซอ้นและมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงบ่อยครัง้และมีแนวโนม้ที่
จะเขม้งวดมำกขึน้เรื่อย ๆ อย่ำงไรก็ตำม ในกำรด ำเนินธุรกิจกำรใหบ้ริกำรสนบัสนุนดิจิทลัคอนเทนตข์องกลุ่มบริษัทใหแ้ก่
โอเปอเรเตอรน์ัน้ โอเปอเรเตอรม์ีหนำ้ที่เป็นผูค้วบคมุและจดัเก็บขอ้มลูทัง้หมดของผูใ้ชโ้ทรศพัทต์ำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนด
ในกำรใหบ้ริกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่ ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีหนำ้ที่ เพียงในส่วนของกำรประมวลผลและบริหำรจดักำรเฉพำะ
ขอ้มูลที่กลุ่มบริษัทไดร้บัจำกทำงโอเปอเรเตอรซ์ึ่งมีเพียงหมำยเลขโทรศัพทข์องผูส้มัครรบับริกำรเท่ำนั้น ไม่มีกำรเขำ้ถึง
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ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชโ้ทรศพัทอ์ื่นใด นอกจำกนี ้โอเปอเรเตอรท์ุกรำยไดม้ีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลอย่ำงเคร่งครดั และไดอ้อกมำตรกำรและขอ้ก ำหนดแก่ทำงกลุ่มบริษัทใหป้ฏิบตัิตำมเช่นเดียวกนั รวมถึงกลุ่มบรษิัท
เองก็ไดร้ะบขุอ้ก ำหนดในสญัญำกบัทำงคู่คำ้ทำงกำรตลำดที่เก่ียวขอ้งใหม้ีกระบวนกำรปฏิบตัิงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั
กบัโอเปอเรเตอรอ์ีกดว้ย  

กลุ่มบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญักับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยขำ้งตน้ โดยไดศ้ึกษำและติดตำมควำมคืบหนำ้ของกำร
ปรับปรุงแก้ไขและบังคับใช้กฎหมำย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เก่ียวข้อง เพื่อให้พนักง ำน         
และพนัธมิตรซึ่งเป็นคู่คำ้ทำงกำรตลำดของกลุ่มบริษัทปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครดัต่อไป  นอกจำกนีใ้นไตรมำสที่ 1 ปี 2564 
กลุ่มบรษิัทไดม้ีกำรด ำเนินกำรใหผู้ต้รวจสอบภำยในตรวจสอบในส่วนของกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยพระรำชบญัญัตคิุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นว่ำกลุ่มบริษัทสำมำรถจัดกำรและป้องกันควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้ไดอ้ย่ำง
ครบถว้น 

4. กำรวิจัยและกำรพัฒนำ 
-ไม่มี- 

5. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

5.1 ทุนจดทะเบียน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 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 หุน้  

5.2 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โครงสรำ้งผูถื้อหุน้ของบรษิัท มีดงันี ้
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5.3 กำรออกหลกัทรัพยอ์ื่นๆ 

  - ไม่มี - 

5.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล  

บริษัทมีเจตนำรมณ์ที่จะด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของหลักกำรก ำกับกิจกำรที่ดีมี ควำมโปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได ้โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นส ำคญั และบริษัทยงัตระหนกัถึงสิทธิของผู้ถือหุน้ทัง้
ในฐำนะนกัลงทนุ และเจำ้ของบรษิัท ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรเพิ่มมลูค่ำใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว บรษิัทจึงก ำหนดนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลของบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิจำกงบเฉพำะกิจกำรภำยหลงัหกัภำษี
เงินไดน้ิติบุคคล และเงินส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม     
กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทอำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไดเ้ป็นครัง้ครำวเมื่ อเห็นว่ำบริษัทมีก ำไร
พอท่ีจะท ำเช่นนัน้ไดแ้ละใหร้ำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทรำบในครำวถดัไป 

 

 

 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น  ร้อยละ 
1.1 นำยชวลั            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 
รวม  120,000,000 100.00 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัท 
ชื่อบรษิัท   : บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ   : บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และพฒันำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ  
เลขทะเบียนบรษิัท  : 0107562000068 
โทรศพัท ์   : 02 - 835 - 3957-8    
โทรสำร   : 02 – 835 - 3959 
เว็ปไซตบ์รษิัท  : www.addtechhub.com 
ทนุจดทะเบียน  : 80,000,000 บำท 
ทนุช ำระแลว้  : 60,000,000 บำท 
 
รำยละเอียดนิติบคุคลท่ีบรษิัทฯ ถือหุน้ทำงตรงตัง้แต่รอ้ยละ 10.00 ขึน้ไปของจ ำนวนที่ช ำระแลว้ 
 
ชื่อบรษิัท : บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ำกดั 
ที่ตัง้                                    :  99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมูท่ี่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

 อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
ลกัษณะธุรกจิ                   : บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่  
เลขทะเบียนบรษิัท : 0105557012370 
โทรศพัท ์   : 02 - 835 - 3957-8 
โทรสำร   : 02 – 835 - 3959 
ทนุจดทะเบียน  : 1,000,000 บำท 
ทนุช ำระแลว้  : 1,000,000 บำท 
 
ชื่อบรษิัท   : บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั 
ที่ตัง้ :  99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

 อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
ลกัษณะธุรกจิ                  :  บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และส่ือและโฆษณำบน

แพลตฟอรม์ออนไลน ์
เลขทะเบียนบรษิัท  : 0105554058522 
โทรศพัท ์   : 02 - 835 - 3957-8 
โทรสำร   : 02 – 835 - 3959 
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ทนุจดทะเบียน  : 7,000,000 บำท 
ทนุช ำระแลว้  : 7,000,000 บำท 
 
ชื่อบรษิัท   : บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั 
ที่ตัง้ : 99/9 ชัน้ท่ี 12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด  

อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 
ลกัษณะธุรกจิ                   : บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
เลขทะเบียนบรษิัท  : 0105559077649 
โทรศพัท ์   : 02 - 835 - 3957-8 
โทรสำร   : 02 – 835 - 3959 
ทนุจดทะเบียน  : 10,000,000 บำท 
ทนุช ำระแลว้  : 10,000,000 บำท 
 
ชื่อบรษิัท   : บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั 
ที่ตัง้                              : 288 ซอย ส.ธรณินทร ์2 ถนนประชำอทุิศ แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  

กรุงเทพมหำนคร 
ลกัษณะธุรกจิ  : ส่ือและโฆษณำบนแพลตฟอรม์ออนไลน ์
เลขทะเบียนบรษิัท  : 0105559077649 
โทรศพัท ์   : 02 - 835 - 3957-8 
โทรสำร   : 02 – 835 - 3959 
ทนุจดทะเบียน  : 5,000,000 บำท 
ทนุช ำระแลว้  : 5,000,000 บำท 
 
6.2 นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์
บรษิัท   : ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

  ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่            : 93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย      
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 

โทรศพัท ์   : 02 – 229 -2800 
โทรสำร   : 02 – 359 -1259 
 
6.3 ผู้สอบบัญช ี
บรษิัท   : บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส ์เอบีเอเอส จ ำกดั 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่            : 179/74-80 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ  

เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์   : 02 – 344 -1000 
โทรสำร   : 02 – 286 -5050 



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  70 

6.4 ข้อมูลส ำคัญอืน่ 

-ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  71 

ส่วนที ่2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
7. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

7.1 โครงสร้ำงองคก์ร  

 
หมำยเหต ุ: บรษิัทวำ่จำ้ง บรษิัท 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 คณะกรรมกำร 
 7.2.1 คณะกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมกำรบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มจี ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
1. นำยจิรพนัธ ์ สินธุนำวำ ประธำนกรรมกำรบรษิัท/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยเจนวิทย ์ จิวะกลุชยันนัท ์ รองประธำนกรรมกำรบรษิัท/ กรรมกำรบรหิำร 
3. นำยวศิิลป์ ว่องวำนิชวฒันะ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ 
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

5. นำยศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

6. นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/ 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

7. นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์ กรรมกำรบรหิำร/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 

โดยมี นำงสำวอณัณร์ตัน ์ดลวชิรโภคิณ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิัท 
 
กรรมกำรซ่ึงมีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษทั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

กรรมกำรผู้มีอ  ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ นำยชวัล บุญประกอบศักดิ์ หรือ นำยเจนวิทย ์จิวะกุลชัยนันท์ หรือ     
นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์สองในสำมคนลงลำยมือชื่อรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท   

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษัท  

1. ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงัและควำมซือ่สตัยส์จุรติ โดยค ำนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของ
บริษัทเป็นส ำคัญ รวมทั้งตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้  

2. ก ำหนดและพิจำรณำอนมุตัิวสิยัทศัน ์กลยทุธ ์ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน
กำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบริหำรจดักำร อ ำนำจอนุมตัิของบริษัท กำรก ำหนดนโยบำยกำร
ลงทุน กำรขยำยกิจกำร กำรประชำสัมพันธ์ ก ำหนดแผนกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบประมำณรวมทั้ง
งบประมำณประจ ำปี กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมที่  
คณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอ รวมทั้งควบคุมก ำกับดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำร            
กำรจดักำรและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบรหิำรของทั้งบรษิัทใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน        
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และงบประมำณที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมนโยบำยทำงธุรกิจเพื่อเพิ่มมลูค่ำสงูสดุ
ใหแ้ก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ 

3. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจดักำรอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ
เพื่อใหบ้รรลกุลยทุธแ์ละเป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณ  

4. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์รวมถึงประกำศขอ้บังคับ    
และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่เป็นกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนต ำแหน่ง
กรรมกำรท่ีว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 

5. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ
ขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

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

7. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น พรอ้มทั้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ         
เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนตำมควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท 

8. พิจำรณำแต่งตัง้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรที่มีคณุสมบตัิเป็นไปตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ
ของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร พรอ้มทัง้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ และก ำหนดกรอบ
และนโยบำยส ำหรับกำรก ำหนดเงินเดือน กำรปรับขึ ้นเงินเดือน กำรก ำหนดเงินโบนัส ค่ำตอบแทน                
และบ ำเหน็จรำงวลัของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

9. พิจำรณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทพรอ้มทัง้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบเพื่อช่วยเหลือ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ 
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. พิจำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษิัทได ้
11. พิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์และ/หรือกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน เวน้แต่

รำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในกำรพิจำรณำอนุมตัิดงักล่ำวจะเป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือประกำศ ขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

12. พิจำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีก ำไรพอสมควรที่จะท ำเช่นนัน้
และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวต่อไป 
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13. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทและงบกำรเงินรวม รวมทัง้งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัท 
ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบรษิัท ซึ่งผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 

14. พิจำรณำคัดเลือกและให้ควำมเห็นชอบกำรเสนอรำยชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท  รวมทั้งพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำร
ประชมุสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำและอนุมตัิ 

15. ด ำเนินกำรให้บริษัทน ำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุม
ภำยในและระบบตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ 

16. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ำกบั
ดูแลใหม้ีระบบหรือกระบวนกำรในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง โดยมีมำตรกำรรองรบัและวิธีควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทอย่ำงเหมำะสม 

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

18. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนร์ะหว่ำงผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมกำร
รำยใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดที่ท  ำกบับรษิัท หรือมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัทเพิ่มขึน้หรือลดลง ใหก้รรมกำร
รำยดงักล่ำวแจง้ใหบ้รษิัททรำบโดยไม่ชกัชำ้ 

19. ดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยบทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ของ
กำรประชุม และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชมุในปีที่ผ่ำนมำ และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน
ของคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุชดุ 

20. ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เข้ำร่วมหลักสูตรสัมมนำต่ำง  ๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบรษิัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรนั้น 

21. ติดตำมและก ำกับดูแลกำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัท
ก ำหนด กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนโุลมเท่ำที่ไม่ขดั
หรือแยง้กบักฎหมำยอื่น 

22. มอบหมำยหรือแต่งตัง้บคุคลอื่นใดใหด้  ำเนินกิจกำรของบรษิัท ภำยใตก้ำรควบคมุของคณะกรรมกำรบรษิัทหรอื
อำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบ้คุคลดงักล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นสมควรซึ่ง
คณะกรรมกำรบรษิัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนัน้ ๆ ได ้
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ทั้งนี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถอนมุตัิรำยกำร
ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์           
หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมีส่วนไดเ้สียหรืออำจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชมุ  
ผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิไว ้

 องคป์ระกอบ 

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

รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอื่นมีจ ำนวนที่เหมำะสมกบัขนำดของกิจกำรของบรษิัทและกำรปฏิบตัิงำน
ที่มีประสิทธิภำพของบรษิัท โดยเมื่อรวมแลว้มีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 ท่ำน 

4. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรบริษัทไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่น
ที่อยู่ในรำชอำณำจักร และมีกรรมกำรอิสระที่มีควำมเป็นอิสระอย่ำงแทจ้ริงจำกฝ่ำยบริหำรและปรำศจำก
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจหรือควำมสมัพนัธอ์ื่นใดอนัอำจมีอิทธิพลต่อกำรใชด้ลุยพินิจอย่ำงเป็นอิสระ จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 3 คน 

5. ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรอิสระคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมกำร
บรษิัทพิจำรณำเห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบรษิัทคนหน่ึงหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรบริษัทก็
ได ้

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท  

1. กำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมขอ้บังคับของบริษัทและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้
จะตอ้งมีควำมโปร่งใสและชดัเจน โดยกำรพิจำรณำจะตอ้งมีประวตัิกำรศึกษำและประสบกำรณก์ำรประกอบ
วิชำชีพของบคุคลนัน้ ๆ  โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชนใ์นกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบรษิทัและ
ผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ท  ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตำมที่ระบุไวใ้นกฎบัตรนี ้เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยจะน ำเสนอชื่อบุคคลดงักล่ำวต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้ต่อไป 
(แลว้แต่กรณี) 

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



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  76 

4. ในกรณีที่เป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรท่ีว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 
ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่ระบไุวใ้นกฎบตัรนี ้
และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย และน ำเสนอชื่อบุคคลดงักล่ำวต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
แต่งตั้งเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของ
กรรมกำรผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่ำ 2 เดือน ทัง้นี ้บุคคลซึ่งเขำ้รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในกรณีดงักล่ำวใหอ้ยู่ใน
ต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรบรษิัทซึ่งพน้จำกต ำแหน่ง 

5. ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบั
ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมกำรบรษิัทซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งได ้ทัง้นี ้กรรมกำร
ที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจ้ับสลำกกัน ส่วนปีหลัง ๆ 
ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

6. กรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่ไดร้ับแต่งตัง้ให้ด  ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระเป็นครัง้แรก เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำแลว้ถึงควำมสมเหตุสมผลของควำม
จ ำเป็น คณะกรรมกำรบรษิัทอำจใหบ้คุคลดงักล่ำวด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบรษิัทต่อไป 

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

จ ำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้ับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำร
กิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(และ
ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท์ี่
เก่ียวขอ้ง 

4. ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง (ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผู้ถือหุน้ซึ่ง
มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้
ที่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

5. ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก  
 

กรรมกำรบรษิัทคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลำออกต่อบรษิัทโดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ ระบุ
ใหม้ีผลในหนงัสือลำออก 
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 7.2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 4 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
1. นำยจิรพนัธ ์ สินธุนำวำ ประธำนกรรมกำรบรษิัท/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยวศิิลป์ ว่องวำนิชวฒันะ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ 
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

4. นำยศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

โดยมี นำยวิศิลป์ ว่องวำนิชวฒันะ และ นำยศิรตัน ์รตันไพฑรูย ์เป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์น
กำรสอบทำนงบกำรเงินโดยมีรำยละเอียดประวตัิกำรศกึษำและประสบกำรณก์ำรท ำงำนสำมำรถอำ้งอิงไดจ้ำกเอกสำรแนบ 1  

และมี นำงสำวอณัณร์ตัน ์ดลวชิรโภคิณ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

1. เป็นกรรมกำรบริษัทและเป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้นในกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (”ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) ประกำศก ำหนด 

2. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นกรรมกำรของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะกรณีที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
4. เป็นผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ และมีกรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในด้ำนบัญชีหรือกำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะ
สำมำรถท ำหนำ้ที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได ้

ขอบเขต หน้ำที ่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้รษิัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบ
บัญชี และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งในรำยไตรมำสและประจ ำปี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบอำจแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นเรื่องส ำคญัใน
ระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชีของบรษิัทก็ได ้

2. สอบทำนให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยใน ( internal control) และระบบกำรตรวจสอบ
ภำยใน (internal audit) ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกับผูส้อบบัญชี และผูต้รวจ
สอบภำยใน และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง และก ำหนดค่ำตอบแทนของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน               
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หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้งอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนมอบหมำยงำนแก่เจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบภำยในเพื่อสนบัสนนุงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำด  
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท และมำตรฐำนที่เก่ียวขอ้ง 

4. พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่ำว     
โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรพัยำกร ปรมิำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบบญัชี
นั้น รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ไดร้ับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัท นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งเขำ้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชมุดว้ยอย่ำงนอ้ย 
ปีละครัง้ 

5. พิจำรณำใหค้วำมเห็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์อง
บรษิัท ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้เพื่อให้
มั่นใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวลง
นำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนดงักล่ำวควรประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 
6.1 ควำมเห็นเก่ียวกับกระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยขอ้มลูในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทถึงควำม

ถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือได ้
6.2 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัท 
6.3 ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยข์อ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
6.4 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
6.5 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์องบรษิัท 
6.6 จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
6.7 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 

(charter) 
6.8 รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบท่ี

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
7. สอบทำน ทบทวน และใหค้วำมเห็นเก่ียวกับนโยบำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ เช่น นโยบำยบัญชี นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำร
ต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั เป็นตน้ 

8. สอบทำนควำมถูกตอ้งของเอกสำรอำ้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนัของ
บรษิัทตำมโครงกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติ และใหค้วำมเห็นในรำยงำนผลกำร 
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ประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ัปชันของบริษัทตำม
โครงกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติ 

9. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวน
นโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของ
ผู้บริหำร ทบทวนร่วมกับผู้บริหำรของบริษัทในรำยงำนส ำคัญ ๆ ตอ้งเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด ไดแ้ก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร เป็นตน้ 

10. มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมที่จ ำเป็นในเรื่องตำ่ง ๆ ซึ่งมีขอ้บ่งชีไ้ดว้่ำอำจมีผลกระทบ
อย่ำงมีนยัส ำคญัต่อชื่อเสียง ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงผลประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้พึง
ไดร้บั เช่น 
10.1 รำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
10.2 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐำนว่ำอำจมีกำรทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส  ำคัญในระบบ

ควบคมุภำยในของบรษิัท 
10.3 ขอ้สงสัยว่ำอำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
10.4 รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบรษิัทควรทรำบ 

11. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจในกำรแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกที่ปรกึษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็น
ว่ำจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิัทเพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนภำยใตห้นำ้ที่ควำมรบัผิดชอบส ำเรจ็ลลุ่วงดว้ยดี  

12. หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และไดม้ีกำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรแลว้ว่ำตอ้ง
ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไวร้่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำร
เพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจ
รำยงำนส่ิงที่พบดงักล่ำวต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ  

1. คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ แต่งตั้งกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้ท  ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตำมที่ระบไุวใ้นกฎบตัรนี ้เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบโดยจะน ำเสนอชื่อบคุคลดงักล่ำวต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้ต่อไป วำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท โดยที่กรรมกำรตรวจสอบ
อำจไดร้บักำรแต่งตัง้ต่อไปไดอ้ีกวำระหนึ่ง ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เห็นว่ำเหมำะสม 
(แลว้แต่กรณี) 
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3. กรณีกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ไดจ้น
ครบวำระ มีผลใหจ้ ำนวนสมำชิกนอ้ยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดคือ 3 คน คณะกรรมกำรบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
ควรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ที่มีคุณสมบัติตำมที่ระบุไวใ้นกฎบัตรนีเ้ป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน
ในทันทีหรืออย่ำงชำ้ภำยใน 3 เดือนนับแต่วันที่จ  ำนวนสมำชิกไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดควำมต่อเนื่องในกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกหรือถกูพน้จำกต ำแหน่งกอ่นครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ใหบ้รษิัทแจง้ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ทนัที ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบที่ลำออกหรือถูกถอดถอนสำมำรถชีแ้จงเหตุดงักล่ำวใหส้ ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยก็ได ้

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

หรือ มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้ริหำรจัดกำรกิจกำรที่มี
มหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์(และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) รวมทัง้ประกำศของส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. คณะกรรมกำรบรษิัท มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 
6. ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  (ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของ

จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่กึ่งหน่ึงของจ ำนวนหุน้
ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

7. ศำลมีค ำสั่งใหอ้อกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท  
กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลำออกต่อบรษิัท โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่

ระบใุหม้ีผลในหนงัสือลำออก 

7.2.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำงสำวเยำวโรจน ์ กลิ่นบญุ 
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2. นำยศิรตัน ์ รตันไพฑรูย ์
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

3. นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร/  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน/ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
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โดยมี นำงสำวอณัณร์ตัน ์ดลวชิรโภคิณ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ขอบเขต หน้ำที ่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทโดยมี
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

กำรสรรหำ 

1. จดัท ำนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรชดุย่อย ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสรำ้ง และองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมกำร ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจำรณำสรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรูค้วำมช ำนำญที่เหมำะสมเพื่อใหบุ้คคล
ดงักล่ำวด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรชดุย่อย ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร รวมทั้งพิจำรณำประวตัิบุคคลดังกล่ำวแลว้ว่ำมีคุณสมบัติครบถว้นตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎบัตรต่ำง  ๆ 
ของบรษิัทและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

3. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรหำผูบ้รหิำรมำสืบทอดต ำแหน่งที่ส  ำคญั (Succession Plan)  
4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะมีกำรสรรหำ

กรรมกำรท่ีครบวำระ 

5. ในกรณีที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอชื่อกรรมกำรที่พน้วำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของกรรมกำรรำยดังกล่ำว  

และควรน ำเสนอผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ ผลงำน (Contribution) รวมทัง้ประวตัิกำรเขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำร

และกำรประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

6. จดัท ำแผนกำรพฒันำกรรมกำรบรษิัทเพื่อพฒันำควำมรูก้รรมกำรบรษิัทปัจจุบนัและกรรมกำรบรษิัทเขำ้ใหม่ให้

เขำ้ใจธุรกิจของบรษิัท บทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำรบรษิัท และพฒันำกำรต่ำง ๆ ที่ส  ำคญั เช่น สภำวะเศรษฐกิจ

และอตุสำหกรรม กฎเกณฑห์รือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท เป็นตน้ 

7. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. จัดท ำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปเงินสด 
หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร         
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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2. จัดท ำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย          

และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเพื่อพิจำรณำผลตอบแทนประจ ำปี 

3. เปิดเผยนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น และจดัท ำรำยงำนกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท 

4. พิจำรณำกลั่นกรองโครงสรำ้งเงินเดือน และผลประโยชนต์อบแทนอื่นขององคก์ร 

5. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

7.2.4 คณะกรรมกำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์
ประธำนกรรมกำรบรหิำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน/ 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

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

โดยมี นำงสำวอณัณร์ตัน ์ดลวชิรโภคิณ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

ขอบเขต หน้ำที ่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร   

1. จัดท ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ 
งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน และอ ำนำจอนมุตัิของบรษิัท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทเห็นชอบ
และอนุมตัิ และด ำเนินกำรตำมที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. พิจำรณำกลั่ นกรองข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน กำรขยำยกิจกำร                        
กำรประชำสมัพนัธ ์ก ำหนดแผนกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบประมำณรวมทัง้งบประมำณประจ ำปี กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคล และกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเป็น             
ผูพ้ิจำรณำก ำหนดต่อไป 

3. มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะท ำงำนเพื่อกำรด ำเนินกิจกำรหรือกำรบรหิำรงำนของบรษิัทและกำรก ำหนดอ ำนำจ หนำ้ที่ 
และควำมรบัผิดชอบของคณะท ำงำน รวมถึงควบคุมก ำกับดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนที่แต่งตัง้
บรรลตุำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำย และเป้ำหมำยที่ได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิัทและก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนมีคณุภำพและประสิทธิภำพ 

5. พิจำรณำเรื่องกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจดักำรเสนอ ก่อนที่จะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
พิจำรณำและอนมุตัิ 
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6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรใชจ้่ำยทำงกำรเงินในกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบรษิัท แต่ไม่
เกินงบประมำณที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

7. ศึกษำควำมเป็นไปไดส้ ำหรบัโครงกำรใหม่ ๆ และมีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิเขำ้รว่มประมลูงำนต่ำง ๆ ตลอดจน
เขำ้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมที่เห็นสมควร รวมถึงกำรท ำนิติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำวจนเสรจ็กำร 

8. อนุมตัิกำรใชจ้่ำยเงินลงทุนที่ส  ำคญัที่ไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ตำมที่จะไดร้ับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษิัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไวแ้ลว้ 

9. อนุมัติกำรเขำ้ท ำสัญญำและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น กำรซือ้ขำย   
กำรลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชนใ์นกำร
ด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภำยในวงเงินตำมตำรำงอ ำนำจอนุมัติที่ ผ่ำนกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท กรณีที่วงเงินเกินงบประมำณที่ไดร้บัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ตอ้งน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อขออนมุตัิในกำรประชมุครัง้ถดัไป 

10. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรกู้ยืมเงิน กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินส ำหรับ
สนับสนุนกำรท ำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิดบัญชีธนำคำร กำรปิดบัญชีธนำคำร กำรจัดหำวงเงินสินเชื่อ     
หรือกำรขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท กรณีที่
วงเงินเกินงบประมำณที่ไดร้บัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ตอ้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอ
อนุมัติในกำรประชุมครัง้ถัดไป และกรณีที่ตอ้งใชท้รพัยสิ์นของบริษัทเป็นหลักประกัน ตอ้งน ำเสนอขออนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรของบรษิัท 

11. พิจำรณำและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท และน ำเสนอขออนมุตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือเงินปัน
ผลประจ ำปี ต่อคณะกรรรมกำรบรษิัท  

12. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร อ ำนำจกำรบริหำรองคก์ร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจำ้ง กำรโยกยำ้ย กำรเลิกจำ้ง  
กำรก ำหนดเงินค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน โบนัส พนักงำนระดับผู้บริหำรตั้งแต่ระดับประธำนเจ้ำหนำ้ที่ฝ่ำยหรือ
เทียบเท่ำขึน้ไป ยกเวน้ต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

13. มีอ ำนำจแต่งตัง้ที่ปรึกษำหรือคณะที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและมีอ ำนำจ
ก ำหนดค่ำตอบแทน ค่ำเบีย้เลีย้ง สวสัดิกำร ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ของประธำนท่ีปรกึษำ 
ที่ปรกึษำ หรือคณะท่ีปรกึษำดงักล่ำวไดต้ำมควำมเหมำะสม 

14. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท
ก ำหนด 

15. มอบอ ำนำจใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงหรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบรหิำร 
 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ
หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริหำร หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด  ๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
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ผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้

7.2.5 คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

 คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง ณ  วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 6 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
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 

โดยมี นำงสำวอณัณร์ตัน ์ดลวชิรโภคิณ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง 

ขอบเขต หน้ำที ่ควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

1. ก ำหนดโครงสรำ้งกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลมุถึงควำมเส่ียงประเภทต่ำง  ๆ ที่ส  ำคญั 
เช่น ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน ควำมเส่ียงดำ้นกำรลงทุน และควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร  
เป็นตน้ เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ โดยให้สอดคลอ้งและเป็นไปตำมแนวทำงกำร
บรหิำรควำมเส่ียงของตลำดหลกัทรพัยแ์ละสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

2. ก ำหนดยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยกำรบริหำรควำม
เส่ียง เพื่อใหส้ำมำรถประเมิน ติดตำม และควบคุมควำมเส่ียงแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้โดยให้
หน่วยงำนต่ำง ๆ มีส่วนรว่มในกำรบรหิำรและควบคมุควำมเส่ียง 

3. ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตแ้นวทำงและนโยบำยที่ไดร้บัอนมุตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท  

4. ก ำหนดเกณฑว์ดัควำมเส่ียงและเพดำนควำมเส่ียงที่บรษิัทจะยอมรบัได ้
5. ก ำหนดมำตรกำรท่ีจะใชใ้นกำรจดักำรควำมเส่ียงใหเ้หมำะสมต่อสภำวกำรณ์ 
6. ประเมินควำมเส่ียงในระดบัองคก์ร และก ำหนดวิธีกำรบริหำรควำมเส่ียงนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้รวมทัง้

ควบคมุดแูลใหม้ีกำรบรหิำรควำมเส่ียงตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ 
7. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอที่จะ

ควบคมุควำมเส่ียง 
8. มีอ ำนำจในกำรเรียกบุคคลที่ เ ก่ียวข้องมำชี ้แจงหรือแต่งตั้งและก ำหนดบทบำทที่ ให้ผู้ปฏิบัติงำน 

ทุกระดับมีหน้ำที่บริหำรควำมเส่ียงตำมควำมเหมำะสม และให้รำยงำนต่อคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง
เพื่อใหก้ำรบรหิำรควำมเส่ียงบรรลวุตัถปุระสงค ์



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  85 

9. รำยงำนผลเก่ียวกับกำรบริหำร กำรด ำเนินงำน สถำนะควำมเส่ียงของบริษัท และกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ 
รวมถึงส่ิงที่ตอ้งด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยและกลยุทธท์ี่ก ำหนดต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

10. จดัท ำคู่มือกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
11. ระบุควำมเส่ียงดำ้นต่ำง ๆ พรอ้มทั้ง วิเครำะห ์และประเมินควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึน้ รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมี

ผลกระทบต่อบรษิัท 
12. จดัท ำแผนงำนเพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง 
13. ประเมินผลและจดัท ำรำยงำนกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
14. จดัวำงระบบบรหิำรควำมเส่ียงแบบบรูณำกำรโดยเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ 
15. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นสมควร 

7.2.6 คณะท ำงำนก ำกับดูแลกจิกำรและรับผิดชอบต่อสังคม 

 คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนทั้งสิ ้น 4 ท่ำน                   
ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยชวลั บญุประกอบศกัดิ ์
ประธำนคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคม/ ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

2. นำยคธำมำศ เพชรรตัน ์
คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสังคม/ ผูช้่วยประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

3. นำยสมโภช ทนตุนัติวงศ ์
คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรับผิดชอบต่อสังคม/ ประธำน
เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 

4. นำงสำวรตัตินำรถ บญุประกอบศกัดิ ์
คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรับผิดชอบต่อสังคม/ ประธำน
เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรตลำด 

โดยมี นำงสำวอณัณร์ตัน ์ดลวชิรโภคิณ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อ
สงัคม 

ขอบเขต หน้ำที ่ควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

1. พิจำรณำก ำหนดแนวทำงเสนอแนะแนวนโยบำย / แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธุรกจิตำม
ระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจดักำร เพื่อก ำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติของ
องคก์ร ทั้งนี ้ เพื่อให้เป็นแนวทำงปฏิบัติขององคก์รที่ไดม้ำตรฐำนเป็นแนวทำงที่ถูกต้อง และเพื่อให้บริษัท
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่ำงยั่งยืนภำยใตค้วำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย 
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2. ก ำกับดูแลใหค้  ำปรึกษำ ประเมินผล และทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสังคมเพื่อพฒันำและยกระดบัระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ของบรษิัทสู่มำตรฐำนสำกล 

3. ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย  

7.2.7 ผู้บริหำร 

 คณะผู้บริหำรตำมนิยำมของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563            
มีจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
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 หน้ำที ่ควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

1. กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยรวมเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 
และตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

2. ก ำหนดกลยทุธแ์ละแผนกำรทำงธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยตำม
กลยทุธแ์ละแผนกำรทำงธุรกิจที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

3. ด ำเนินกำรและปฏิบตัิภำรกิจตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย และตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิัท 
4. สั่งกำร ออกระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิัท 
5. อนุมตัิและ/หรือมอบอ ำนำจกำรท ำนิติกรรมเพื่อผูกพนับริษัทส ำหรบัธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึงธุรกรรมที่

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรไดร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิัทใหด้  ำเนินกำรแทน ทัง้นี ้ใหร้วมถึงธุรกรรม
ใด ๆ ท่ีไม่เป็นกำรผกูพนัทรพัยสิ์นของบรษิัทโดยตรง 

6. ประสำนงำนผูบ้ริหำรและพนกังำนเพื่อใหป้ฏิบตัิตำมนโยบำยและทิศทำงทำงธุรกิจที่ไดร้บัจำกคณะกรรมกำร
บรษิัท 

7. แสวงโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุนใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรำยได้
และก ำไรใหแ้ก่บรษิัท 
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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          

ธรรมำภิบำลในกำรท ำธุรกิจ 
14. ส่งเสรมิพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถ และศกัยภำพของพนกังำนเพื่อเพิ่มศกัยภำพขององคก์รโดยรวม 
15. พิจำรณำแต่งตัง้ที่ปรกึษำต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรของบรษิัท 
16. พิจำรณำอนุมตัิกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัที่เป็นเงื่อนไขปรกติทำงกำรคำ้ เช่น ซือ้ขำยสินคำ้ดว้ยรำคำตลำด 

กำรคิดค่ำธรรมเนียมบริกำรในอัตรำค่ำธรรมเนียมปรกติ และกำรใหเ้ครดิตเทอมเหมือนลูกคำ้ทั่วไป เป็นตน้ 
ทัง้นีภ้ำยใตน้โยบำยที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

17. อนมุตัิกำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย และเลิกจำ้งพนกังำนระดบัผูบ้รหิำร 
18. ด ำเนินกิจกำรงำนดำ้นอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ทัง้นี ้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรไม่

มีอ ำนำจในกำรอนุมัติเรื่องหรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปรกติทำงกำรคำ้ รำยกำรไดม้ำ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยส์ ำคญัของบรษิัท และ/หรือรำยกำรท่ีประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรหรือบคุคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดที่จะท ำขึน้กับบริษัทและบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นรำยกำรที่เป็นเงื่อนไขปรกติทำงกำรคำ้ที่ไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ ์โดยไดอ้นุมัติ
รำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำอนุมัติไว้และไดข้อควำม
เห็นชอบจำกผูถื้อหุน้ในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยท์ี่ส  ำคญัของบรษิทั
หรือบรษิัทย่อยแลว้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเรื่องดงักล่ำว 

19. ใหม้ีอ  ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได ้โดยกำร
มอบอ ำนำจช่วงและ/หรือกำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสือมอบ
อ ำนำจที่ใหไ้ว ้และ/หรือใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือค ำสั่งที่คณะกรรมกำรของบริษัทไดก้ ำหนดไว ้
ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรนัน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะ
เป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้รับมอบอ ำนำจจำก
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไวใ้น
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) อำจ
มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกับบรษิัท
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หรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑท์ี่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมกำรบรษิัทไดพ้ิจำรณำอนมุตัิไว ้

7.2.8 เลขำนุกำรบริษัท 

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

1. แจ้งมติและนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหำ รที่เก่ียวข้องรับทรำบ พร้อมทั้งให้
ค  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้แก่คณะกรรมกำรบริษัทตำมระเบียบปฏิบัติ นโยบำย และขอ้บังคบัของ
บรษิัท และขอ้พึงปฏิบตัิดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

2. จดัท ำและจดัเก็บรกัษำเอกสำร ดงันี ้ 
2.1 ทะเบียนกรรมกำร  

2.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท 

2.3 หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

3. ด ำเนินกำรใหก้รรมกำรบริษัทและผู้บริหำรจัดท 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 
7. ดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นผูป้ระสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร พรอ้มทัง้ให้

ข่ำวสำรและข้อมูลแก่กรรมกำรในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำรทรำบ 

8. จดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด รวมถึงกำร
ประเมินตนเองเป็นรำยบคุคล และรำยงำนผลกำรประเมินดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

9. ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตำมตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนดกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดทรพัย ์รวมถึงกฎหมำยและกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. ด ำเนินกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 
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7.3 ค่ำตอบแทน   

7.3.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

(1) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุน้ เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำยไตรมำส โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยไตรมำส (บำท) 
ประธำนคณะกรรมกำรบรษิัท 50,000   
กรรมกำรบรษิัท 30,000  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000  
กรรมกำรตรวจสอบ 20,000  
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน - 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน - 

หมำยเหตุ: กรรมกำรท่ีเป็นพนกังำนจะไม่ไดค้่ำตอบแทนรำยไตรมำส 

 โดยในปี 2563 มีรำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมประชุม และเบีย้ประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ดงันี ้

ชื่อ - สกุล 

จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วมประชุม/จ ำนวนคร้ังทีป่ระชุม 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

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

ค่ำเบีย้ประชุม (บำท) 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

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

รวม 680,000 400,000  
 

(2) ค่ำตอบแทนอืน่ 
-ไม่มี- 

 
7.3.2 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหำรจ ำนวน 8 คน เป็นจ ำนวนเงิน  14.27 ลำ้นบำท ทัง้นี ้
ค่ำตอบแทนดงักล่ำวรวมถึงเงินเดือนและโบนสั  

ค่ำตอบแทนอืน่ 
 - ไม่มี - 
 

7.4 บุคลำกร 

จ ำนวนบคุลำกร 

จ ำนวนบุคลำกร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนกังำน (ไม่รวมผูบ้ริหำร) ทัง้สิน้จ ำนวน 41 คน โดยมี
ค่ำตอบแทนพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อยคิดเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ 26.36 ลำ้นบำท ซึ่งค่ำตอบแทนดงักล่ำว เช่น เงินเดือน 
โบนสั และสวสัดิกำรอื่น ๆ เป็นตน้ โดยมีรำยละเอียดจ ำนวนพนกังำนตำมฝ่ำยงำน ดงันี ้
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สำยงำน / หน่วยงำนหลัก จ ำนวนบุคลำกร ปี 2563 

ฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 2 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 28 

ฝ่ำยกำรตลำด 4 
ฝ่ำยอื่นๆ 7 
รวมทัง้สิน้ 41 

 
ค่ำตอบแทนอืน่ 
  -ไม่มี-  

7.5 นโยบำยพัฒนำบคุลำกร  

บริษัทและบริษัทย่อยเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของบุคคลำกรภำยในองคก์ร จึงมีกำรส่งเสริมและพัฒนำพนักงำนใหม้ี
ควำมรู ้ทกัษะ และทศันคติเก่ียวกับงำนใหเ้ป็นไปตำมควำมสำมำรถที่ต  ำแหน่งงำนนัน้ ไดแ้ก่ กำรส่งเสริมใหพ้นกังำนเพิ่มพูน
ควำมรูผ่้ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสต์่ำง ๆ กำรจดัอบรมสมัมนำโดยวิทยำกรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถจำกภำยนอกองคก์ร กำรสอน
งำนโดยหวัหนำ้งำน กำรเรียนรูจ้ำกปฏิบตัิงำนจริง ตลอดจนกำรถ่ำยทอดควำมรูร้ะหว่ำงเพื่อนร่วมงำน และกำรเรียนรูร้่วมกัน
ระหว่ำงผูบ้รหิำรและพนกังำน 

7.6 ขอ้พิพำทด้ำนแรงงำน 

-ไม่มี- 

8. กำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 

8.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิตำมหลกับรรษัทภิบำลในกำร
ด ำเนินธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดม้ีนโยบำยใหป้ฏิบัติตำมหลักปฏิบตัิและแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคลอ้งกับหลักกำร
ก ำกับกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ออกโดย
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ซึ่งน ำมำจำกหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรบับริษัทจดทะเบียน      
ปี 2555 ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และครอบคลมุหลกักำรของ OECD ทัง้ 5 หมวดในเรื่องสิทธิและควำมเท่ำเทียม
กนัของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย บทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใสและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร 
โดยน ำเสนอในรูปแบบของหลกัปฏิบตัิ 8 หลกัของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งเป็นผูน้  ำหรือผูร้บัผิดชอบสงูสดุขององคก์ร ในกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรเพื่อกำรสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูล้งทนุ และสรำ้งคณุค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ CG Code) 
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คณะกรรมกำร บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกัด (มหำชน) จะไดม้ีกำรทบทวนกำรปรับใช ้CG Code ตำมบริบทของบริษัท
เป็นประจ ำทกุปี และหำกพบว่ำ CG Code ขอ้ใดยงัไม่เหมำะสมกบับริบทของบริษัท จะพิจำรณำเพื่อน ำมำตรกำรทดแทน (ถำ้
มี) มำปรบัใช ้โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทรำบในหวัขอ้หลกัปฏิบตัิที่ยงัไม่ไดน้ ำไปปรบัใชใ้นรำยงำนประจ ำปี และ
แบบ 56-1 

 ทัง้นี ้กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีนี ้สะทอ้นในจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมกำร
บริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ได้รับมอบหมำยในเรื่องต่ำง  ๆ และกำรบรรจุวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และ
คณะกรรมกำรชดุย่อยล่วงหนำ้ตลอดปี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรครบถว้น โดยรำยละเอียดกำรปฏิบตัิ
ของบรษิัทจะระบใุนรำยงำนกำรก ำกบัดแูล โดยบรษิัทจะสื่อสำรและเผยแพรเ่อกสำรที่เก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรในเว็บไซต์
ของบริษัท โดยผู้มี ส่วนได้เสียสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทในส่วนขอ งนักลงทุนสัมพันธ์ 
(http://www.addtechhub.com) 

หลักปฏิบัติ และหลักปฏิบตัิยอ่ย 

1. คณะกรรมกำรตระหนกัถึงบทบำทและควำมรบัผิดชอบในฐำนะผูน้  ำองคก์รที่สรำ้งคณุค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน 

1.1 คณะกรรมกำรรว่มกบัฝ่ำยบรหิำรในกำรก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย กลยทุธ ์นโยบำยกำรด ำเนินงำนและ

กำรจดัสรรทรพัยำกรที่ส  ำคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย โดยมีกำรติดตำมประเมินผล  และดแูล 

1.2 คณะกรรมกำรร่วมกับฝ่ำยบริหำรในกำรสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน กล่ำวคือ สำมำรถแข่งขนัไดแ้ละมี

ผลประกอบกำรที่ดีโดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำม

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม อีกทัง้ท ำใหบ้รษิัทสำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปล่ียนแปลง 

1.3 คณะกรรมกำรดแูลใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติต่อ

องคก์ร และดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

1.4 คณะกรรมกำรก ำหนดขอบเขต กำรมอบหมำยหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร           

และฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจนและติดตำมใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

2. คณะกรรมกำรก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรท่ีเป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน 

2.1 คณะกรรมกำรก ำหนดใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกจิกำรเป็นไปเพื่อควำมยั่งยนื อนัสอดคลอ้งกบักำร

สรำ้งคณุค่ำใหท้ัง้กิจกำร ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

2.2 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลใหก้ลยุทธ์ประจ ำปี และ/หรือระยะปำนกลำง สอดคลอ้งกับกำรบรรลุวัตถุประสงค ์  

และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร และมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชอ้ย่ำงเหมำะสม ปลอดภยั 

3. กำรเสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล 

3.1 คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทั้งในเรื่องขนำด องค์ประกอบ                       

และสดัส่วนของกรรมกำรอิสระท่ีเหมำะสมกบัองคก์ร 
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3.2 คณะกรรมกำรเลือกบุคคลที่เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

เอือ้เฟ้ือต่อกำรใชด้ลุยพินิจในกำรตดัสินใจอย่ำงมีอิสระ 

3.3 คณะกรรมกำรดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้

คณะกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก ำหนดไว ้

3.4 คณะกรรมกำรเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยพิจำรณำโครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนที่มี

ควำมเหมำะสมกบัควำมรบัผิดชอบและจงูใจทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

3.5 คณะกรรมกำรดแูลใหก้รรมกำรทกุคนมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่และจดัสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ 

3.6 คณะกรรมกำรดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกับดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย                

และกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ในระดับที่เหมำะสมและกิจกำรนั้น ๆ มีควำมเขำ้ใจถูกตอ้ง

ตรงกนั 

3.7 คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำปีของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย      

และกรรมกำรรำยบคุคล โดยน ำผลประเมินไปใชใ้นกำรพฒันำกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรต่อไป 

3.8 คณะกรรมกำรส่งเสริมใหก้รรมกำรแต่ละคนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรประกอบธุรกิจ และไดร้ับกำรเสริมสรำ้งทักษะและควำมรูส้  ำหรับกำรปฏิบัติ

หนำ้ที่กรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.9 คณะกรรมกำรดูแลให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล            

ที่จ ำเป็น และมีเลขำนุกำรบริษัทที่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่จ  ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุน                

กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 

4. คณะกรรมกำรกบักำรสรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูและกำรบรหิำรบคุลำกร 

4.1 คณะกรรมกำรสรรหำและพฒันำประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูใหม้ีควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ ์

และคณุลกัษณะที่จ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย 

4.2 คณะกรรมกำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม 

4.3 คณะกรรมกำรเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรบรหิำรและกำรด ำเนินงำน

ของกิจกำร 

4.4 คณะกรรมกำรดแูลกำรบรหิำรและพฒันำบคุลำกรใหม้ีควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ ์และแรงจงูใจที่เหมำะสม 

5. คณะกรรมกำรกบักำรส่งเสรมินวตักรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญัและสนบัสนุนกำรสรำ้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสรำ้ง

คณุประโยชนต์่อลกูคำ้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5.2 คณะกรรมกำรดูแลใหฝ่้ำยจดักำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ในแผน

ด ำเนินกำร เพื่อใหม้ั่นใจว่ำทุกฝ่ำยขององคก์รด ำเนินกำรสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์เป้ำหมำยหลัก และแผน   

กลยทุธข์องกิจกำร 
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5.3 คณะกรรมกำรดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดยค ำนึงถึง

ผลกระทบและกำรพฒันำทรพัยำกรตลอดสำยห่วงโซ่แห่งคณุค่ำ เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

5.4 คณะกรรมกำรจดัใหม้ีกำรก ำกบัดแูลและบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์รที่สอดคลอ้งกบัควำม

ต้องกำรของกิจกำร รวมทั้งดูแลให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ                    

และพฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรควำมเส่ียงเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 

6. คณะกรรมกำรดแูลใหม้ีระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงและกำรควำมคมุภำยในท่ีเหมำะสม 

6.1 คณะกรรมกำรดูแลว่ำ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในที่จะท ำใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

อย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 คณะกรรมกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและอิสระ 

6.3 คณะกรรมกำรดูแลกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ได้ระหว่ำงบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร 

คณะกรรมกำร หรือผูถื้อหุน้ รวมถึงกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลูและโอกำสของบริษัท 

และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ี่มีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะที่ไม่สมควร 

6.4 คณะกรรมกำรดูแลใหม้ีกำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบตัิดำ้นกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัที่ชดัเจน และส่ือสำรในทุก

ระดบัขององคก์รและต่อบคุคลภำยนอกเพื่อใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

6.5 คณะกรรมกำรดแูลใหม้ีกลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและด ำเนินกำร กรณีมีกำรชีเ้บำะแส 

7. คณะกรรมกำรกบักำรรกัษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลู 

7.1 คณะกรรมกำรดูแลใหร้ะบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัต่ำง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ 

ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

7.2 คณะกรรมกำรดแูลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้

7.3 ในภำวะที่กิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรจะดูแลใหก้ิจกำรมี

กำรวำงแผนในกำรแกไ้ขปัญหำ หรือมีกลไกอื่นท่ีจะสำมำรถแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงินได ้ทัง้นีภ้ำยใตก้ำรค ำนึงถึง

สิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

7.4 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมควำมเหมำะสม 

7.5 คณะกรรมกำรดูแลใหฝ่้ำยจดักำรมีหน่วยงำนหรือผูร้บัผิดชอบงำนนกัลงทุนสมัพนัธท์ี่ท  ำหนำ้ที่ในกำรส่ือสำรกบั  

ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเครำะห ์ใหเ้ป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกนัและทนัเวลำ 

7.6 คณะกรรมกำรส่งเสรมิใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพรข่อ้มลู 

8. คณะกรรมกำรกบักำรสนบัสนนุกำรมีส่วนรว่มและกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ 

8.1 คณะกรรมกำรดแูลใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจในเรื่องส ำคญัของบริษัท 

8.2 คณะกรรมกำรดแูลใหก้ำรด ำเนินกำรในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่ำงเรียบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธิภำพ และเอือ้

ใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถใชสิ้ทธิของตน 
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8.3 คณะกรรมกำรดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยมติที่ประชุมและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง

และครบถว้น 

ก ำหนดผู้รับผิดชอบตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ 
กำรทบทวนหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีทกุปี คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

กำรประชุมกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บเอกสำรกำร
ประชมุ 

เลขำนกุำรบรษิัท 

กำรเก็บรกัษำและป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยในเป็นลำยลกัษณอ์ักษร เลขำนกุำรบรษิัท 
กรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำม
กฎหมำย 

กรรมกำรและผูบ้รหิำร 
เลขำนกุำรบรษิัทเป็นผูเ้ก็บเอกสำร 

กำรเผยแพรข่อ้มลูผ่ำนเว็บไซตบ์รษิัท เลขำนกุำรบรษิัท 
กำรให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และผู้ที่ เ ก่ียวข้อง (นักลงทุน
สมัพนัธ)์ 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร/คณะกรรมกำรบรษิัท 

กำรดูแลรำยกำรที่เก่ียวโยงและรำยกำรที่เก่ียวกับควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน ์

ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 

กำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยใน บรษิัทตรวจสอบภำยใน (บคุคลภำยนอก) 
กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 
กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี และเลขำนกุำรบรษิัท 
กำรติดต่อประสำนงำนกบัตลำดหลกัทรพัยแ์ละส่งขอ้มลูผ่ำนระบบ SET 
Portal 

เลขำนกุำรบรษิัท 

 

8.2 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำร 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

8.2.1 คณะกรรมกำรบริษัท 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 

ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัท่ี 15 มีนำคม 2562 ที่ประชมุมีมติใหค้ณะกรรมกำรมีอ ำนำจและ
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรจดักำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทโดยสรุปอ ำนำจ
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญไดด้ังนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะผู้แทนของผู้ถือหุ้นมีอ ำ นำจ หน้ำที่  และควำม
รบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

1. ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุริต โดยค ำนึงถึงผลประโยชนส์ูงสุด
ของบริษัทเป็นส ำคญั รวมทั้งตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับบริษัทตลอดจนมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้  

2. ก ำหนดและพิจำรณำอนมุตัิวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน
กำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบริหำรจดักำร อ ำนำจอนุมตัิของบริษัท กำรก ำหนดนโยบำยกำร
ลงทุน กำรขยำยกิจกำร กำรประชำสัมพันธ์ ก ำหนดแผนกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบประมำณ รวมทั้ง
งบประมำณประจ ำปี กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมที่คณะ
กรรมกำรบริหำรน ำเสนอ รวมทั้งควบคุมก ำกับดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบริหำร กำรจัดกำร 
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรของทัง้บริษัทใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่
ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมนโยบำยทำงธุรกิจเพื่อเพิ่มมลูค่ำสงูสดุใหแ้ก่บรษิัทและผูถื้อ
หุน้ 

3. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจดักำรอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ
เพื่อใหบ้รรลกุลยทุธแ์ละเป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณ  

4. พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์รวมถึงประกำศขอ้บังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เก่ียวขอ้งเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่เป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรท่ีว่ำงลง
เพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ 

5. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนดในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
กฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ
ขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

6. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริหำร โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรของบริษัทและ/หรือ
บุคคลภำยนอกที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร พรอ้มทั้งก ำหนดขอบเขต 
อ ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรบรหิำร 

7. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น พร้อมทั้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ          
เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนตำมควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท 

8. พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรผูจ้ัดกำรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรผูจ้ดักำร พรอ้มทัง้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ และก ำหนดกรอบและนโยบำย
ส ำหรบักำรก ำหนดเงินเดือน กำรปรบัขึน้เงินเดือน กำรก ำหนดเงินโบนสั ค่ำตอบแทน และบ ำ เหน็จรำงวลัของ
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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9. พิจำรณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทพรอ้มทัง้ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ 
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

รำยกำรดังกล่ำวจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวจะเป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือประกำศ ขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

12. พิจำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีก ำไรพอสมควรที่จะท ำเช่นนัน้
และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวต่อไป 

13. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิัทและงบกำรเงินรวม รวมทัง้งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัทณ 
วันสิน้สุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทซึ่งผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 

14. พิจำรณำคัดเลือกและให้ควำมเห็นชอบกำรเสนอรำยชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในกำรประชมุ
สำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 

15. ด ำเนินกำรใหบ้รษิัทน ำระบบงำนบญัชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช ้รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภำยใน
และระบบตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ 

16. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์รและก ำกับ
ดูแลใหม้ีระบบหรือกระบวนกำรในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง โดยมีมำตรกำรรองรบัและวิธีควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทอย่ำงเหมำะสม 

17. จดัใหม้ีนโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบของ
บริษัทตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลักษณ์อักษร อย่ำงน้อยตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพยฯ์ และ/หรือ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด และมีกำรปรบัใชน้โยบำยดงักล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่ำบริษัทมี
ควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุกลุ่มดว้ยควำมเป็นธรรม 

18. ดแูลไม่ใหเ้กิดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนร์ะหว่ำงผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิทั ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมกำรรำย
ใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดที่ท  ำกบับริษัทหรือมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัทเพิ่มขึน้หรือลดลง ใหก้รรมกำรรำย
ดงักล่ำวแจง้ใหบ้รษิัททรำบโดยไม่ชกัชำ้ 

19. ดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยบทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย จ ำนวนครัง้ของกำร
ประชุม และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรชดุย่อยทกุชดุ 

20. ส่งเสรมิใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทเขำ้รว่มหลกัสตูรสมัมนำต่ำง ๆ ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรนัน้ 
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21. ติดตำมและก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัท
ก ำหนด กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยอนโุลมเท่ำที่ไม่ขดั
หรือแยง้กบักฎหมำยอื่น 

22. มอบหมำยหรือแต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้  ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษัทหรือ
อำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร    
ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนัน้ ๆ ได ้

ทั้งนี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจ หนำ้ที่  และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทหรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่
ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำ ดหลักทรัพย์              
หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมีส่วนไดเ้สียหรืออำจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุ   
ผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิไว ้

8.2.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 3 เมษำยน 2562 มีมติใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจและ
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

1) สอบทำนใหบ้รษิัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูตอ้งและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชี 
และผูบ้ริหำรที่รบัผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ในรำยไตรมำสและประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแนะใหผู้ส้อบ
บญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ที่เห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นเรื่องส ำคญัในระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชีของบรษิัทก็ได ้

2) สอบทำนใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยใน ( Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal audit) ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกับผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภำยใน และพิจำรณำ
ควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง             
และก ำหนดค่ำตอบแทนของหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 
รวมทั้งอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนมอบหมำยงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเพื่อสนับสนุนงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3) สอบทำนใหบ้ริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัยฯ์  
และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท และมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของผู้ส อบบัญชีดังกล่ำว               
โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรพัยำกร ปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนตรวจสอบบัญชี นั้น รวมถึง
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ประสบกำรณข์องบุคลำกรที่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัท นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งเขำ้
รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยอย่ำงนอ้ยปีละครัง้ 

5) พิจำรณำใหค้วำมเห็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์องบรษิัท 
ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งและขอ้ก ำหนดของ  ตลำดหลักทรพัยฯ์ ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท  ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวลงนำม
โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนดงักล่ำวควรประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 

6.1)  ควำมเห็นเก่ียวกับกระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยขอ้มลูในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทถึง
ควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือได ้

6.2) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัท 

6.3) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยข์อ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

6.4) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5)  ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์องบรษิัท 

6.6)  จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน 

6.7) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร 
(Charter) 

6.8) รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

7) สอบทำน ทบทวน และใหค้วำมเห็นเก่ียวกบันโยบำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร ตรวจสอบ 

เช่น นโยบำยบญัชี นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร นโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั เป็นตน้ 

8) สอบทำนควำมถกูตอ้งของเอกสำรอำ้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนัของบรษิัท

ตำมโครงกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติ และใหค้วำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกบัดแูล

กิจกำรและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นของบริษัทตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทย

ในกำรต่อตำ้นทจุรติ 

9) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวน

นโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของผูบ้ริหำร ทบทวน
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ร่วมกับผูบ้ริหำรของบริษัทในรำยงำนส ำคัญๆ ตอ้งเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก่ บทรำยงำนและกำร

วิเครำะหข์องฝ่ำยบรหิำร เป็นตน้ 

10) มีอ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมที่จ ำเป็นในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งมีขอ้บ่งชีไ้ดว้่ำอำจมีผลกระทบอยำ่ง

มีนยัส ำคญัต่อชื่อเสียง ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท รวมถึงผลประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้พึงไดร้บั เช่น 

10.1) รำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

10.2 ขอ้สงสยัหรือสนันิษฐำนว่ำอำจมีกำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบ
ควบคมุภำยในของบรษิัท 

10.3) ขอ้สงสยัว่ำอำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

10.4)  รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบรษิัทควรทรำบ 

11) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจในกำรแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด     
เมื่อเห็นว่ำจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบริษัทเพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนภำยใตห้นำ้ที่ควำมรบัผิดชอบส ำเร็จลลุ่วง
ดว้ยดี  

12) หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และไดม้ีกำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบรษิัทและผูบ้ริหำรแลว้ว่ำ
ตอ้งด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไวร้ว่มกนั หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมี
กำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึง
อำจรำยงำนส่ิงที่พบดงักล่ำวต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

(2) คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2562 มีมติใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนมีอ ำนำจและหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

กำรสรรหำ 

1. จดัท ำนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทคณะกรรมกำรชดุย่อย กรรมกำรผูจ้ดักำร 
และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสรำ้ง และองคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำร ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทและ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจำรณำสรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม มีควำมรูค้วำมช ำนำญที่เหมำะสมเพื่อใหบุ้คคล
ดงักล่ำวด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทคณะกรรมกำรชดุย่อย กรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
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รวมทัง้พิจำรณำประวตัิบุคคลดงักล่ำวแลว้ว่ำมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรต่ำง ๆ ของบริษัท
และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท 

3. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรหำผูบ้รหิำรมำสืบทอดต ำแหน่งที่ส  ำคญั (Succession Plan)  

4. ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทก่อนท่ีจะมีกำรสรรหำกรรมกำร

ที่ครบวำระ 

5. ในกรณีที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอชื่อกรรมกำรที่พน้วำระกลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของกรรมกำรรำยดังกล่ำว   

และควรน ำเสนอผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ ผลงำน (Contribution) รวมทัง้ประวตัิกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร

และกำรประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

6. จดัท ำแผนกำรพฒันำกรรมกำรบริษัทเพื่อพฒันำควำมรูก้รรมกำรบริษัทปัจจบุนัและกรรมกำรบรษิัทเขำ้ใหม่ให้

เขำ้ใจธุรกิจของบริษัทบทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำรบริษัทและพฒันำกำรต่ำง ๆ ที่ส  ำคญั เช่น สภำวะเศรษฐกิจ

และอตุสำหกรรม กฎเกณฑห์รือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทเป็นตน้ 

7. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. จัดท ำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปเงินสด 
หลักทรัพย ์หรืออื่นใด) ของคณะกรรมกำรบริษัทคณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทและ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. จดัท ำนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัทคณะกรรมกำรชดุย่อย กรรมกำร

ผูจ้ดักำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเพื่อพิจำรณำผลตอบแทนประจ ำปี 

3. เปิดเผยนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น และจดัท ำรำยงำนกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท 

4. พิจำรณำกลั่นกรองโครงสรำ้งเงินเดือนและผลประโยชนต์อบแทนอื่นขององคก์ร 

5. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัทดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

(3) คณะกรรมกำรบริหำร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  3 เมษำยน 2562 มีมติให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจ หน้ำที่          
และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้
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1. จัดท ำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ 
งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน และอ ำนำจอนมุตัิของบริษัทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทเห็นชอบ
และอนมุตัิ และด ำเนินกำรตำมที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทรวมถึงตรวจสอบและติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. พิจำรณำกลั่ นกรองข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน กำรขยำยกิจกำร                        
กำรประชำสมัพนัธ ์ก ำหนดแผนกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบประมำณรวมทัง้งบประมำณประจ ำปี กำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคล และกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเป็น             
ผูพ้ิจำรณำก ำหนดต่อไป 

3. มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะท ำงำนเพื่อกำรด ำเนินกิจกำรหรือกำรบรหิำรงำนของบรษิัทและกำรก ำหนดอ ำนำจ หนำ้ที่ 
และควำมรบัผิดชอบของคณะท ำงำน รวมถึงควบคุมก ำกับดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนที่แต่งตัง้
บรรลตุำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำย และเป้ำหมำยที่ได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิัทและก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนมีคณุภำพและประสิทธิภำพ 

5. พิจำรณำเรื่องกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจดักำรเสนอ ก่อนที่จะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
พิจำรณำและอนมุตัิ 

6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตัิกำรใชจ้่ำยทำงกำรเงินในกำรด ำเนินกำรที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัทแต่ไม่
เกินงบประมำณที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

7. ศึกษำควำมเป็นไปไดส้ ำหรบัโครงกำรใหม่ ๆ และมีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิเขำ้ร่วมประมลูงำนต่ำง ๆ ตลอดจน
เขำ้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมที่เห็นสมควร รวมถึงกำรท ำนิติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำวจนเสรจ็กำร 

8. อนุมตัิกำรใชจ้่ำยเงินลงทุนที่ส  ำคญัที่ไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ตำมที่จะไดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษิัทหรือตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไวแ้ลว้ 

9. อนุมัติกำรเขำ้ท ำสัญญำและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น กำรซือ้ขำย   
กำรลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัทและเป็นไป เพื่อประโยชนใ์นกำร
ด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภำยในวงเงินตำมตำรำงอ ำนำจอนุมัติที่ ผ่ำนกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัทกรณีที่วงเงินเกินงบประมำณที่ไดร้ับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทตอ้งน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อขออนมุตัิในกำรประชมุครัง้ถดัไป 

10. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรกู้ยืมเงิน กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิ นส ำหรับ
สนับสนุนกำรท ำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิดบัญชีธนำคำร กำรปิดบัญชีธนำคำร กำรจัดหำวงเงินสินเชื่อ     
หรือกำรขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัิที่ ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทกรณีที่
วงเงินเกินงบประมำณที่ไดร้บัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทตอ้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอ
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อนุมัติในกำรประชุมครัง้ถัดไป และกรณีที่ตอ้งใชท้รพัยสิ์นของบริษัทเป็นหลักประกัน ตอ้งน ำเสนอขออนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรของบรษิัท 

11. พิจำรณำและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทและน ำเสนอขออนมุตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล หรือเงินปัน
ผลประจ ำปีต่อคณะกรรรมกำรบรษิัท 

12. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร อ ำนำจกำรบริหำรองคก์ร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจำ้ง กำรโยกยำ้ย กำรเลิกจำ้ง  
กำรก ำหนดเงินค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน โบนสั พนกังำนระดบัผูบ้รหิำรตัง้แต่ระดบัประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยขึน้ไปหรือ
เทียบเท่ำขึน้ไป ยกเวน้ต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

13. มีอ ำนำจแต่งตัง้ที่ปรึกษำหรือคณะที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรไดต้ำมควำมเหมำะสมและมีอ ำนำจ
ก ำหนดค่ำตอบแทน ค่ำเบีย้เลีย้ง สวสัดิกำร ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ของประธำนที่ปรกึษำ 
ที่ปรกึษำ หรือคณะท่ีปรกึษำดงักล่ำวไดต้ำมควำมเหมำะสม 

14. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท
ก ำหนด 

15. มอบอ ำนำจใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงหรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบรหิำร 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ
หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริหำร หรือผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์หรือประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด  ๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ที่ ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้

8.3 กำรสรรหำกรรมกำร และผู้บริหำร 

กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรษิัท 

 กำรคัดเลือกบุคคลที่จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกตำมเกณฑค์ุณสมบัติตำม
มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำด
หลักทรัพย์ที่ เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้ยังพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพืน้ฐำนและควำมเชี่ยวชำญจำก
หลำกหลำยดำ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในกำรใหค้  ำแนะน ำ ขอ้คิดเห็นในเรื่องต่ำง  ๆ ในมุมมองของผูท้ี่มี
ประสบกำรณต์รง มีภำวะผูน้  ำ วิสยัทศันก์วำ้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส และมีควำมสำมำรถ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ จำกนัน้จึงน ำรำยชื่อเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ 

1) กำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษัทและข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้
จะต้องมีควำมโปร่งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะตอ้งมีประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำร
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ประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรำยละเอียดที่ เพียงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูท้  ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ
ครบถว้นตำมที่ระบุไวใ้นกฎบตัรนี ้เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทโดยจะน ำเสนอชื่อบุคคลดงักล่ำวต่อที่
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้ตอ่ไป 
แลว้แต่กรณี 

3) ให้กรรมกำรบริษัทด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และเมื่อครบก ำหนดออกตำมวำระ อำจไดร้ับพิจำรณำ
เลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรบรษิัทต่อไปได ้

4) ในกรณีที่เป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่ระบุไวใ้น
กฎบตัรนีแ้ละไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย และน ำเสนอชื่อบคุคลดงักล่ำวต่อที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เวน้แต่
วำระของกรรมกำรผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน ทั้งนี ้บุคคลซึ่งเข้ำรับต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในกรณี
ดงักล่ำวใหอ้ยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรบรษิัทซึ่งพน้จำกต ำแหน่ง 

5) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวน
ใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมกำรบรษิัทซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งได ้
ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหจ้ับสลำกกัน 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

6) กรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระเป็นครัง้แรก เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำแลว้ถึงควำมสมเหตุสมผลของควำม
จ ำเป็น คณะกรรมกำรบรษิัทอำจบคุคลดงักล่ำวใหด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบรษิัทต่อไป 

7) นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวแลว้ กรรมกำรบรษิัทอำจพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(ก) ตำย 

(ข) ลำออก 

(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริษัทหรือมีลักษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัท
มหำชนจ ำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจให้
บรหิำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลักทรพัย ์(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 
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(ง) ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง (ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวน   
ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวน
หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

(จ) ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก  

กรรมกำรบรษิัทคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลำออกต่อบรษิัทโดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ระบุ
ใหม้ีผลในหนงัสือลำออก 

กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะร่วมกันพิจำรณำเบือ้งตน้ถึงคุณสมบตัิ
ของบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระโดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้ำมของกรรมกำรตำม
พระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจำรณำจำกผูท้รงคณุวุฒิ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน โดยจะน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อไป โดยกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระอย่ำง
น้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และตอ้งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน โดยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระจะตอ้ง
สอดคลอ้งกับประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยท์ี่ ทจ.39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำร
อนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ ดงันี ้

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

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสอง (2) 
ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ทั้งนี ้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น
ขำ้รำชกำรหรือท่ีปรกึษำของส่วนงำนรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผู้ถือหุน้รำยใหญ่       
ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท
หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจจะเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือมีอ ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัท  
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บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสอง (2) ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรค
หนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสังหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือกำรรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
ดว้ยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกัน กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกรรมอื่นท ำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร ้อยละสำม (3) ของ
สินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบ (20) ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้งนี ้ 
กำรค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหนีด้ังกล่ำวใหน้ับรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำงหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผู้มีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี 
ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะไดพ้้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสอง ( 2) ปีก่อนไดร้ับกำร
แต่งตัง้ 

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำย หรือที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำสอง (2) ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  ำนำจควบคุม               
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ย
กว่ำสอง (2) ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน             
ที่ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือ
บรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
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กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1) คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูท้  ำกำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ
ครบถว้นตำมที่ระบุไวใ้นกฎบตัรนี ้เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบโดยจะน ำเสนอชื่อบุคคลดงักล่ำว
ต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ต่อไป วำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทโดยที่กรรมกำร
ตรวจสอบอำจไดร้บักำรแต่งตัง้ต่อไปไดอ้ีกวำระหนึ่ง ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เห็นวำ่
เหมำะสม (แลว้แต่กรณี) 

3) กรณีกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือมีเหตใุดที่กรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถอยู่ไดจ้น
ครบวำระ มีผลใหจ้ ำนวนสมำชิกนอ้ยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดคือ 3 คน คณะกรรมกำรบรษิัทหรือที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ ควรแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ที่มีคุณสมบตัิตำมที่ระบุไวใ้นกฎบตัรนีเ้ป็นกรรมกำรตรวจสอบ
แทนในทนัทีหรืออย่ำงชำ้ภำยใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจ ำนวนสมำชิกไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดควำมต่อเนื่องใน
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4) ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกหรือถูกพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งใหบ้ริษัทแจง้
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทันที ทั้งนี ้กรรมกำรตรวจสอบที่ลำออกหรือถูกถอดถอนสำมำรถชีแ้จงเหตุดงักล่ำวให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และตลำดหลัก  
ทรพัยฯ์ ดว้ยก็ได ้

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

มหำชนจ ำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจให้
บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลกัทรพัย ์(และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกำศของส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(จ) คณะกรรมกำรบรษิัทมีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 
(ฉ) ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท(ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมใน

ส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ ำกึ่ง
หน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง) 

(ช) ศำลมีค ำสั่งใหอ้อกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท 
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กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นหนงัสือลำออกต่อบริษัทโดยกำรลำออกนัน้จะมีผล
นบัแต่วนัท่ีระบใุหม้ีผลในหนงัสือลำออก 

กำรแต่งตัง้ผูบ้รหิำร 

คณะกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง
ผูบ้รหิำรโดยคดัเลือกจำกบคุลำกรท่ีมีประสบกำรณ ์ควำมสำมำรถ และมีควำมรูใ้นกำรบรหิำรสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.4 กำรลงทุนและก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรส่งตวัแทนของ
บรษิัทซึ่งมีคณุสมบตัิและประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกบัธุรกิจที่บรษิัทเขำ้ลงทนุ เขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของ
บริษัทดังกล่ำว โดยตัวแทนดังกล่ำวอำจเป็นกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร และผูบ้ริหำรของบริษัทหรือ
บุคคลใด ๆ ของบริษัทที่ปรำศจำกผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่ำนั้น ทั้งนี ้เพื่อให้บริษัท
สำมำรถควบคุมดแูลกิจกำร และกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบรษิัทซึ่งบรษิัท
ให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้จะช่วยดูแลรักษำไว้ซึ่ง
ผลประโยชนใ์นกำรลงทุนของบริษัทบริษัทจึงก ำหนดใหต้วัแทนของบริษัทจะตอ้งบริหำรจดักำรธุรกิจของบริษัทย่อยและบรษิัท
รว่มใหเ้ป็นไปเพื่อผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทและดแูลใหป้ฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย 
และบริษัทร่วมนัน้ ๆ นอกจำกนีก้ำรส่งตวัแทนเพื่อเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนกำร
ถือหุน้ของบรษิัทในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงักล่ำว 

บรษิัทจดัใหบ้รษิัทย่อยมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกนักำรทจุรติที่อำจเกิดขึน้ รวมทัง้ให้
มีระบบงำนที่ชัดเจน เพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่ำมีระบบเพียงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคญัตำมหลักเกณฑท์ี่
ก ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่องและน่ำเชื่อถือ และจัดให้มีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงำน          
ผูต้รวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรอิสระของบริษัทสำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลไดโ้ดยตรง และใหม้ีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ระบบงำนดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรหิำรหรือคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำบรษิัทย่อยมีกำรปฏิบตัิตำมระบบงำนท่ี
จดัไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

ทัง้นี ้บรษิัทจะติดตำมผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มอย่ำงใกลช้ิด รวมถึงก ำกบัให้
มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรเก่ียวโยง และให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัท
ตรวจสอบ โดยมีกำรรำยงำนผลใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรหรือคณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อวำงแผนงำนและ
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนต่อไป    

8.5 นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บรษิัทมีนโยบำยและวิธีกำรดแูลกรรมกำร และผูบ้รหิำรในกำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษิทัซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน
ไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชนส่์วนตน ดงันี ้
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1) บริษัทจะใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ี
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ เก่ียวกบัหนำ้ที่ที่ตอ้งจดัท ำและส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยข์อง
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัยต์ำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ .ศ .2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์
ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์    
และตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  

2) บริษัทก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ี
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ จดัท ำและน ำส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ส่งผ่ำนมำยังเลขำนุกำรบริษัทก่อนน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์กุครัง้ โดยใหจ้ดัท ำและน ำส่งภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ให้
ด  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรพัยภ์ำยใน 3 วนั   
ท ำกำร นบัแต่วนัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ 

3) บริษัทก ำหนดใหก้รรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ี
เป็นระดับผูจ้ัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบัติงำนที่เก่ียวขอ้ง ที่ไดร้บัทรำบขอ้มูลภำยในที่เป็น
สำระส ำคญั ซึ่งมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทใน
ช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพรง่บกำรเงินหรือเผยแพรเ่ก่ียวกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษัทจนกว่ำบริษัท
จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนแลว้ โดยบริษัทจะแจง้ใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่ง
ระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำงดกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัยข์องบริษัทอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรเปิดเผยขอ้มลู
ต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงภำยหลังกำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแลว้ 
รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบคุคลอื่น 

4) บรษิัทหำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิัทหรืออดีตกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนท่ีลำออก
แลว้เปิดเผยข้อมูลภำยใน หรือควำมลับของบริษัทตลอดจนข้อมูลควำมลับของคู่คำ้ของบริษัทที่ตนได้
รบัทรำบจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหบุ้คคลภำยนอกทรำบ แมว้่ำกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะไม่ท ำใหเ้กิดผล
เสียหำยแก่บรษิัทและคู่คำ้ของบรษิัท 

5) บรษิัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มลูภำยในไปใชห้ำประโยชนส่์วนตนซึ่งเริ่มตัง้แต่กำร
ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชั่วครำวโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง หรือใหอ้อกจำกงำน ซึ่งกำรลงโทษจะ
พิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ 
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8.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

งบกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ไดร้ับกำรตรวจสอบ และสอบทำนโดย นำยพิสิฐ ทำงธนกุล  ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุำตเลขที่ 4095 บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั มีค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัปี 2563 จ ำนวนรวม 3.61 ลำ้นบำท 
(ค่ำบรกิำรตรวจสอบและสอบทำนทัง้จ ำนวน) 

9. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ค 

9.1 ภำพรวมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพฒันำธุรกิจใหเ้ติบโตอย่ำงยั่งยืนควบคู่ไปกับกำรรบัผิดชอบต่อสงัคม ดงันัน้เพื่อใหก้ำรพฒันำธุรกิจ

ของบรษิัทเป็นไปอย่ำงยั่งยืน โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 3 เมษำยน 2562 ไดม้ีมติอนมุตัินโยบำย

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีกรอบหลกักำรแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ดงันี ้

กรอบแนวทำงกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจกตำมมำตรฐำนสำกล 

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมีลกัษณะเป็นกำรใหบ้ริกำรพฒันำระบบทำงเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ไม่มีกระบวนกำร

ผลิตในเชิงอุตสำหกรรม ดังนั้นก๊ำซเรือนกระจกเกิดขึน้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทจึงไม่มีกำรเกิดขึน้ใน

ปรมิำณที่มีนยัส ำคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

กำรด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรก ำกับกิจกำรที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับกำรใส่ใจดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม         

และสงัคม มีส ำนึกรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงแทจ้รงิ โดยค ำนึงถึงผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ที่เก่ียวขอ้งทัง้ภำยในและ

ภำยนอกองคก์ร ตัง้แต่ผูถื้อหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ ชุมชนตลอดจนสังคมวงกวำ้ง ทั้งนี ้ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

 นโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนดำ้นต่ำง ๆ ใหค้ณะกรรมกำรบริษัท 

ผูบ้รหิำร  และพนกังำนทกุคนยึดถือปฏิบตัิดว้ยควำมเชื่อมั่น ศรทัธำ และเขำ้ใจในหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อปลกูฝังจิต

ส ำนกัเรื่องควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในทกุระดบั พรอ้มใหก้ำรสนบัสนนุต่อชมุชนและสงัคมโดยมุ่งเนน้

ส่งเสริมกำรพฒันำที่สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของชุมชนเพื่อยกระดบัคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยำว

ตำมหลักกำรและแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                 

ซึ่งครอบคลมุหวัขอ้ ดงัต่อไปนี ้

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม  

บริษัทและบริษัทย่อยให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งคุณธรรม       

และขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน เป็นกรอบและแนวทำงปฏิบตัิใหด้  ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรมไม่เอำรดัเอำ

เปรียบ มีควำมซื่อสตัยแ์ละโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั และจ่ำยผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สจุริตในกำรคำ้กับคู่คำ้ 



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  111 

และยึดกติกำของกำรแข่งขนัอย่ำงเสมอภำคของกำรไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย กำรด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้ตอ้งไม่

น ำมำซึ่งควำมเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของบรษิัทและบรษิัทย่อยหรือขดัต่อกฎหมำย 

เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยได้ก ำหนดเป็นนโยบำยของบริษัทโดยให้

ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยใน อันไดแ้ก่ พนักงำนและผูบ้ริหำรของบริษัท 

หรือผู้มี ส่วนได้เสียภำยนอก อันได้แก่ ลูกค้ำ เ จ้ำหนี ้ ภำครัฐ และหน่วยงำนอื่น  ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง รวมถึงชุมชน สังคม                      

และส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพำะกำรปฏิบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถึงกำรไม่กระท ำกำรใด  ๆ ที่เป็นกำร

ละเมิด หรือรดิรอนสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียเหล่ำนัน้ดว้ย โดยมีหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้

• ไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบัทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 

หรือเงื่อนไขทำงกำรคำ้ 

• มุ่งสรำ้งควำมสมัพนัธ ์ควำมร่วมมือที่ดีร่วมกับคู่คำ้ เพื่อเสริมสรำ้งศกัยภำพและประสิทธิภำพใน

กำรด ำเนินธุรกิจรว่มกนัในระยะยำว 

• รักษำควำมลับหรือสำรสนเทศของคู่ค้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่ เก่ียวข้อง         

โดยมิชอบ 

• บรษิัทและบรษิัทย่อยจะไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำ รว่มทัง้

ส่งเสริมใหผู้บ้ริหำร พนกังำนใชท้รพัยำกรและทรพัยสิ์นของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ ใชสิ้นคำ้

และบรกิำรท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูตอ้งและไม่สนบัสนนุสินคำ้หรือกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดทรพัยสิ์นทำง

ปัญญำ 

• บริษัทและบริษัทย่อยต่อตำ้นกำรแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ด ำเนินกำร

ในเรื่องดังต่อไปนี ้ไดแ้ก่ กำรรวมหัวก ำหนดรำคำ กำรก ำหนดรำคำจ ำหน่ำยเพื่ อก ำจัดคู่แข่ง     

โดยกำรก ำหนดรำคำของบริษัทจะมำจำกกำรพิจำรณำสภำวะตลำด ควำมตอ้งกำรซือ้ ตลอดจน

ต้นทุนอื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง หรืออำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรก ำหนดรำคำสินค้ำตำมต้นทุนสินค้ำ          

และค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ เพื่อใหส้ำมำรถแข่งขนัได ้

• บริษัทและบริษัทย่อยมีกระบวนกำรคดัเลือกผูข้ำยสินคำ้ที่เท่ำเทียมดว้ยกำรเปรียบเทียบรำคำที่

เหมำะสมตำมนโยบำยของบริษัทโดยมีขัน้ตอนกำรอนุมตัิที่ชดัเจน สำมำรถตรวจสอบผูม้ีอ  ำนำจ

อนุมัติตำมมูลค่ำของสินค้ำได้ อีกทั้งยังสำมำรถตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
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กระบวนกำรและสำมำรถเรียกดปูระวตัิกำรสั่งซือ้ยอ้นหลงัไดอ้ีกดว้ย  โดยหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กำรจดัซือ้จะตอ้งตรวจสอบกำรสั่งซือ้สินคำ้และบรกิำรทกุครัง้ 

• บริษัทและบริษัทย่อยไดก้ ำหนดช่องทำงกำรรอ้งเรียนเรื่องที่ ไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม โดยมีจุดรบั

เรื่องรอ้งเรียนดงักล่ำวที่บรษิัทตลอดจนเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชัน  

บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส ยึดมั่นในควำมถูกตอ้ง โดยจดัใหม้ีแนวทำงในกำรต่อตำ้น

กำรทุจริตคอรร์ปัชัน รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังใหผู้บ้ริหำรและพนักงำน ปฏิบัติตำมกฎหมำย   

และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ไม่สนบัสนุนใหม้ีกำรสรำ้งควำมส ำเร็จของงำนดว้ยวิธีกำรทุจริต คณะกรรมกำรบรษิัทมี

นโยบำยปฏิบตัิตำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

• สรำ้งจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติใหแ้ก่พนักงำนในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ดว้ยควำมซื่อสตัย์

สจุรติ (ตำมคู่มือจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) ของบรษิัท) 

• จดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบกำรถ่วงดลุกำร

ใช้อ ำนำจให้เหมำะสมเพื่อป้องกันมิให้พนักงำนทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรทุจริต              

และคอรร์ปัชนัต่ำง ๆ 

• หำ้มมิใหก้รรมกำรบรษิัท ผูบ้ริหำร และพนกังำนกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรเรียกรอ้งหรือยอมรบั

ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใด ส ำหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นที่ส่อไปในทำงจงูใจใหป้ฏิบตัิหรือละเวน้

กำรปฏิบตัิหนำ้ที่โดยมิชอบหรืออำจท ำใหบ้รษิัทเสียประโยชนอ์นัชอบธรรม 

• หำ้มมิใหก้รรมกำรบรษิัท ผูบ้รหิำร และพนกังำนใหห้รือเสนอที่จะใหท้รพัยสิ์นหรือผลประโยชนอ์ื่น

ใดแก่บุคคลภำยนอกเพื่อจงูใจใหบุ้คคลนัน้กระท ำหรือละเวน้กระท ำกำรใดที่ผิดต่อกฎหมำยหรือ

โดยมิชอบต่อต ำแหน่งหนำ้ที่ของตน 

บรษิัทมีระเบียบในกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติและคอรร์ปัชนั โดยไดส่ื้อสำรไปทัง้

ระดบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ก ำหนดใหก้ำรด ำเนินกำรทุกกระบวนกำรอยู่ในขอบข่ำยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั 

หำกเกิดขอ้ผิดพลำดในกำรบวนกำรกำรด ำเนินงำน อันเนื่องมำจำกควำมประมำท รูเ้ท่ำไม่ถึงกำรณก์็ใหไ้ดร้บัโทษตำม

กฎหมำย และบริษัทจดัใหม้ีช่องทำงในกำรรำยงำน หำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนหรือกำรทุจริตคอรร์ปัชนั และมีมำตรกำร

คุม้ครองส ำหรบัผูร้ำยงำนหรือผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือในกำรรำยงำนกำรทจุรติคอรร์ปัชนัดว้ย โดยมีระบใุนระเบียบของบรษิัท 
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3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บรษิัทและบรษิัทย่อยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเคำรพสิทธิมนษุยชน โดยไดต้ระหนกัในคณุค่ำของทรพัยำกรมนุษย์

และประสงคท์ี่จะใหพ้นักงำนมีควำมภำคภูมิใจในองคก์ร จึงไดส่้งเสริมบรรยำกำศกำรท ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมและมอบ

โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยพนกังำนจะไดร้บักำรพฒันำส่งเสริมให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ

อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อสรำ้งคณุค่ำและด ำรงควำมเป็นเลิศในธุรกิจ ภำยใตแ้นวทำงกำรบรหิำรงำนทรพัยำกรบคุคล 

ดงันี ้

• ดำ้นควำมเสมอภำคและโอกำสที่เท่ำเทียม 

 ผูบ้ริหำรของบริษัทมีกำรปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนดว้ยควำมเคำรพศกัดิ์ศรีและคุณค่ำแห่ง

ควำมเป็นมนษุยอ์ย่ำงเท่ำเทียม 

 กำรสรรหำและคดัเลือกบคุลำกรด ำเนินกำรโดยยึดถือประโยชนแ์ละผลส ำเรจ็ของบรษิัทดว้ย

หลักคุณธรรม หลักควำมเสมอภำค หลักควำมสำมำรถ และควำมจ ำเป็นในกำรประกอบ

ธุรกิจ เพื่อให้ได ้“คนดี” และ “คนเก่ง” ที่มีทัศนคติสอดคลอ้งกับงำนและวัฒนธรรมของ

องคก์ร โดยค ำนึงถึงคุณสมบตัิของแต่ละต ำแหน่ง คุณวุฒิทำงกำรศกึษำ ประสบกำรณแ์ละ

ข้อก ำหนดอื่น ๆ ที่จ  ำเป็นแก่งำน และไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อำยุ เชือ้ชำติ ศำสนำ หรือ

ควำมสมัพนัธส่์วนบคุคล 

 ก ำหนดระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมควำมสำมำรถของพนกังำน รวมทัง้จดัสิทธิประโยชน์

และสวัสดิกำรแก่พนักงำนและครอบครวั โดยค ำนึงถึงโครงสรำ้งเงินเดือนที่สอดคลอ้งกับ

ภำวกำรณท์ำงดำ้นเศรษฐกิจและกำรปรบัขึน้ค่ำจำ้งโดยพิจำรณำจำกผลส ำเร็จของธุรกิจ 

และผลกำรปฏิบตัิงำน ควำมมมุำนะอตุสำหะของพนกังำน 

 สนบัสนุนส่งเสริมใหพ้นกังำนไดร้บักำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ทำงดำ้นควำมสำมำรถหลกั

ตำมประเภทธุรกิจ ควำมสำมำรถในเชิงบริหำรจดักำร และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน 

โดยสนับสนุนทั้งทำงด้ำนงบประมำณและเวลำในกำรพัฒนำอย่ำงสม ่ำเสมอต่อเนื่อง        

เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรท ำงำน เปิดโอกำสใหพ้นักงำนกำ้วหนำ้ในอำชีพกำรงำน 

ตลอดจนพฒันำบคุลำกรใหเ้ป็นคนมีคณุภำพ มีทศันคติที่ดี และมีควำมรูใ้นกำรท ำงำน 

 เสริมสรำ้งบรรยำกำศในกำรส่ือสำรท่ีดีที่จะน ำมำซึ่งควำมสมัพนัธอ์นัดี และประสิทธิภำพใน

กำรท ำงำนรว่มกนั 
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• ดำ้นกำรล่วงละเมิด 

 ผูบ้งัคบับญัชำพึงปฏิบตัิตนใหเ้ป็นท่ีเคำรพนบัถือของพนกังำน และพนกังำนไม่พึงกระท ำกำร

ใด ๆ อนัเป็นกำรไม่เคำรพนบัถือผูบ้งัคบับญัชำ 

 พนกังำนทุกคนตอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือคุกคำม ไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำ 

หรือกำรกระท ำต่อผู้อื่นบนพื ้นฐำนของเชื ้อชำติ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย        

และจิตใจ 

4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยใหค้วำมส ำคญัและตระหนกัถึงควำมเท่ำเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบตัิต่อพนกังำนดว้ยควำม

เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตำมคู่มือจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบัติในกำรท ำงำน (Code of 

Conduct) ซึ่งใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคน โดยถือว่ำขอ้ปฏิบัติในคู่มือจรรยำบรรณและขอ้พึง

ปฏิบัติในกำรท ำงำนเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและขอ้บังคับพนักงำน” ที่พนักงำนพึงปฏิบัติ ทั้งนีบ้ริษัทไดด้  ำเนินกำร

ชีแ้จงเรื่องจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจใหก้บัพนกังำนทกุคนรบัทรำบในวนัแรกของกำรเขำ้รว่มงำนกบับรษิัทและยงัได้ 

เนน้ย ำ้รำยละเอียดในหลกัสตูรกำรฝึกอบรมพนักงำน โดยบริษัทมีระบบกำรดูแลพนกังำนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมตำม

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบรษิัท ดงันี ้ 

• บรษิัทและบรษิัทย่อยดแูลผลตอบแทนใหพ้นกังำนทกุคนอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม โดยพนกังำนไม่

จ ำเป็นตอ้งเรียกรอ้ง  

• บรษิัทและบรษิัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบตัิ และในขณะเดียวกนัจะปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมกนั  

• ในกรณีที่พนกังำนมีขอ้รอ้งทกุขเ์กิดขึน้ บริษัทและบรษิัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร เรื่องกำร

ร้องทุกข์ของพนักงำนอย่ำงชัดเจน โดยบริษัทจะหำทำงยุติเรื่องร้องทุกข์โดยเร็วและเป็นธรรม           

เพื่อจ ำกดัปัญหำใหอ้ยู่ในขอบเขตไม่ขยำยผลออกไปในวงกวำ้ง 

5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

นอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยแลว้ บริษัทและบริษัทย่อยยงัมีนโยบำยใหพ้นกังำนทุกคนปฏิบตัิหนำ้ที่

ตำมหลกัจรยิธรรมทำงธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัลกูคำ้หรือคู่คำ้ ดงันี ้

• ลกูคำ้ 

 มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด มีควำมเป็นธรรม         

และเชื่อถือได ้ 
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 มุ่งมั่นที่จะใหข้อ้มลูที่ครบถ้วนถูกตอ้ง ทนัเวลำ และส่งเสริมกำรส่ือสำร สรำ้งควำมสมัพันธ์

กบัลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง  

• คู่คำ้และคู่สญัญำ 

 มุ่งมั่นในกำรจัดหำสินค้ำและให้บริกำรอย่ำงมีมำตรฐำน ภำยใต้หลักกำรแข่งขันบน

ฐำนขอ้มลูที่เท่ำเทียมกัน มีหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินและคดัเลือกคู่คำ้และคู่สญัญำ จดัท ำ

รูปแบบสัญญำที่เหมำะสม จัดกำรใหม้ีระบบกำรจัดกำรและติดตำมเพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำร

ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของสญัญำอย่ำงครบถว้นและป้องกันกำรทจุรติและประพฤติมิชอบในทุก

ขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ กรณีที่จะไม่สำมำรถปฏิบตัิไดต้อ้งรีบเจรจำกับคู่คำ้เป็นกำร

ล่วงหนำ้ เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกันไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย และมีหลักกำร

จ่ำยเงินใหแ้ก่คู่คำ้และคู่สญัญำตรงเวลำ ตำมเงื่อนไขกำรช ำระเงินท่ีตกลงกนั  

 มุ่งมั่นในกำรพัฒนำและรกัษำควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่คำ้และคู่สัญญำที่มีวัตถุประสงค์

ชดัเจนในเรื่องคณุภำพของสินคำ้หรือบริกำรท่ีคู่ควรกบัมลูค่ำเงิน คุณภำพทำงเทคนิค และมี

ควำมเชื่อถือซึ่งกนัและกนั  

 หำ้มพนกังำนเรียกรบั หรือรบัผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สจุริตหรือเป็นผลประโยชนส่์วนตวัจำก   

คู่คำ้และคู่สญัญำ 

6. ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทและบริษัทย่อยใหค้วำมส ำคญักับชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ ดว้ยตระหนกัว่ำบริษัท
เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมที่รว่มกำ้วเดินไปสู่กำรพฒันำชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มเพื่อควำมยั่งยืนสืบไป บรษิัทจึง
ไดด้  ำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตค้วำม
รบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรวม ดงันี ้

 ด ำเนินกิจกรรมเพื่อรว่มสรำ้งสรรคส์งัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้ชมุชน

ที่บริษัทตัง้อยู่มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด  ำเนินกำรเองและร่วมมือกับหน่วยงำนของภำครฐั 

ภำคเอกชน และชมุชน  

 ตอบสนองอย่ำงรวดเรว็และมีประสิทธิภำพต่อเหตกุำรณท์ี่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชมุชน 

ชีวิต และทรพัยสิ์น อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัท โดยให้ควำมรว่มมืออย่ำงเต็มที่

กบัเจำ้หนำ้ที่ภำครฐัและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ส่งเสริมใหพ้นกังำนทุกระดบัตระหนกัถึงควำมส ำคญั และมีจิตส ำนึกของกำรรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนและสงัคม โดยสนบัสนุนกิจกรรม
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ช่วยเหลือสงัคม พฒันำคุณภำพชีวิตของคนในชมุชน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นจิตอำสำที่

เ ก่ียวข้องกับกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง  และปลูกจิตส ำนึกด้ำนควำม

รบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังำนทกุระดบั  

7. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทและบริษัทย่อยจะสนบัสนนุใหม้ีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนกำรท ำงำนในองคก์ร และในระดบั
ควำมรว่มมือระหว่ำงองคก์ร ซึ่งหมำยถึงกำรท ำส่ิงต่ำง ๆ ดว้ยวิธีใหม่ ๆ และยงัอำจหมำยถึงกำรเปล่ียนแปลงทำง
ควำมคิด และกำรบริกำรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ เป้ำหมำยของนวัตกรรมคือกำรเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อท ำใหส่ิ้ง   
ต่ำง ๆ เกิดกำรเปล่ียนแปลงในทำงที่ดีขึน้และก่อใหเ้กิดประสิทธิผลที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสังคม
สงูสดุ  

กำรเผยแพรน่วตักรรมถือเป็นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยกำรส่ือสำรและเผยแพรใ่หก้บักลุ่มผูม้ีส่วนได้
เสียรบัทรำบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำย เพื่อใหม้ั่นใจว่ำขอ้มลูข่ำวสำรของ
บรษิัทเขำ้ถึงกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทไดอ้ย่ำงทั่วถึง 

8. กำรด ำเนินงำนและกำรจัดท ำรำยงำน 

 กำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย 
ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสังคม                   

โดยก ำหนดใหม้ีจ ำนวนสมำชิกไม่น้อยกว่ำ 3 คน และคณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสังคมคัดเลือก
สมำชิก 1 คน ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 ทัง้นี ้บริษัทมุ่งเนน้กำรปลกูฝังพนกังำนใหเ้ขำ้ใจเป้ำหมำยขององคก์ร และปฏิบตัิงำนโดยตระหนกัถึง
กำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทท ำกำรส่ือสำรนโยบำยเก่ียวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้
พนกังำนทุกคนเขำ้ใจ โดยผ่ำนนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัท ซึ่งไดป้ระกำศใหท้รำบโดยทั่วกันเพื่อใหพ้นกังำน
ทุกคนปฏิบตัิตำมไดถ้กูตอ้งไปในทิศทำงเดียวกัน อีกทัง้ส่งเสริมใหพ้นกังำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง  ๆ เพื่อประโยชนต์่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี ้ในกำรสรำ้งเสรมิควำมตระหนกัในกำรมีส่วนรว่มและสรำ้งควำมรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของบุคลำกรภำยในบริษัท คณะท ำงำนก ำกบัดูแลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคมจะพิจำรณำแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มที่เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท รวมถึงสถำนะ
ทำงกำรเงินและผลประกอบกำรของบรษิัท เพื่อก ำหนดงบประมำณและรูปแบบในกำรด ำเนินกิจกรรมส ำหรบัรอบปีนัน้ ๆ 

 กระบวนกำรจดัท ำรำยงำน 

 บริษัทค ำนึงถึงกรอบแนวทำงปฏิบตัิ ในกำรด ำเนินกำรดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม              
ตำมนโยบำยที่ก ำหนด และมีกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมนโนบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็น
รำยปี เพื่อน ำเสนอต่อผูบ้ริหำร คณะกรรมกำร และผูถื้อหุน้ โดยจะมีกำรเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี   
หรือจดัท ำเป็นรำยงำนควำมยั่งยืนเพื่อเผยแพรท่กุปี ภำยหลงักำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
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9.2 คณะท ำงำนด้ำนควำมควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสังคม โดยก ำหนดใหม้ีจ ำนวน

สมำชิกไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน และคณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมำชิก 1 คน ท ำหน้ำที่เป็น

ประธำนคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ทั้งนี ้บริษัทมุ่งเนน้กำรปลูกฝังพนักงำนใหเ้ขำ้ใจเป้ำหมำยขององคก์ร และปฏิบัติงำนโดยตระหนักถึงกำรมีควำม

รบัผิดชอบต่อสงัคม บริษัทท ำกำรส่ือสำรนโยบำยเก่ียวกับควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหพ้นกังำนทุกคนเขำ้ใจ 

โดยผ่ำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัท ซึ่งไดป้ระกำศให้ทรำบโดยทั่วกันเพื่อใหพ้นกังำนทุกคนปฏิบตัิตำมไดถ้กูตอ้ง

ไปในทิศทำงเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง  ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่ำง

สม ่ำเสมอ ทั้งนี ้ในกำรสรำ้งเสริมควำมตระหนักในกำรมีส่วนร่วมและสรำ้งควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิ งแวดลอ้มของ

บุคลำกรภำยในบริษัท คณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรและรบัผิดชอบต่อสังคมจะพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นควำม

รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำร

ของบรษิัทเพื่อก ำหนดงบประมำณและรูปแบบในกำรด ำเนินกิจกรรมส ำหรบัรอบปีนัน้ ๆ  

กำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำร 

บริษัทค ำนึงถึงกรอบแนวทำงปฏิบตัิในกำรด ำเนินกำรดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มตำมนโยบำยที่

ก ำหนด และมีกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นรำยปี เพื่อน ำเสนอต่อ

ผูบ้ริหำร คณะกรรมกำร และผูถื้อหุน้ โดยจะมีกำรเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีหรือจดัท ำเป็นรำยงำนควำม

ยั่งยืนเพื่อเผยแพรท่กุปี  

9.3 กำรด ำเนินธุรกิจทีมี่ผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 - ไม่มี – 

9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทีมี่ผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององคก์ร           

 ในปี 2563 บริษัทไดจ้ัดท ำโครงกำรจิตอำสำ เพื่อเป็นกำรสรำ้ง ส่งเสริม และปลูกฝังจิตส ำนึกที่ดีให้กับพนักงำน       

ทกุระดบัใหรู้จ้กักำรเสียสละ ใหค้วำมช่วยเหลือ มีควำมสำมคัคี รว่มแรง รว่มใจในกำรท ำประโยชนเ์พื่อส่วนรวม โดยบรษิัทและ

พนักงำนที่มีควำมพรอ้มจะร่วมกันบริจำคทรัพย ์หรือส่ิงของโดยสมัครใจและไม่มีข้อก ำหนด เพื่อมอบให้สถำนที่ต่ำง ๆ          

และรว่มกนัท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน ์โดยใหพ้นกังำนรว่มกนัเสนอสถำนที่ในกำรท ำกิจกรรมแต่ละครัง้ ทัง้นี ้บรษิัท

มุ่งหวงัที่จะพฒันำธุรกิจควบคู่ไปกบักำรพฒันำสงัคมอย่ำงยั่งยืน โดยมีกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้     

 1. กำรจดัท ำส่ิงของบรจิำคช่วงสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด-19 เพื่อบรรเทำควำมเดือดรอ้นใหแ้กผู่ไ้ดร้บั

ผลกระทบจำกสถำนกำรณด์งักล่ำว ดงันี ้
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  - เมื่อวนัที่ 27 มีนำคม 2563 บริษัทไดม้อบส่ิงของเครื่องใช ้อำหำร น ำ้ดื่ม และอุปกรณท์ำงกำรแพทยใ์หแ้ก่

โรงพยำบำลบำงกรวย 2 อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบรุี เป็นจ ำนวนเงินรวม 30,000 บำท  

  - เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2563 บริษัทไดม้อบถุงยงัชีพใหแ้ก่ชุมชน ต ำบลทรงคนอง อ ำเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปรำกำร จ ำนวน 100 ถงุ   

 2. บริษัทไดพ้ฒันำระบบกำรสรำ้งรำยกำรอำหำรในรูปแบบออนไลนใ์หส้ำมำรถแสดงในโทรศพัทเ์คล่ือนที่ของลกูคำ้

ไดภ้ำยใตช้ื่อ ThaiQRMenu ผ่ำนทำงเว็บไซต ์www.thaiqrmenu.com เพื่อเป็นกำรลดกำรสมัผสัรำยกำรอำหำรในรูปแบบเล่ม 

และสรำ้งภำพลกัษณท์ี่ดีใหก้บัรำ้นอำหำร รวมถึงเพิ่มควำมเชื่อมั่นใหก้บัลกูคำ้ที่มำใชบ้รกิำร 

โดยในปี 2563 ทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยไดเ้กิดเหตุกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด–19 ซึ่งทัง้
ภำคประชำชนและภำคธุรกิจต่ำงไดร้บัผลกระทบ และจ ำเป็นตอ้งมีกำรปรบัพฤติกรรมในกำรใชช้ีวิตประจ ำวนัเพื่อป้องกนัควำม
เส่ียงจำกกำรติดเชือ้ไวรสัโควิด-19  

ในฐำนะที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชำญในดำ้นกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และไดเ้ล็งเห็นถึงกำรน ำควำม
เชี่ยวชำญของตนเองมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยเหลือภำคสงัคมในกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด -19 จึงไดเ้ริ่ม
ด ำเนินกำรพฒันำแอปพลิเคชนั “ThaiQRmenu” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชนัท่ีรำ้นอำหำรสำมำรถสรำ้งเมนอูำหำรออนไลนด์ว้ยตนเอง
ไดโ้ดยสะดวกและไม่มีค่ำใชจ้่ำย โดยกลุ่มบริษัทไดเ้ผยแพร่ช่องทำงและวิธีกำรใชง้ำนผ่ำนเว็บไซต ์www.ThaiQRmenu.com 
เพื่อใหล้กูคำ้ที่ใชบ้ริกำรรำ้นอำหำรลดกำรสมัผัสกับเมนูที่เป็นกระดำษ เพื่อลดกำรสมัผสัและลดโอกำสกำรเป็นแหล่งแพร่เชื ้อ
โรค 
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ระบบกำรสรำ้งเมนอูำหำรออนไลน ์“ThaiQRmenu” จะมีส่วนช่วยท ำใหร้ำ้นอำหำรต่ำง ๆ สำมำรถเพิ่มควำมปลอดภยั
ในจุดที่ลกูคำ้มีโอกำสสมัผสั และเป็นประโยชนก์ับผูป้ระกอบกำรธุรกิจรำ้นอำหำรไม่ว่ำจะเป็นรำ้นอำหำรขนำดเล็กหรือขนำด
ใหญ่ที่ยงัไม่มีกำรใหบ้รกิำรผ่ำนระบบออนไลน ์และช่วยลดภำระค่ำใชจ้่ำยใหก้บัผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรที่ไดร้บัผลกระทบอีก
ดว้ย นอกจำกนีก้ำรสนับสนุนให้มีกำรใช้งำนเมนูอำหำรออนไลน์ในวงกว้ำงจะช่วยลดกำรใช้กระดำษ ลดกำรสิน้เปลือง
ทรพัยำกรและค่ำใชจ้่ำยของรำ้นอำหำรในระยะยำวไดอ้ีกดว้ย 

 3. บริษัทได้ช่วยปรับปรุงกำรท ำงำนของแอปพลิเคชัน RKU ส ำหรับลงทะเบียนอำสำสมัครเพื่อสนับสนุนกำร

ปฏิบตัิงำนของมลูนิธิร่วมกตญัญู ในส่วนของรูปแบบกำรพิมพบ์ตัรประจ ำตวัอำสำสมัครเพิ่มเติมเพื่อใหม้ีรูปแบบกะทดัรดัและ

เหมำะสมมำกขึน้   

 4. เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563 บริษัทไดจ้ัดกิจกรรมจิตอำสำ ณ วัดสะพำนสูง อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี      

โดยบริษัทและพนกังำนไดร้่วมกันบริจำคเงินจ ำนวน 15,000 บำท และร่วมจดัซือ้สงัฆทำนและส่ิงของเครื่องใชต้่ำง ๆ ถวำยวดั

เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 18,400 บำท รวมเป็นเงินทัง้หมดประมำณ 33,400 บำท หลงัจำกนัน้ไดร้ว่มกนัท ำควำมสะอำดหอ้งน ำ้

ทัง้หมดภำยในวดั 



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  120 

 5. บริษัทไดพ้ฒันำแอปพลิเคชนั Unite ซึ่งเป็นแอปพลิเคชนัส ำหรบัรวบรวมสมำชิกกลุ่มที่ตอ้งกำรควำมเป็นส่วนตวั

และสำมำรถควบคมุขอ้มลูสมำชิกในกลุ่มได ้โดยคำดว่ำจะแลว้เสรจ็ประมำณไตรมำสที่ 1 ปี 2564 

 6. เมื่อวนัท่ี 1 ธันวำคม 2563 บรษิัทไดพ้ำพนกังำนไปรว่มกนัสกักำระศำลหลกัเมือง กรุงเทพฯ เพื่อควำมเป็นสิรมิงคล

แก่ชีวิตและครอบครวั และจดักิจกรรมจิตอำสำโดยท ำควำมสะอำดบรเิวณโดยรอบ 

10. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

บริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี       
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 คณะกรรมกำรไดป้ระเมินระบบควบคุม
ภำยใน โดยไดม้ีกำรสอบถำมขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำรของบรษิัท และไดต้อบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน
ของบริษัทตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
โดยประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 
2. กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
3. กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน (Control Activities) 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มลู (Information & Communication) 
5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

10.1 ควำมเหน็เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรบริษัท  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำบริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอแลว้    
โดยผูบ้ริหำรไดส้นับสนุนใหพ้นักงำนในองคก์รตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรควบคุมภำยใน โดยไดจ้ัดใหม้ีบุคลำกรอย่ำง
เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทด ำเนินตำมวตัถปุระสงคแ์ละสอดคลอ้งกบักฎหมำย และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

 นอกจำกนีบ้ริษัทไดจ้ดัใหม้ีส่วนกำรตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระในกำรติดตำม และประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในโดยกำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

10.2 ผลกำรตรวจสอบภำยใน ควำมเหน็เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน และกำรด ำเนินกำรของบริษัท 

บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล                
อินเทอรน์อล ออดิท จ ำกัด เป็นผูต้รวจสอบภำยในของบริษัทโดยมี นำงสำวมนพทัธ ์ ภูมิรตันจรินทร ์ (รำยละเอียดเก่ียวกับ
หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในตำมเอกสำรแนบ 3) เพื่อท ำกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และกำรปฏิบตัิตำมระบบของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย 1 โดยไดแ้บ่งกำรตรวจสอบภำยในออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ระบบกำรควบคมุภำยใน และ (2) กำรควบคมุ
ทั่วไปดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
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1บริษัทไดเ้ริ่มตรวจระบบกำรควบคมุภำยในของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกัด (“ธรรมดิจิตอล”) ในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 เนื่องจำกก่อนหนำ้นีธ้รรม
ดิจิตอลมีธุรกรรมที่เกิดขึน้ค่อนขำ้งนอ้ย  

 ผูต้รวจสอบภำยในไดด้  ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในทกุกระบวนกำรหลกัของบรษิัท ไดแ้ก่ 

(1) กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล (Human Resource Management) 
(2) กำรตรวจสอบดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรตรวจสอบดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรควบคมุระบบกำรสมคัรใช้

บริ ก ำ ร  Mobile Value Added Service (MVAS) ผ่ ำน  Voice Channel, Non-Voice Channel และ  Online 
Channel ระบบ Mobile Portal ระบบ LINE STORE Payment via TRUE และระบบ AISmPAY 

(3) วงจรรำยจ่ำย (Expenditure Cycle Management) 
(4) วงจรรำยได ้(Revenue Cycle Management) 

(1) กำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในเรื่องกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย 13 ขอบเขต
วตัถปุระสงค ์ไดแ้ก่  

 1) นโยบำย ระเบียบ และขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนเก่ียวกบักำรบรหิำรงำนทรพัยำกรบคุคล  

 2) แผนผงัโครงสรำ้งองคก์ร โครงสรำ้งหน่วยงำน ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรปฏิบตังิำน
และกำรวำงแผนก ำลงัพล 

 3) กำรจดัท ำอ ำนำจด ำเนินงำน อ ำนำจอนมุตัิ และตวัอย่ำงลำยเซ็น  

 4) งบประมำณดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล  

 5) กำรสรรหำและว่ำจำ้ง  

 6) กำรควบคมุค่ำตอบแทน  

 7) กำรควบคมุสวสัดิกำร  

 8) กำรควบคมุเงินเดือน  

 9) กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน        

 10) กำรประเมินผล  

 11) กำรพฒันำบคุลำกร  

 12) กำรเลิกจำ้งและลำออก  

 13) กำรก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลู  

จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ บริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ พบเพียงประเด็นควำมเส่ียงเล็กนอ้ย ในหัวขอ้ที่ 9 
เรื่องกำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน ซึ่งบรษิัทไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขทนัทีเรียบรอ้ยแลว้ ดงันี  ้
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หัวข้อ ประเด็นทีต่รวจพบ กำรด ำเนินกำรของบริษัท 

9 ) ก ำ ร ค ว บ คุ ม ก ำ ร
ปฏิบตัิงำน        

1. พนกังำนไม่ไดบ้นัทึกขอ้มลูในระบบตำมเวลำ
เขำ้-ออกงำน 16 รำยกำร 

บรษิัทรบัทรำบและแจง้ใหพ้นกังำนปฏิบตัิ
ตำมระเบียบกำรท ำงำนอย่ำงเครง่ครดั 

2. ผู้บังคับบัญชำอนุมัติกำรลำของพนักงำน
ล่ำชำ้ 5 รำยกำร 

 

 

เ นื่ อ ง จ ำกระบบที่ ใ ช้ ใ นกำรลำของ
พ นั ก ง ำ น  ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง เ ตื อ น ไ ป ยั ง
ผูบ้งัคบับญัชำ บริษัทจึงแกไ้ขโดยใหฝ่้ำย
บริหำรทรัพยำกรบุคคลแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ บั ง คั บ บัญ ช ำ ใ ห้ อ นุ มั ติ ก่ อ น วั นที่
พนกังำนลำ 

 

 (2) กำรตรวจสอบดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรควบคมุระบบ Mobile Value Added Service (MVAS) ผ่ำนช่องทำง 
Online Channel ช่องทำง Voice Channel และ ช่องทำง Non-Voice Channel และ ระบบ AIS mPAY กำรสอบทำนครั้งนี ้      
มีขอบเขตในกำรตรวจสอบ และมีวตัถปุระสงคข์องแต่ละขอบเขต ดงันี ้
   1) กระบวนกำรพฒันำซอฟตแ์วร ์(Software Development Process) เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกระบวนกำรพฒันำ
ซอฟตแ์วรม์ีควำมถกูตอ้ง น่ำเชื่อถือ และมีคณุภำพ     

   2) กำรควบคมุกำรเขำ้ถึง (Access Control) เพื่อใหม้ั่นใจว่ำองคก์รมีกำรก ำหนดนโยบำยและควบคมุในกำร
เขำ้ถึงขอ้มลูที่ชดัเจน และมีกำรปรบัปรุงนโยบำยและระเบียบขัน้ตอนใหท้นัสมยั 

   3) กำรควบคุมขอ้มลูน ำเขำ้ (Input Control) เพื่อใหม้ั่นใจว่ำขอ้มลูต่ำง ๆ ที่น ำเขำ้สู่ระบบมีกำรตรวจสอบ
ควำมถกูตอ้งของขอ้มลู และมีกำรอนมุตัิโดยผูม้ีสิทธิตำมขัน้ตอนท่ีไดก้ ำหนดไว ้ 

   4) กำรควบคุมกระบวนกำรท ำงำน (Process Control) เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรทุกขั้นตอนมีควำม
ถกูตอ้ง ครบถว้น และเชื่อถือได ้  

   5) กำรควบคุมผลลัพธ์ที่ได้ (Output Control) เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรเก็บรักษำข้อมูลและผลลัพธ์จำก
กระบวนกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

   6) กำรควบคมุกำรปรบัปรุงเปล่ียนแปลง (Change Control) เพื่อใหม้ั่นใจว่ำหำกมีกำรปรบัปรุงเปล่ียนแปลง
ระบบ ไดม้ีกำรวำงแผนควบคมุ 

   7) กำรจดักำรปัญหำ (Incident Management) เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกระบวนกำรแกไ้ขปัญหำที่เกิดขึน้จำกกำร
ใชง้ำนระบบ 

   8) กำรควบคุมควำมต่อเนื่อง (Continuity Control) เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำรปกป้องระบบ รวมถึงขอ้มูลให้
สำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
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   9) กำรควบคุมดำ้นกฎหมำยและจริยธรรม (Legal and Ethical Control) เพื่อให้มั่นใจว่ำองคก์รมีกำร
ด ำเนินกำรทำงธุรกิจไม่ขดัแยง้ต่อกฎหมำย 

   10) กำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภยัของสำรสนเทศ (Information Security Risk Management) 
เพื่อใหม้ั่นใจว่ำองคก์รไดม้ีกำรประเมนิควำมเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัระบบ พรอ้มทัง้หำแนวทำงป้องกนั และวิธีแกไ้ขปัญหำเพื่อไม่ให้
กระทบต่อกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจขององคก์ร 

 โดยกำรตรวจสอบระบบผูต้รวจสอบภำยในไดม้ีกำรตรวจสอบกำรเขียนชุดค ำสั่ง (Source Code) ถึงกำร
ประมวลผลกำรสั่งกำร เช่น กำรตรวจสอบควำมเป็นตัวบุคคลจริง หรือ กำรควบคุมกำรคัดกรอง Robot หรือ Hacker             
กำรควบคุมกำรลงทะเบียน กำรควบคุมกำรตรวจสอบกำรท ำรำยกำรและกำรควบคมุกำรพฒันำระบบตำมควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ เป็นตน้ เพื่อดูผลลพัธข์องกระบวนกำรท ำงำน หรือ กำรควบคุมผลลพัทท์ี่ได ้ (Output Control) รวมไปถึง กระบวนกำร
ติดตำมปัญหำ ซึ่งมีฝ่ำย Support คอยติดตำมและพบกระบวนกำรแกไ้ขปัญหำที่เกิดขึน้จำกกำรใช้งำนระบบผ่ำนกำรใช้
โปรแกรม Content Management Software โดยภำยหลังกำรตรวจสอบผู้ตรวจสอบภำยในพบว่ำบริษัทมีกำรควบคุมที่
เหมำะสมแลว้  

(3) กำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในเรื่องระบบกำรบริหำรรำยจ่ำย ประกอบด้วย 19 ขอบเขตวัตถุประสงค ์
ไดแ้ก่  

 1) นโยบำย ระเบียบ และขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนเก่ียวกบักำรบรหิำรตน้ทนุ  

 2) แผนผงัโครงสรำ้งองคก์ร โครงสรำ้งหน่วยงำน ขอบเขตหนำ้ที่  

 3) อ ำนำจด ำเนินงำน อ ำนำจอนมุตัิ และตวัอย่ำงลำยเซ็น  

 4) กำรควบคมุงบประมำณดำ้นรำยจ่ำย  

 5) กำรคดัเลือกและขึน้ทะเบียนผูข้ำยรำยใหม่/กำรประเมินผูข้ำยประจ ำปี  

 6) กระบวนกำรขอซือ้  

 7) กระบวนกำรจดัซือ้/จดัจำ้ง  

 8) กำรท ำสญัญำจดัซือ้/จดัจำ้ง  

 9) กระบวนกำรรบัของ  

 10) กำรบนัทึกรำยกำรเจำ้หนี ้ 

 11) กำรจ่ำยช ำระหนี ้ 

 12) กำรควบคมุเช็คจ่ำย  

 13) กำรวิเครำะหอ์ำยเุจำ้หนี ้ 

 14) กำรควบคมุเงินสดย่อย  
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 15) กำรควบคมุเงินทดรองจ่ำย  

 16) กำรพิสจูนย์อดเงินฝำกธนำคำร  

 17) ภำษีซือ้  

 18) ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย  

 19) กำรก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึง  

 จำกกำรตรวจสอบทัง้ 19 ขอบเขต พบว่ำบริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ พบเพียงประเด็นเล็กน้อย ซึ่งบริษัทได้
ด ำเนินกำรแกไ้ขทนัทีเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

หัวข้อ ประเด็นทีต่รวจพบ กำรด ำเนินกำรของบริษัท 
1)  นโยบำย/ระเบียบ/ขั้นตอนกำร
ปฏิบตัิงำนเก่ียวกบัวงจรรำยจ่ำย 

ระเบียบกำรปฏิบัติงำนไม่ครอบคลุม
ระเบียบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในกำร
ใชจ้่ำยบตัรเครดิตของบรษิัท 

ณ วันที่ 16 กันยำยน 2563 บริษัทได้
ด ำเนินกำรเพิ่มกระบวนกำรจ่ำยช ำระ
ก ร ณี บั ต ร เ ค ร ดิ ต ไ ว้ ใ น คู่ มื อ ก ำ ร
ปฏิบตัิงำนเรียบรอ้ยแลว้ 

5) กำรคัดเลือกและขึน้ทะเบียนผูข้ำย 
รำยใหม่ กำรประเมินผู้ขำยรำยเดิม
ประจ ำปี 

กำรบนัทึกขอ้มลูผูข้ำยในระบบ 
Express ไม่ตรงกบัเอกสำร “ใบรำย 
ละเอียดผูข้ำย” และทะเบยีนคมุผูข้ำย 
(Excel) (ฝ่ำยจดัซือ้) เช่น เครดิตเทอม 
ชื่อผูต้ิดต่อ ฯลฯ บำงรำยกำร  

ณ วันที่ 16 กันยำยน 2563 บริษัทได้
ด ำ เ นิ นกำ รแก้ ไ ข ข้อมูล ใน ร ะบบ 
Express ให้ถูกต้องตรงกันเรียบรอ้ย
แลว้ 

8) กำรท ำสญัญำจดัจำ้ง มีกำรระบุเงื่อนไขต่ำง ๆ ในสัญญำไว้
อย่ำงชดัเจนและครอบคลมุ เช่น หนำ้ที่
และควำมรบัผิดชอบของคู่สญัญำ กำร
ช ำระเงิน กำรสิน้สุดของสัญญำ และ
กำรรกัษำควำมลบั 

เนื่องจำกเป็นสัญญำต่อเนื่อง บริษัท
ได้รับค ำแนะน ำจำกที่ปรึกษำทำง
กฎหมำยเก่ียวกับรำยละเอียดอำยุของ
สัญญำระบุไวไ้ม่ชัดเจน จึงอยู่ระหว่ำง
ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง สั ญ ญ ำ ใ ห ม่ ใ ห้ มี
ร ำยละ เอี ยดอำยุสัญญำแบบต่ อ
อัตโนมัติ โดยระบุเป็น “ครำวละ 1 ปี” 
ซึ่ งคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในวันที่       
31 ธันวำคม 2563 

14) กำรควบคมุเงินสดย่อย  ผู้ตรวจสอบภำยในแนะน ำให้บริษัท
ปรบัแบบฟอรม์เอกสำร “หนงัสือรบัรอง
กำรจ่ำย” ให้มีกำรลงนำมรับรองกำร
จ่ำยเงิน เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรจ่ำยเงิน
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หัวข้อ ประเด็นทีต่รวจพบ กำรด ำเนินกำรของบริษัท 
จรงิ คำดว่ำจะปรบัปรุงแลว้เสรจ็ภำยใน
เดือนธันวำคม 2563 

 

(4) กำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในเรื่องวงจรรำยได ้ประกอบดว้ย 16  ขอบเขตวตัถปุระสงค ์ไดแ้ก่  

 1) นโยบำย/ระเบียบ/ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน 

 2) แผนผงัโครงสรำ้งองคก์ร/หน่วยงำน/ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ 

 3) อ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนมุตัิ และตวัอย่ำงลำยเซ็น 

 4) ประมำณกำรรำยได ้หรือ Business Plan 

 5) กำรขึน้ทะเบียนลกูคำ้  

 6) กำรอนมุตัิรำคำขำย/บรกิำร 

 7) กำรขำย/ใหบ้รกิำร 

 8) กำรประเมินควำมพึงพอใจลกูคำ้  

 9) สญัญำ/ขอ้ตกลง 

 10) กำรบนัทึกรำยได ้ลกูหนี ้และรบัช ำระ  

 11) กำรพิสจูนย์อดเงินฝำกธนำคำร  

 12) กำรควบคมุเช็ครบั  

 13) กำรวิเครำะหอ์ำยลุกูหนีแ้ละกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  

 14) ภำษีขำย  

 15) ภำษีถกูหกั ณ ที่จ่ำย   

 16) กำรก ำหนดสิทธ์ิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลู 

 จำกกำรตรวจสอบทั้ง 16 ขอบเขตพบว่ำ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจัดท ำตำมระเบียบและนโยบำยได้อย่ำง
ครอบคลมุครบถว้นทกุขอบเขตที่ตรวจสอบ 

10.3 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (Outsource) 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติแต่งตัง้ บริษัท พีแอนดแ์อล      
อินเทอรน์อล ออดิท จ ำกัด ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมำยให้ นำงสำวมนพทัธ ์    
ภมูิรตันจรนิทร ์ต ำแหน่งรองประธำน ฝ่ำยปฏิบตัิกำรเป็นหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคุณสมบัติของ นำงสำวมนพัทธ์ ภูมิรตันจรินทร ์แลว้เห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
เพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวเนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำเป็น
ระยะเวลำ 11 ปี (รำยละเอียดที่เก่ียวข้องกับผู้ด  ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยในปรำกฎในเอกสำรแนบ 3) ทั้งนี ้      
กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย
จะตอ้งผ่ำนกำรอนมุตัิหรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเท่ำนัน้ 

11. รำยกำรระหว่ำงกันวำมรับผิดชอบต่อสังคมวำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1 ประจ ำปี 2564 บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั ซึ่งมีสถำนะเป็นบรษิัทรว่มของบรษิทั ไดจ้ดัท ำสญัญำ
ว่ำจำ้งต่อบรษิัทในกำรบรหิำรจดักำรงำนทั่วไปในส ำนกังำน ทัง้ดำ้นกำรตลำด ธุรกำร บญัชีกำรเงิน เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนกั
บรหิำร ซึ่งมีอตัรำค่ำจำ้งที่ 20,000 บำทต่อเดือน โดยเริ่มมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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ส่วนที ่3 ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

12. ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

1. ผู้สอบบัญชทีีท่ ำกำรตรวจสอบ หรือสอบทำนงบกำรเงนิของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

 

งบกำรเงนิ ชื่อผู้สอบบัญช ี ส ำนักงำนผู้สอบบัญช ี

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 

งบตรวจสอบปีบญัชี 2563 
สิน้สดุ ณ 31 ธันวำคม 2563 

นำยพิสิฐ ทำงธนกลุ 
เลขทะเบียน 4095 

(อยู่ในรำยชื่อผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย)์ 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 
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2. สรุปรำยงำนกำรสอบบัญช ี
รำยงำนกำรสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีรบัอนุญำต ส ำหรบังบกำรเงินของบริษัท ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยบริษัทไดจ้ดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินตำมมำตรฐำนรำยงำนทำง
กำรเงิน ซึ่งสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

 

งบกำรเงนิ สรุปควำมเหน็ผู้สอบบัญช ี

งบตรวจสอบปีบญัชี 2561 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัท แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดย
ถกูตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบตรวจสอบปีบญัชี 2562 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัท แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดย
ถกูตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบตรวจสอบปีบญัชี 2563 

ผูส้อบบญัชีเห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัท แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดย
ถกูตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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3. สรุปฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั แอดเทค ฮับ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับ
ปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2561 วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

 งบกำรเงนิรวม – งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ  

รำยกำร 
งบกำรเงินรวม 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  62.27   35.64  41.83  29.73  58.98  32.19  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยติุธรรม 
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 

 
- 

 
- 

          
-    

      
   -    

 
10.18  

 
 5.56  

เงินลงทนุระยะสัน้  10.03   5.74  10.15  7.21   -     -    
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ  87.76   50.22    69.62     49.47  94.57  51.62  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  4.73   2.71      8.26  5.87   7.77   4.24  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  164.79   94.31  129.86  92.28  171.50  93.61  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม  1.39   0.80  1.05      0.74  1.13  0.62  
ส่วนปรบัปรุงอำคำร อปุกรณแ์ละยำนพำหนะ  6.74   3.85  7.17      5.10  3.55  1.94  
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - -        -    3.87  2.11  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ  0.98   0.56   0.75      0.53  1.18  0.64  
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี  0.47   0.27  1.27      0.90  1.35  0.74  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 0.37 0.21 0.63      0.45  0.63  0.34  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 9.95 5.69 10.86       7.72  11.71  6.39  
รวมสินทรัพย ์  174.73  100.00   140.72   100.00  183.21  100.00  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น  87.65   50.16   47.35    33.65  78.61  42.91  
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี -  - -  - 1.70  0.93  
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  0.59   0.34  0.31     0.22  -    -    
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย  -     -    -          -    3.27  1.78  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  2.37   1.36  0.90     0.64  2.16  1.18  
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  90.61   51.86  48.55     34.51  85.74  46.80  
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งบกำรเงนิรวม – งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ (ต่อ) 

รำยกำร 
งบกำรเงินรวม 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 
 ล้ำนบำท  ร้อยละ   ล้ำนบำท   ร้อยละ   ล้ำนบำท   ร้อยละ  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)       
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - - - 1.91  1.04  
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  2.44   1.40   2.14     1.51  - -  
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน  1.93   1.11  3.57     2.54  4.69  2.56  
ประมำณกำรค่ำรือ้ถอน  0.14   0.07  0.27     0.19  0.31  0.17  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  4.51   2.58   5.98      4.24  6.91  3.77  
รวมหนีสิ้น  95.12   54.44  54.53    38.75  92.65  50.57  
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) 

     50.00     28.62  80.00    56.85     80.00     43.67  

ทนุที่ออกและช ำระแลว้หุน้สำมญัจ ำนวน 120,000,000 หุน้  
มลูค่ำที่ไดร้บัช ำระแลว้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท (พ.ศ. 
2561 : หุน้สำมญัจ ำนวน 100,000,000 หุน้มลูค่ำที่ช  ำระแลว้
หุน้ละ 0.50 บำท) 

     50.00     28.62   60.00    42.64     60.00     32.75  

ส่วนต ่ำจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั  (4.00) 
     

(2.29)  
(4.00)     (2.85)       (4.00)  

     
(2.19)  

ก ำไรสะสม จดัสรรแลว้ - ส  ำรองตำมกฎหมำย        0.20       0.11  5.00     3.55       8.00       4.37  
ก ำไรสะสม ยงัไม่ไดจ้ัดสรร      33.39     19.11  25.08    17.83     26.56     14.50  
องคป์ระกอบอื่นส่วนของเจำ้ของ        0.02       0.01   0.12     0.08          -            -    
รวมส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษัทใหญ่      79.61     45.56   86.19    61.25     90.56     49.43  
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ        0.00       0.00  0.00     0.00       0.00       0.00  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       79.61  
     

45.56  
86.19  61.25       90.56  

     
49.43  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     174.73    100.00  140.72     100.00     183.21    100.00 
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งบกำรเงนิรวม – งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

รำยกำร 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 289.48 99.87   302.04      99.98  345.53  99.97  
รำยไดอ่ื้น 0.38 0.13      0.06       0.02  0.10  0.03  
รวมรำยได้ 289.86 100.00    302.10     100.00  345.63  100.00  
ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำร 220.40 76.04   222.22      73.56  228.29  66.05  
ก ำไรข้ันต้น 69.46 23.96      79.88       26.44  117.34  33.95  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 11.60 4.00      5.39       1.78  4.59  1.33  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 27.44 9.47     29.39       9.73  26.21  7.58  
ส่วนแบ่งขำดทนุ(ก ำไร)ในบริษัทรว่ม 0.35 0.12      0.34       0.11  (0.09)  (0.03)  
ก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษีเงินได้ 30.07 10.37      44.76       14.82  86.63  25.06  
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 0.27 0.09      0.24       0.08  0.26  0.08  
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 29.80 10.28      44.52       14.74  86.37  24.99  
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 0.51 0.18      5.02       1.66  14.00  4.05  
ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 29.29 10.10      39.50       13.08  72.37  20.94  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :       
รำยกำรทีจ่ะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยังก ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลัง 

      

ผลขำดทนุจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัส ำหรบัโครงกำรผลประโยชนพ์นกังำน 

(0.13) (0.04) (0.02)      (0.01)            -    -    

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรที่จะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่
ไปยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 

0.03 0.01      0.00       0.00            -             -    

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยัง
ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 

(0.10) (0.03) (0.02)       (0.01)  
              
-    

-    

รำยกำรทีจ่ะจัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยังก ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลัง 

      

ผลก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำเงินลงทนุใน
หลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 

0.03  0.01       0.12       0.04            -    -    

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรที่จะจดัประเภทรำยกำรใหม่ไป
ยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 

(0.01)  (0.00)  (0.02)      (0.01)            -    -    

รวมรำยกำรทีจ่ะจัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยัง
ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง - สุทธิจำกภำษี 

        0.02        0.01          0.10          0.03  
              
-    

-    

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี       29.20  10.07       39.58       13.10  72.37  20.94  
กำรแบ่งปันก ำไรและก ำไรเบ็ดเสร็จ       
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่     29.20  10.07      39.58      13.10  72.37  20.94  
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ       0.00       0.00       0.00       0.00  0.00  0.00  
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งบกำรเงนิรวม – งบกระแสเงนิสด 

รำยกำร 
งบกำรเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน     
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 29.80              44.52  86.37  
รำยกำรปรบัปรุง:      

ค่ำเสื่อมรำคำส่วนปรบัปรุงอำคำร อุปกรณแ์ละยำนพำหนะ 1.62                1.78  1.12  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 1.87  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.23                0.23  0.31  
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ ์ - (0.01)  - 
ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ำง
กำรเงิน 

- -        (0.03)  

ดอกเบีย้รบั (0.00)                0.02                    -    
ดอกเบีย้จ่ำย 0.27                0.24  0.26  
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำน 0.63 1.62 1.12  
ส่วนแบ่งขำดทนุ(ก ำไร)จำกเงินลงทนุในบริษัทรว่ม 0.35 0.34 (0.09)  
กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด ำเนินงำน:     
   ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น (56.55)              18.14  (24.95)  
   สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.04 (0.63)  0.49  
   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น (0.37) (0.26)                    -    
   เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 56.87 (40.30)  31.27 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 0.51 (1.47)  (1.26)   
เงินสดได้มำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 33.40              24.22  99.00 
   จ่ำยภำษีเงินได ้ (6.34) (8.74)  (10.81) 
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 27.06 15.48  88.19 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน     
เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ส่วนปรบัปรุงอำคำร อปุกรณแ์ละยำนพำหนะ (0.82) (2.14)  (0.38) 
เงินสดจ่ำยซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (0.04)                   -    (0.74) 
เงินสดจ่ำยซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                    -    - 
เงินสดจ่ำยซือ้เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 0.00                   -    - 
เงินสดจ่ำยเพื่อซือ้เงินลงทนุระยะสัน้ (10.00)                   -    - 
เงินสดรบัจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ ์ 0.00                0.02  - 
เงินสดรบัจำกดอกเบีย้รบั 0.00                   -    - 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (10.87) (2.12)  (1.12) 
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งบกำรเงนิรวม – งบกระแสเงนิสด (ตอ่)    

รำยกำร 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน     
จ่ำยคืนเงินตน้และดอกเบีย้ของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - (1.92) 
จ่ำยคืนหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  (1.01) (0.80)  - 
เงินสดจ่ำยคืนจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 
เงินสดรบัจำกกำรเพิ่มทนุ 48.00              10.00  - 
เงินปันผลจ่ำยใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ*  (6.00) (0.00)  (0.00) 
เงินปันผลจ่ำย  (23.00) (43.00)  (68.00) 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 17.99 (33.79)  (69.92) 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 34.18 (20.44)  17.15 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นปี 28.09       62.27  41.83 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี 62.27  41.83  58.98 
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งบกำรเงินรวม – อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 

รำยกำร หน่วย  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง  (Liquidity ratio) 
 อตัรำส่วนสภำพคล่อง   เท่ำ      1.82         2.67         2.00  
 อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว   เท่ำ      1.77         2.50         1.79  
 อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด   เท่ำ      0.51         0.35         1.47  
 อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้   เท่ำ      4.87         3.84         4.21  
 ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย   วนั       73.97       93.78       85.53  
 อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้  เท่ำ         3.54         3.29         3.62  
 ระยะเวลำช ำระหนี ้  วนั     101.61     109.34       99.31  
วงจรเงินสด  วนั  (27.64)  (15.56)  (13.78)  

 อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability ratio)  
 อตัรำก ำไรขัน้ตน้   รอ้ยละ       23.86       26.43       33.93  
 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   รอ้ยละ       10.39       14.82       25.07  
 อตัรำก ำไรอื่น   รอ้ยละ         0.13         0.02         0.03  
 อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร   รอ้ยละ       91.11       54.11     114.28  
 อตัรำก ำไรสทุธิ   รอ้ยละ       10.10       13.08       20.94  
 อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้   รอ้ยละ       55.78       47.65       81.89  
 อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency ratio)  
 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์  รอ้ยละ       23.93       25.05       44.68  
 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร   รอ้ยละ     379.42     531.18   1,167.12  
 อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์  เท่ำ         2.37         1.92         2.13  
 อัตรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน (Financial policy ratio)  
 อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้   เท่ำ         1.19         0.63         1.02  
 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้   เท่ำ  125.72    125.39     435.62  
 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั   เท่ำ  1.12        0.54         1.43  
 อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล   รอ้ยละ       78.53     108.85       93.96  
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13. กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร  

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน  

 1. โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน 

 บริษัท แอดเทค ฮับ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ       
โดยกลุ่มบรษิัทมีควำมเชี่ยวชำญและมุ่งเนน้ไปทำงดำ้นระบบเทคโนโลยีที่เก่ียวเนื่องกับกำรใหบ้ริกำรดิจิทลัคอนเทนต ์(Digital 
Content Technology) ซึ่งในภำพรวมของกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สำมำรถแบ่งออกเป็นสำมส่วนหลัก ได้แก่            
1) ผูใ้หบ้รกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนต ์(Digital Content Support) 2)  ผูใ้หบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Digital 
Solution) และ 3) ผูใ้หบ้ริกำรส่ือและโฆษณำบนแพลตฟอรม์ออนไลน ์(Online Advertising)  โดยกลุ่มบริษัทมีกำรประกอบ
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในลกัษณะต่ำง ๆ ดงันี ้

ชื่อบริษทั ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ถือหุ้นสัดสว่นร้อยละ 

ADD • บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

• บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- 

บริษัทย่อย   

Mitsui • บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 99.99 

Prop • บรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

• ส่ือและโฆษณำบนแพลตฟอรม์ออนไลน ์

99.99 

Tham • บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 99.99 

บริษัทร่วม   

Born • ส่ือและโฆษณำบนแพลตฟอรม์ออนไลน ์ 45.00 

 

2. ภำพรวมกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มบรษิัทมีรำยไดเ้กือบทัง้หมดจำกกำรใหบ้รกิำรแก่ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีซึ่งเป็นลกูคำ้หลกั โดยสำมำรถแบ่ง

ประเภทของรำยไดม้ำจำก 2 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจบริกำรสนบัสนุนดิจิทลัคอนเทนต ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทมีสดัส่วน

รำยได้มำกกว่ำร้อยละ 80 ของรำยได้รวมอย่ำงต่อเนื่อง  และมีแนวโน้มเติบโตสอดคล้องไปกับอุตสำหกรรมบริกำร

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อนัเป็นผลมำจำกกำรใหบ้รกิำรระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้

ไดเ้ป็นอย่ำงดี และ 2) ธุรกิจบรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมีศกัยภำพในกำรเติบโตสงูและเป็นกำรกระจำยควำม

เส่ียงออกไปจำกกำรพึ่งพิงธุรกิจบริกำรสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนตแ์ต่เพียงอย่ำงเดียว ท ำใหส้ัดส่วนรำยไดข้องธุรกิจบริกำร

พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 16.73 ของรำยไดร้วมในปี 2563 จำกรอ้ยละ 8.00 ของรำยไดร้วมในปี 

2562 



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  136 

นอกจำกนี ้บริษัทย่อย Prop และบริษัทร่วม Born มีกำรด ำเนินธุรกิจส่ือและโฆษณำบนแพลตฟอรม์ออนไลนเ์พื่อให้

บริกำรข้อมูลด้ำนอสังหำริมทรัพย์ภำยใต้แบรนด์ “ReviewYourLiving” และด้ำนอำหำรภำยใต้แบรนด์ “ครัวคุณต๋อย” 

ตำมล ำดบั แต่ยงัมีสดัส่วนรำยไดน้อ้ยและต ่ำกว่ำรอ้ยละ 1.00 ของรำยไดร้วมในปี 2563 

 จำกปัจจยัดงักล่ำวขำ้งตน้ ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรวมของบรษิัทในปี 2563 อยู่ที่ 345.53 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้

รอ้ยละ 14.40 จำก 302.04 ลำ้นบำทในปี 2562 ในขณะที่ก ำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 72.37 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้มำกถึงรอ้ยละ 

83.18 จำก 39.50 ลำ้นบำทในปี 2562 และอัตรำก ำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 20.94 ในปี  2563 เทียบกับรอ้ยละ 

13.08 ในปี 2562 เนื่องจำกบริษัทสำมำรถเพิ่มรำยไดจ้ำกกำรขยำยกำรให้บริกำรในโครงกำรใหม่ในธุรกิจพัฒนำระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีมำตรกำรควบคมุทัง้ตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำรและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน  

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

ประเภทรำยได ้ บริษัททีใ่ห้บริกำร 
ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ธุรกิจบรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำน

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
ADD Mitsui Prop 274.26 90.80 287.14 83.10 

ธุรกิจบรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ADD Tham 24.16 8.00 57.81 16.73 

ธุรกิจสื่อและโฆษณำบนแพลตฟอรม์ออนไลน ์ Prop 3.62 1.20 0.58 0.17 

รวม   302.04 100.00 345.53 100.00 

 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรวมของบรษิัทในปี 2563 มีจ ำนวน 345.53 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี 2562 มีจ ำนวน 302.04 

ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 43.48 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 14.40 โดยในปี 2563 รำยไดส่้วนใหญ่ของบริษัทมำจำกธุรกิจ บริกำร

สนับสนุนดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คล่ือนที่ซึ่งมีสัดส่วนรอ้ยละ 83.10 ของรำยไดร้วม ในขณะที่รำยไดจ้ำกธุรกิจบริกำร

พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีสดัส่วนเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 8.00 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 16.73 ในปี 2563 

รำยไดจ้ำกธุรกิจบริกำรสนบัสนุนดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของบริษัทในปี 2563  มีจ ำนวน 287.14 ลำ้น
บำท เมื่อเทียบกบัปี 2562 มีจ ำนวน 274.26 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 12.88 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 4.69 ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึน้เนื่องจำก
กำรขยำยรูปแบบกำรใหบ้รกิำรสนบัสนุนดิจิทลัคอนเทนตข์องกลุ่มบรษิัท จำกที่มุ่งเนน้เฉพำะดิจิทลัคอนเทนตท์ี่กลุ่มบรษิัทเป็น
ผูผ้ลิตหรือจดัหำเท่ำนัน้ ไปสู่กำรใหบ้รกิำรท ำกำรตลำดจดัหำสมำชิกส ำหรบัดิจิทลัคอนเทนตท์ี่ผูป้ระกอบกำรรำยอื่นเป็นผูผ้ลิต 
โดยรำยไดธุ้รกิจบริกำรสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนตผ่์ำนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ประกอบดว้ย บริกำรคอนเทนตใ์ห้แก่ผู้ให้บริกำร
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ บรกิำรกำรตลำดและบรกิำรคอนเทนตใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบกำรรำยอื่น และบรกิำร Bulk SMS 
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รำยไดจ้ำกธุรกิจบริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทในปี 2563 มีจ ำนวน 57.81 ลำ้นบำท เมื่อเทียบ

กับปี 2562 มีจ ำนวน 24.16 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 33.65 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 139.26 เนื่องจำกบริษัทสำมำรถเพิ่มกำร

ใหบ้ริกำรในโครงกำรใหม่ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมโทรคมนำคมที่บุคลำกรของบริษัทมีควำม

เชี่ยวชำญ รวมทัง้สำมำรถรบัรูร้ำยไดเ้พิ่มขึน้จำกโครงกำรเดิมที่บรษิัทเริ่มใหบ้รกิำรในปี 2562  

รำยไดจ้ำกธุรกิจส่ือและโฆษณำบนแพลตฟอรม์ออนไลนข์องบริษัทในปี 2563 มีจ ำนวน 0.58 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบั

ปี 2562 มีจ ำนวน 3.62 ล้ำนบำท ลดลง 3.04 ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ยละ 83.96 เนื่องจำกกำรชะลอตัวของอุตสำหกรรม

อสงัหำริมทรพัยแ์ละอุตสำหกรรมส่ือซึ่งเป็นกลุ่มลกูคำ้หลกัของบริษัทนัน้ท ำใหก้ ำลงัซือ้ลดลงอย่ำงมำกท่ำมกลำงสถำนกำรณ์

กำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 

ก ำไรขั้นต้น 

ก ำไรขั้นตน้ 
ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ธุรกิจบรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำน

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
73.58 24.36 82.10 23.76 

ธุรกิจบรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 7.09 2.35 37.76 10.93 

ธุรกิจสื่อและโฆษณำบนแพลตฟอรม์ออนไลน ์ (0.86) (0.28) (2.62) (0.76) 

รวมก ำไรขัน้ตน้ 79.82 26.43 117.24 33.93 

 

ก ำไรขัน้ตน้ในปี 2563 ของบรษิัทมีจ ำนวน 117.24 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.93 ของรำยได ้ซึ่งเพิ่มขึน้อยำ่ง

มำกเมื่อเทียบกบัปี 2562 ที่มีจ ำนวน 79.82 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 26.43 ของรำยได ้โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกธุรกิจ

บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีก ำไรขัน้ตน้ในปี 2563 จ ำนวน 37.76 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้มำกจำกในปี 2562 ที่มี

จ ำนวน 7.09 ลำ้นบำท เนื่องจำกตน้ทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจบริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศคือตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งกับ

พนกังำนท่ีค่อนขำ้งคงที่ ดงันัน้กำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ึงมีผลบวกต่อกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรขัน้ตน้โดยตรง 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

รำยกำร 
ปี 2562 ปี 2563 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

ตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำร 222.23 228.29 6.06 2.73 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย 5.39 4.59 (0.80) (14.78) 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร      29.39 26.21 (3.18) (10.82) 

รวม ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 257.00 259.09 2.08 0.81 

 

 ตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำรของบรษิัทในปี 2563 มีจ ำนวน 228.29 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้เพียง 6.06 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 

2.73 เมื่อเทียบกบัปี 2562 มีจ ำนวน 222.23 ลำ้นบำท แมว้่ำรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรวมของบรษิัทจะเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 14.40 

เนื่องจำกในปี 2563 บริษัทมีมำตรกำรควบคุมตน้ทุนจำกกำรใหบ้ริกำรหลกัอนัประกอบดว้ย ตน้ทุนส่วนแบ่งรำยไดค้่ำบริกำร

ส ำหรับธุรกิจบริกำรสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนตผ่์ำนโทรศัพทเ์คล่ือนที่ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 82.34 ของตน้ทุนจำกกำร

ใหบ้รกิำรรวม และตน้ทนุพนกังำนดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.04 ของตน้ทนุจำกกำรใหบ้รกิำรรวม 

ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรอื่น ได้แก่ ค่ำของรำงวัลในกิจกรรมกำรตลำด ค่ำผลิตตอนเทนต ์ค่ำเช่ำพืน้ที่เก็บและ

ประมวลผลขอ้มลูออนไลน ์(Cloud Hosting) ค่ำซอฟตแ์วร ์และค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใชจ้่ำยตดัจ่ำย เป็นตน้ 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบริษัทในปี 2563 มีจ ำนวน 4.59 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจ ำนวน 5.39 ลำ้นบำท 

ลดลง 0.80 ลำ้นบำท เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ท ำใหบ้ริษัทมีกำรจดักิจกรรม

ส่งเสรมิกำรขำยลดลง 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบริษัทในปี 2563 มีจ ำนวน 26.21 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีจ ำนวน 29.39  ลำ้น

บำท ลดลงมำกถึง 3.18 ลำ้นบำท เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรน่ำ 2019  (COVID-19) ท ำใหบ้ริษัท

ก ำหนดใหพ้นักงำนลดกำรท ำงำนในส ำนักงำนของบริษัทและเนน้กำรท ำงำนจำกที่พักอำศัยเป็นหลัก ส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำยที่

เก่ียวขอ้งกับส ำนกังำนลดลงมำก นอกจำกนี ้ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรลดลงจำกค่ำใชจ้่ำยในปี 2562 ที่เก่ียวขอ้งกับกำรยื่นขอ  

จดทะเบียนเขำ้เป็นหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรหลกั ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยพนกังำน ค่ำใชจ้ำ่ย

ส ำนกังำน และค่ำที่ปรกึษำวิชำชีพ เช่น ค่ำตรวจสอบบญัชี ค่ำที่ปรกึษำกฎหมำย ค่ำตรวจสอบภำยใน และค่ำที่ปรกึษำกำรเงิน 

เป็นตน้ เพื่อรองรบัโครงสรำ้งกำรด ำเนินงำนและกำรควบคุมภำยในใหม้ีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพมำกยิ่ งขึน้ รวมไปถึง

ปริมำณงำนที่เพิ่มขึน้จำกกำรเติบโตของธุรกิจ และรองรบักำรยื่นขอจดทะเบียนเขำ้เป็นหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ

ในปี 2563 
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 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรอื่น ไดแ้ก่ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร  ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำประกันภัยทรพัยสิ์น ค่ำธรรมเนียม  

เป็นตน้ 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทในปี 2562 และปี 2563 มีจ ำนวน (0.34) ลำ้นบำท    

และ 0.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ (0.11) และรอ้ยละ 0.03 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั โดยเป็นส่วนแบ่ง

ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำก บริษัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกัด (“Born”) ซึ่งเริ่มตน้ขยำยบรกิำรส่ือและโฆษณำผ่ำนแอปพลิเคชนั “ครวัคณุ

ต๋อย” ท ำใหม้ีก ำไรในปี 2563 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ตน้ทนุทำงกำรเงินของบรษิัทในปี 2562 และปี 2563 มีจ ำนวน 0.24 ลำ้นบำท และ 0.26 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิด

เป็นอัตรำรอ้ยละ 0.08 และรอ้ยละ 0.08 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั ท ำใหต้น้ทุนทำงกำรเงินค่อนขำ้งคงที่ เนื่องจำกบริษัทมี

ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลงจำกสญัญำเช่ำทำงกำรเงินที่ครบก ำหนดในปี 2562 แต่มีตน้ทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึน้จำกกำรรบัรูต้น้ทนุ

ทำงกำรเงินตำมสญัญำเช่ำส ำนกังำนและยำนพำหนะตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่เรื่องสญัญำเช่ำ 

ภำษีเงนิได้นิติบุคคล 

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดใ้นปี 2562  และปี 2563 จ ำนวน 5.02 ล้ำนบำท และ 14.00 ล้ำนบำทตำมล ำดับ           

โดยค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท้ี่เพิ่มขึน้มำกในปี 2563 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดแ้ละก ำไรในบริษัทซึ่งไม่ไดร้บัสิทธิประโยชน์

ทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ (BOI) 

ก ำไรสุทธิ 

บริษัทมีก ำไรสทุธิรวมส ำหรบัปี 2562 และปี 2563 จ ำนวน 39.50 ลำ้นบำท และ 72.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิด

เป็นอตัรำก ำไรสทุธิจ ำนวนรอ้ยละ 13.08 และรอ้ยละ 20.94 ตำมล ำดบั ก ำไรสทุธิของบริษัทในปี 2563 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 

2562 จ ำนวน 32.86 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 83.18 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรขยำยธุรกิจบริกำรพฒันำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศซึ่งมีศกัยภำพทัง้ในแง่กำรเติบโตของรำยไดแ้ละอตัรำก ำไรสงู 
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4. กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิ 
 สินทรัพย ์

 

สินทรัพย ์
ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน 129.86 92.28 171.51 93.61 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 10.86 7.72 11.71 6.39 

สินทรัพยร์วม 140.72 100.00 183.22 100.00 

 

บรษิัทมีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2563 จ ำนวน 183.22 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 42.50 ลำ้นบำท จำกกำร

เพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียน 41.65 ลำ้นบำท และกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 0.85 ลำ้นบำท 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนทีเ่พิ่มขึน้ 41.65 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจาก 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 58.98 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 17.15 ลำ้นบำท เนื่องจำกก ำไรเพิ่มขึน้มำกในปี 

2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 และบริษัทยังไม่ไดจ้่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 4 ปี 2563 และลูกหนี ้

กำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นและสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำจ ำนวน 94.57 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 24.95 ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิัทขยำยกำร

ใหบ้รกิำรกำรตลำดในธุรกจิบรกิำรสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนตซ์ึ่งมรีำยไดเ้พิ่มมำกขึน้และใชร้ะยะเวลำในกำรเรียกเก็บหนีม้ำกขึน้ 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีเ่พิ่มขีน้ 0.85 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจาก 

สินทรพัยสิ์ทธิกำรใชจ้ ำนวน 3.87 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 3.87 ลำ้นบำท แต่ส่วนปรบัปรุงอำคำร อุปกรณแ์ละยำนพำหนะ

จ ำนวน 3.55 ลำ้นบำท ลดลง 3.61 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่เรื่องสญัญำเช่ำ มีผลกระทบใหบ้รษิัทตอ้งบนัทึกสินทรพัยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรบัสญัญำเช่ำส ำนกังำน

และยำนพำหนะ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ ำนวน 1.18 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.43 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมีกำรว่ำจ้ำง

บคุคลภำยนอกในกำรพฒันำซอฟตแ์วร ์
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หนีส้ิน 

หนีส้นิ 
ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หนีสิ้นหมนุเวียน 48.55 34.50 85.74 46.80 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 5.97 4.24 6.92 3.77 

หนีส้ินรวม 54.52 38.75 92.66 50.57 

 

บริษัทมีหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2563 จ ำนวน 92.66 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 38.13 ลำ้นบำท จำกกำร

เพิ่มขึน้ของหนีสิ้นหมนุเวียน 37.19 ลำ้นบำทและกำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นไม่หมนุเวียน 0.95 ลำ้นบำท 

หนีส้นิหมนุเวยีนทีเ่พิ่มขึน้ 37.19 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจาก 

 เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นจ ำนวน 78.61 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 31.27 ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิัทมีตน้ทนุส่วนแบ่งรำยได้

ค่ำบริกำรซึ่งเป็นตน้ทนุแปรผนัส ำหรบัธุรกิจบริกำรสนบัสนุนดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที่มำกขึน้ตำมรำยไดจ้ำกกำร

ให้บริกำร และบริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยส่วนแบ่งรำยไดห้ลังจำกสำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ลว้จำกลูกคำ้กลุ่มผู้ใหบ้ริ กำร

โทรศัพทเ์คล่ือนที่ โดยเจำ้หนีก้ำรคำ้ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เจำ้หนีส่้วนแบ่งรำยไดค้่ำบริกำรของพันธมิตรดำ้นกำรตลำดของบริษัท  

และภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจ ำนวน 3.27 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 3.27 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทมีภำษีเงินไดน้ิติบุคคลที่ตอ้งช ำระ

มำกกว่ำภำษีเงินไดน้ิติบคุคลจ่ำยล่วงหนำ้ในปี 2563 

หนีส้นิไม่หมนุเวยีนทีเ่พิ่มขึน้ 0.95 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตมุาจาก 

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจ ำนวน 4.69  ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1.12 ลำ้นบำท เนื่องจำกจ ำนวน ค่ำตอบแทน     

และอำยงุำนของพนกังำนของบรษิัทท่ีเพิ่มขึน้ 

ส่วนของเจ้ำของ 

ส่วนของเจำ้ของของบริษัท ณ สิน้ปี 2563 มีจ ำนวน 90.56 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกสิน้ปี 2562 จ ำนวน 4.37 ลำ้นบำท 

โดยมีสำเหตุจำกก ำไรสทุธิในปี 2563 จ ำนวน 72.37 ลำ้นบำท ในขณะที่บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลทัง้สิน้จ ำนวน 68.00 ลำ้น

บำท จำกก ำไรสทุธิปี 2562 จ ำนวน 26.00 ลำ้นบำท และจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวน 42.00 ลำ้นบำท 
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อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)  

บรษิัทมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2563 จ ำนวนรอ้ยละ 81.88 เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 47.65 ในปี 2562 โดยมีสำเหตุ

หลกัจำกก ำไรสทุธิในปี 2563 ที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 83.18 และบรษิัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลทัง้สิน้จ ำนวน 

68.00 ลำ้นบำทในปี 2563 

 อัตรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ 

บรษิัทมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2562 และสิน้ปี 2563 จ ำนวน 0.63 เท่ำและ 1.02 เท่ำตำมล ำดบั 

โดยมีสำเหตุหลกัจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นท่ีเพิ่มขึน้ 31.27 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทมีตน้ทุนส่วนแบ่งรำยไดค้่ำบรกิำร

ซึ่งเป็นตน้ทุนแปรผนัส ำหรบัธุรกิจบริกำรสนบัสนุนดิจิทลัคอนเทนตผ่์ำนโทรศพัทเ์คล่ือนที่มำกขึน้ตำมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

และบริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยส่วนแบ่งรำยไดใ้หแ้ก่พนัธมิตรดำ้นกำรตลำดรำยต่ำง ๆ หลงัจำกสำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ลว้

จำกลกูคำ้กลุ่มผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ โดยเจำ้หนีก้ำรคำ้ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เจำ้หนีส่้วนแบ่งรำยไดค้ำ่บรกิำรของพนัธมิตรดำ้น

กำรตลำดของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหนี ้กำรค้ำและเจ้ำหนี ้อื่นเป็นหนี ้สินที่ไม่มีต้นทุนทำงกำรเงินและเจ้ำหนี ้กำรคำ้           

และเจำ้หนีอ้ื่นท่ีเพิ่มขึน้ไม่มีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบรษิัท 

กำรวิเครำะหก์ระแสเงนิสดและสภำพคล่อง 

รำยกำรกระแสเงนิสด 
ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 15.48 88.19 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (2.12) (1.12) 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก(ใชใ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงิน (33.79) (69.92) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธ ิ (20.44) 17.15 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดวนัตน้ปี 62.27 41.83 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดวนัสิน้ปี 41.83 58.98 

 
บริษัทมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี 2562 และปี 2563 จ ำนวน 15.48  ลำ้นบำท และ 88.19 ลำ้น

บำท ตำมล ำดบั ซึ่งสอดคลอ้งกับก ำไรสทุธิในปี 2562 และปี 2563 จ ำนวน 39.50 ลำ้นบำท และ 72.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
โดยในปี 2562 บริษัทมีลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่นและสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสัญญำลดลง 18.14 ลำ้นบำท และเจำ้หนีก้ำรคำ้  
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และเจำ้หนีอ้ื่นลดลง 40.30 ลำ้นบำท ทว่ำในปี 2563 บรษิัทมีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นและสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำเพิ่มขึน้ 
24.95 ลำ้นบำท และเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 31.27 ลำ้นบำท 

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 และปี 2563  จ ำนวน 2.12 ลำ้นบำท และ 1.12 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 บริษัทมีกำรลงทุนในส่วนปรบัปรุงอำคำรและอุปกรณต์่ำง ๆ จ ำนวน 2.14 ลำ้นบำท ในขณะที่ในปี 
2563 บริษัทมีกำรลงทุนในอปุกรณต์่ำง ๆ จ ำนวน 0.38 ลำ้นบำท และจำ้งบุคคลภำยนอกพฒันำซอฟตแ์วรจ์ ำนวน 0.74 ลำ้น
บำท 

บริษัทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินในปี 2562 และปี 2563  จ ำนวน 33.79 ลำ้นบำท และ 69.92 ลำ้นบำท
ตำมล ำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 43.00 ลำ้นบำท และ 68.00 ลำ้นบำท ในปี 2562 และปี 2563 
ตำมล ำดบั แต่บรษิัทไดม้ีกำรเพิ่มทนุและช ำระแลว้จ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท ในปี 2562 ในขณะที่ในปี 2563 บรษิัทไม่มีกำรเพิ่ม
ทนุ 

5. กำรวิเครำะหอ์ัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

ณ สิน้ปี 2562 และสิน้ปี 2563 บริษัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องจ ำนวน 2.67  เท่ำ และ 2.00 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยในปี 
2563 อตัรำส่วนสภำพคล่องลดลงมำกจำกกำรท่ีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จำก 47.35 ลำ้นบำท เป็น 78.61 ลำ้นบำท 

วงจรเงนิสดของบริษัท 

รำยกำร หน่วย ปี 2562 ปี 2563 

 ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย   วนั  95.09 86.72 

 ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ีย  วนั  110.86 100.70 

 วงจรเงินสด   วนั  (15.77) (13.98) 

 

บริษัทมีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2562 และปี 2563 จ ำนวน 95.09 วนั และ 86.72 วัน ตำมล ำดบั ในปี 2563 

บรษิัทมีระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียเรว็ขึน้ โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกรอบกำรช ำระเงินของลกูคำ้กลุ่มผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่

รำยหน่ึงซึ่งบรษิัทสำมำรถเรียกเก็บหนีไ้ดใ้นช่วงปลำยเดือนแทนที่จะเป็นตน้เดือนถดัไป 

บริษัทมีระยะเวลำช ำระหนี ้เฉล่ียในปี 2562 และปี 2563 จ ำนวน 110.86 วัน และ 100.70 วัน ตำมล ำดับ                  

โดยระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉล่ียที่เรว็ขึน้สอดคลอ้งกบัระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียที่เรว็ขึน้เช่นเดียวกนั เนื่องจำกบรษิัทมีนโยบำยใน
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กำรจ่ำยส่วนแบ่งรำยไดใ้หแ้ก่พนัธมิตรดำ้นกำรตลำดรำยต่ำง ๆ หลังจำกสำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ลว้จำกลกูคำ้กลุ่มผูใ้หบ้รกิำร

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

วงจรเงินสดของบริษัทมีค่ำติดลบ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทสำมำรถเก็บหนีไ้ดเ้ร็วกว่ำกำรช ำระหนี ้เนื่องจำกเงินทุน

หมุนเวียนหลักของบริษัทไดม้ำจำกกำรเก็บหนีจ้ำกลูกคำ้กลุ่มผูใ้หบ้ริกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่ และใชไ้ปในกำรช ำระหนีใ้ห้แก่

พนัธมิตรดำ้นกำรตลำดของบรษิัท ท ำใหบ้รษิัทสำมำรถบรหิำรเงินสดใหส้อดคลอ้งกนัไดร้ะหว่ำงกำรเก็บหนีแ้ละกำรช ำระหนีไ้ด้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในปี 2563 วงจรเงินสดของบริษัทมีค่ำใกล้เคียงกันกับในปี 2562 เนื่องจำกบริษัทยังคงรักษำ

ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรรอบกำรช ำระเงินทัง้ดำ้นรบัและจ่ำยใหส้มดลุกนัไดต้ำมปรกติ 
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เอกสำรแนบ 1 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 
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1. รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัทของบริษทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

1 
 
 
 
 
 

 

นำยจิรพนัธ ์สินธุนำวำ / 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร
บรษิัท และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ  

64 - ปรญิญำโท พฒันบรหิำรศำสต
รมหำบณัฑิต คณะพฒันำกำร
เศรษฐกิจ สถำบนับณัฑิตพฒั
นบรหิำรศำสตร ์   

- 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) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2555 - 2560 นกับรหิำร 9 ส ำนกังำนสรรพำกรพืน้ท่ีจนัทบรุี 
กรมสรรพำกร / รำชกำร 

2554 - 2555 นกัวิชำกำรสรรพำกร
ระดบัเชี่ยวชำญ 

ส ำนกังำนสรรพำกรภำค 10 
กรมสรรพำกร / รำชกำร 

2 
 
 
 
 
 
 

นำยวศิิลป์ ว่องวำนชิ
วฒันะ / กรรมกำรอิสระ 
และกรรมกำรตรวจสอบ 

70 - ปรญิญำโท วิทยำศำสตร
มหำบณัฑิต สำขำสำรสนเทศ
ทำงคอมพิวเตอร ์มหำวิทยำ
อสัสมัชญั 

- ปรญิญำโท พำณิชยศำสตร
มหำบณัฑิต สำขำบรหิำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- - 2561 - ปัจจบุนั 

 

กรรมกำรอิสระ และ

กรรมกำรตรวจสอบ  

 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2560 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษำ บรษิัท สิรวินำ จ ำกดั / โฮลดิง้ 
2559 - ปัจจบุนั อนกุรรมกำรลงทนุ 

และอนกุรรมกำรสรร
หำ 

บรษิัท อินทรประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) / ประกนัภยั 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

 
 
 
 
 

 

- 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 
  -    The seven Habits of Highly     
       Effective People, October  
       7-9, 2005, Franklin Covey 

2555 - 2559 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
ส ำนกังำนประธำน 

บรษิัท สิรวินำ จ ำกดั / โฮลดิง้ 

2553 - 2563 กรรมกำร บรษิัท แอสเซท เมเนจเมน้ท ์แอดไว
เซอรี่ จ ำกดั / ท่ีปรกึษำดำ้นกำร
ลงทนุในหลกัทรพัย ์

2551 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท อินทรประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) / ประกนัภยั 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

-      The 2005 Asia Pacific      
       Investment Management    
       Training Course, March 6-
12,     
       2005 

3 นำงสำวเยำวโรจน ์กล่ิน
บญุ / กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และประธำนกรรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

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

- ปรญิญำโท นิติศำสตรมหำ
บณัฑิต สำขำกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- ปรญิญำตรี นิติศำสตรบณัฑิต 
สำขำกฎหมำย จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- - 2561 - ปัจจบุนั 

 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2563 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท กรีนเอิร ์ธพำวเวอร์ (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) / ผลิตไฟฟ้ำ
เพื่อจ ำหน่ำยให้กับหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

2563 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) / ธุรกิจรับเหมำก่อสรำ้ง
และพัฒนำโครงกำรโรง ไฟฟ้ำ
พลงังำนหมนุเวียนในภมูิภำคเอเชีย 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

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

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

2563 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอรป์อเรชั่น 
จ ำ กั ด  ( ม ห ำ ช น )  / จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภัณฑเ์หล็ก,เหล็กแปรรูป และ
อปุกรณท์ี่ใชใ้นกำรผลิต 

2562 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัท วำว แฟคเตอร ์จ ำกดั 
(มหำชน) / ผลิตและจ ำหน่ำย
อำหำร (ชื่อเดมิ บรษิัท 
อตุสำหกรรม อีเล็คโทรนิคส ์จ ำกดั 
(มหำชน)) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัท หลกัทรพัย ์เคพีเอม็ จ ำกดั / 
ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัท เอส แอล เอ็ม  

คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) / กำร
ใหบ้รกิำรดำ้นกำรจองส่ือโฆษณำ
และผลิตสื่อโฆษณำ (ชื่อเดิม บรษิัท 
ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน)) 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

2560 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษำกฎหมำย
ระดบัอำวโุส 
(Counsel) 

บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั / ส ำนกังำนกฎหมำย 

2558 - 2560 ทนำยควำมหุน้ส่วน 

(Partner) 

The Capital Law Office Limited / 
ส ำนกังำนกฎหมำย 

2546 - 2558 ทนำยควำมอำวโุสนกั
กฎหมำย 

บรษิัท วีระวงค ์ชินวฒัน ์และเพียง
พนอ จ ำกดั / ส ำนกังำนกฎหมำย 

4 นำยศิรตัน ์รตันไพฑรูย ์
/ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  

33 - ปรญิญำตรี ศิลปศำสตร
บณัฑิต สำขำเศรษฐศำสตร ์
หลกัสตูรภำษำองักฤษ 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

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

- - 2561 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน   

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2563 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น 
จ ำกดั (มหำชน) / จ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑเ์หล็ก,เหล็กแปรรูป และ
อปุกรณท์ี่ใชใ้นกำรผลิต 

2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท เครปส ์แอนด ์โค. ดีเวล๊อป
เมน้ท ์จ ำกดั / ขำยอำหำรใน
รำ้นอำหำร ละเครื่องดืม่  
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จ ำกดั 
/ กำรผลิตผลิตภณัฑอ์ำหำร 

2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท อีสเทิรน์ควีซีน (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั / รำ้นจ ำหน่ำยอำหำร
และเครื่องดื่ม 

2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท ฟู้ดโฮลดิง้ จ ำกดั / โฮลดิง้ 

2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิ ท เบค ชีส ทำรต์ (ไทยแลนด)์ 
จ ำกดั / บรกิำรดำ้นอำหำร 

2562 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท วำว แฟคเตอร ์จ ำกดั 
(มหำชน) (ชื่อเดิม บรษิัท 
อตุสำหกรรม อีเล็คโทรนิคส ์จ ำกดั 
(มหำชน))  / ผลิตและจ ำหน่ำย
อะไหล่อิเล็กทรอนิกส ์ 

2561 - ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรฝ่ำยกำรเงิน 

บรษิัท วำว แฟคเตอร ์จ ำกดั 
(มหำชน) (ชื่อเดิม บรษิัท 
อตุสำหกรรม อีเล็คโทรนิคส ์จ ำกดั 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

(มหำชน)) / ผลิตและจ ำหน่ำย
อะไหล่อิเล็กทรอนิกส ์ 

2561 
 

กรรมกำรอิสระ และ
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 ำหน่ำยกระแส 
ไฟฟ้ำ  

2560 
 

กรรมกำรบรหิำร และ
ผูอ้  ำนวยกำรดำ้นกำร
ลงทนุ 

บรษิัท วินเทจ วิศวกรรม จ ำกดั 
(มหำชน) / รบัเหมำก่อสรำ้งและ
พลงังำน 

2559 - 2561 กรรมกำร บรษิัท วีทีอี อินเตอรเ์นชนัแนล คอน
สตรคัชั่น จ ำกดั / วิศวกรรมกอ่สรำ้ง
และจดัหำแหล่งเงินทนุส ำหรบั
ก่อสรำ้ง 

2559 - 2561 กรรมกำร บรษิัท วินเทจ อีพซีี จ ำกดั / วิศกร
รมก่อสรำ้งและจดัหำแหล่งเงินทนุ
ส ำหรบัก่อสรำ้ง 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

2558 - 2560 
 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

บรษิัท โนว่ำ เอเชีย จ ำกดั / ที่
ปรกึษำดำ้นกำรพฒันำธุรกิจและ
กำรเงิน 

2557 - 2558 ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำ
ธุรกิจ 

บรษิัท พลงังำนเพื่อโลกสีเขียว 
(ประเทศไทย) จ ำกดั / พลงังำน 

2557 Associate บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่ำ จ ำกดั /  
ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 

2556 - 2560 กรรมกำร บรษิัท ดีแอลเค อินโนเวชั่น จ ำกดั / 
บรหิำรจดักำรและประมวลผล
ขอ้มลู 

2555 - 2557 Analyst บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่ำ จ ำกดั /  
ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 

5 นำยชวลั บญุประกอบ
ศกัดิ์ / ประธำน
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

39 - ปรญิญำตรีศิลปศำสตรบ์ณัฑิต 
สำขำองักฤษ-อเมรกินัศกึษำ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

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

72.505 - คู่สมรสของ
นำงสำว       
รตัตินำรถ 
บญุประกอบ
ศกัดิ์ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร และประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั / 
บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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รำยงำนประจ ำปี 2563  155 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

และประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร 

(ผูบ้รหิำรของ
บรษิัท) 
 
- นอ้งชำยของ 
นำงโสภิดำ 
บญุประกอบ
ศกัดิ ์
(ผูบ้รหิำรของ
บรษิัท) 
 

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั / 
พฒันำแอปพลิเคชนั “ครวัคณุต๋อย” 

2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ำกดั / บรกิำร
พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั / ธุรกิจสือ่
โฆษณำออนไลน ์

2560 - 2561 กรรมกำร บรษิัท เฟิรน์ธำรำ จ ำกดั / ตวัแทน
และนำยหนำ้ซือ้ขำย
อสงัหำรมิทรพัย ์

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

6 นำยสมโภช ทนตุนัติ
วงศ ์/ กรรมกำรบรหิำร 
และประธำนเจำ้หนำ้ที่
ฝ่ำยกำรเงิน 

39 - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต University of 
Bath, United Kingdom 

- ปรญิญำตรี บรหิำรธุรกิจ
บณัฑิต หลกัสตูรภำษำองักฤษ 
สำขำกำรเงิน 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

4.885 - 2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำรและ
ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำย
กำรเงิน 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ำกดั / บรกิำร
พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั / ธุรกิจส่ือ
โฆษณำออนไลน ์



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  156 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

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

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

2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั / 
บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2548 - 2560 

 

กรรมกำรและผูจ้ดักำร
ฝ่ำยกำรเงิน 

บรษิัท ที่ปรกึษำโรจนอ์นนัต ์จ ำกดั / 
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั 

7 นำยเจนวิทย ์จิวะกลุ
ชยันนัท ์/ รองประธำน
กรรมกำรบรษิัท และ
กรรมกำรบรหิำร 

41 - ปรญิญำโท สำขำรฐัประศำสน
ศำสตร ์สถำบนับณัฑติพฒันบริ
หำรศำสตร ์ 

- ปรญิญำตรี สำขำรฐัประศำสน
ศำสตร ์มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

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

4.940 - 2561 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ำกดั / บรกิำร
พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั / ธุรกิจสือ่
โฆษณำออนไลน ์

2563 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั / 
บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2563 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัท วำว แฟคเตอร ์จ ำกดั 
(มหำชน) (ชื่อเดิม บรษิัท 
อตุสำหกรรม อีเล็คโทรนิคส ์จ ำกดั 



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  157 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

(มหำชน)) / ผลิตและจ ำหน่ำย
อะไหล่อิเล็กทรอนิกส ์

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท เน็กสซ์ิฟ รำช เอ็นเนอรจ์ี 
ระยอง จ ำกดั / อตุสำหกรรม
พลงังำน 

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 - 2560 กรรมกำร บรษิัท ซีเรส โฮลดิง้ จ ำกดั / 
ใหบ้รกิำรดำ้นพลงังำนหมำยถึง
ออกแบบสรำ้ง บรกิำรจดักำรและ
บ ำรุงรกัษำโรงงำนไฟฟ้ำ 



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  158 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

2558 - 2559 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท ดีมีเตอร ์พำวเวอร ์จ ำกดั / 
อตุสำหกรรมพลงังำน 

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 บญุ

ประกอบศกัดิ์ /  
ผูบ้รหิำร 

41 - ปรญิญำโท รฐัประศำสน
ศำสตรม์หำบณัฑิต สำขำกำร
จดักำรภำครฐัและเอกชน 
สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำร
ศำสตร ์

- ปรญิญำตรี ศิลปศำสตร์
บณัฑิต สำขำจิตวิทยำ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

0.975 - คู่สมรสของ
นำยชวลั บญุ
ประกอบศกัดิ์ 
(กรรมกำรของ
บรษิัท) 

2556 - ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำย
กำรตลำด 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

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


                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

9 
 

นำยคธำมำศ เพชรรตัน ์
/ ผูบ้รหิำร 

44 - ปรญิญำตรี บรหิำรธุรกิจ 
คอมพิวเตอร ์มหำวิทยำลยั
รงัสิต 

0.265 - 2561 - ปัจจบุนั ผูช้่วยประธำน

เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท เดอะดรมีแคชเชอร ์จ ำกดั / 
ประกอบกิจกำรใหบ้รกิำรจดังำน
และเผยแพรง่ำนอื่นๆ ลงบนส่ือ
ต่ำงๆ 

2560 - 2561 ผูช้่วยประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั / 
บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2560 - 2561 ผูช้่วยประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ำกดั / บรกิำร
พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2553 - 2560 ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำร
ดำ้น Platform 
solution 

บรษิัท พำโลมำร ์ซิสเตม็ส ์จ ำกดั / 
ใหค้  ำปรกึษำและพฒันำซอฟทแ์วร ์

10 นำยพีรพงษ์ ขนัธรูจี / 
ผูบ้รหิำร 

38 - ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต สำขำกำรจดักำร

0.265 - 2560 - ปัจจบุนั 

 

 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำย

สำรสนเทศ 

 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  160 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

เทคโนโลยี 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร์
บณัฑิต สำขำวิทยำกำร
โทรคมนำคม 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั  

2557 - 2560 

 

ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำร
ดำ้นสินคำ้และบรกิำร 

บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ำกดั / บรกิำร
พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2553 - 2557 

 

ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำร
ดำ้นสินคำ้และบรกิำร  

บรษิัท พำโลมำร ์ซิสเตม็ส ์จ ำกดั / 
ใหค้  ำปรกึษำและพฒันำซอฟทแ์วร ์

11 นำยรวินทร ์วิรชัพินท ุ/ 
ผูบ้รหิำร 

39 - ปรญิญำโท วิศวกรรมศำสตร์
มหำบณัฑิต สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร ์สถำบนั
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

- ปรญิญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
บณัฑิต สำขำวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์สถำบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้
คณุทหำรลำดกระบงั 

- - 2560 - ปัจจบุนั 

 

 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำย

เทคโนโลยี 

 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2559 - 2560 Creative Technology 
Manager 

บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั / 
บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2555 - 2559 Creative Technology 
Manager 

บรษิัท พำโลมำร ์ซิสเตม็ส ์จ ำกดั / 
ใหค้  ำปรกึษำและพฒันำซอฟทแ์วร ์

12 นำงสำวธัญญนำถ ลำภ
เจรญิกจิสกลุ / ผูบ้รหิำร 

32 - ปรญิญำตรี บญัชีบณัฑติ สำขำ
บญัชี มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้
ไทย 

- - 2561 - ปัจจบุนั ผูช้่วยประธำน
เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

2554 - 2561 หวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบ
บญัชี 

บรษิัท ส ำนกังำนปีติเสวี จ ำกดั / 
บรกิำรดำ้นตรวจสอบบญัช ี

13 นำงสำวสภุคั อมรทวิ
ชกลุ / สมหุบ์ญัชี 

43 - ปรญิญำตรี บรหิำรธุรกิจ
บณัฑิต สำขำกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- หลกัสตูรโครงกำรอบรมเสรมิ
ศกัยภำพนกับญัชี 4.0 

- - 2560 - ปัจจบุนั 

 

สมหุบ์ญัชี  

 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2561 - ปัจจบุนั สมหุบ์ญัชี/ผูจ้ดักำร
ฝ่ำยบญัชี  

บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ำกดั / 
พฒันำแอปพลิเคชนั “ครวัคณุต๋อย” 

2559 - ปัจจบุนั สมหุบ์ญัชี/ผูจ้ดักำร
ฝ่ำยบญัชี  

บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั / 
บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2557 - ปัจจบุนั สมหุบ์ญัชี/ผูจ้ดักำร
ฝ่ำยบญัชี  

บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ำกดั / บรกิำร
พฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2557 - ปัจจบุนั สมหุบ์ญัชี/ผูจ้ดักำร
ฝ่ำยบญัชี  

บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั / ธุรกิจสือ่
โฆษณำออนไลน ์

14 นำงสำวอณัณร์ตัน ์    
ดลวชิรโภคิณ / 
เลขำนกุำรบรษิัท 
 

52 - ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร
บณัฑิต สำขำชีววิทยำ 
มหำวิทยำลยับรูพำ 

- หลกัสตูร Advances for 
Corporate Secretaries รุน่ 

- - 2561 - ปัจจบุนั 
 

เลขำนกุำรบรษิัท 
 
 

บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั 
(มหำชน) / บรกิำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2558 - 2561 
 

ผูจ้ดักำรส่วนงำน
เลขำนกุำรบรษิัท 

บรษิัท ดีมีเตอร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั 
(มหำชน) / ส่ือและพลงังำน 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล / ต ำแหน่ง 
อำ
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
/ ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วน
ในกำรถือ
หุ้นใน
บริษัท  

(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนั
ธท์ำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน / บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

2/2561 สมำคมบรษิัท จด
ทะเบียนไทย 

- หลกัสตูร Smart Disclosure 
Program ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

- หลกัสตูร SCP Straight 
Through ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

- หลกัสตูร Strategic 
Shareholder/ FSCOM ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2556 - 2557 เลขำนกุำรบรษิัท 
 
 

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

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร 
และผู้บริหำรของบริษัท บริษทัย่อย และบริษัททีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     บริษัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
 

รำยงำนประจ ำปี 2563  164 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษทั บริษัทย่อย และบริษัททีเ่กี่ยวข้อง ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

                                    
ชื่อ-สกุล 

บริษัท 

นำยจิร
พนัธ ์สินธุ
นำวำ 

นำยวศิิลป์ 
ว่องวำนิช
วฒันะ 

นำงสำว
เยำวโรจน ์
กลิ่นบญุ 

นำยศิรตัน ์
รตัน
ไพฑรูย ์

นำยชวลั 
บญุ

ประกอบ
ศกัดิ ์

นำย
สมโภช 
ทนตุนัติ
วงศ ์

นำยเจน
วิทย ์จวิะ
กลุ

ชยันนัท ์

น.ส. 
รตัตินำรถ 
บญุ

ประกอบ
ศกัดิ ์

นำยคธำ
มำศ เพชร
รตัน ์

นำยพี
รพงษ์ ขนั

รูจี 

นำยรวิ
นทร ์วิรชั
พินท ุ

น.ส. 
ธัญญนำถ 
ลำภเจรญิ
กิจสกลุ 

น.ส. 
สภุคั 
อมรทวิ
ชกลุ 

บรษิัท 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 

บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ำกดั     D D D       

บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ำกดั     D D D       
บรษิัท พรอ็พเทค จ ำกดั     D D D       
บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล 
จ ำกดั 

    D  D     
  

บรษิัท อินทรประกนัภยั 
จ ำกดั (มหำชน) 

 D          
  

บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอร์
ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

  D D        
  

บรษิัท หลกัทรพัย ์เคพีเอม็ 
จ ำกดั 

  D         
  

บรษิัท เอส แอล เอ็ม    D           
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ชื่อ-สกุล 

บริษัท 

นำยจิร
พนัธ ์สินธุ
นำวำ 

นำยวศิิลป์ 
ว่องวำนิช
วฒันะ 

นำงสำว
เยำวโรจน ์
กลิ่นบญุ 

นำยศิรตัน ์
รตัน
ไพฑรูย ์

นำยชวลั 
บญุ

ประกอบ
ศกัดิ ์

นำย
สมโภช 
ทนตุนัติ
วงศ ์

นำยเจน
วิทย ์จวิะ
กลุ

ชยันนัท ์

น.ส. 
รตัตินำรถ 
บญุ

ประกอบ
ศกัดิ ์

นำยคธำ
มำศ เพชร
รตัน ์

นำยพี
รพงษ์ ขนั

รูจี 

นำยรวิ
นทร ์วิรชั
พินท ุ

น.ส. 
ธัญญนำถ 
ลำภเจรญิ
กิจสกลุ 

น.ส. 
สภุคั 
อมรทวิ
ชกลุ 

คอรป์อเรชั่น จ ำกดั 
(มหำชน) 
บรษิัท วำว แฟคเตอร ์
จ ำกดั (มหำชน)   

  D D   D     
  

บรษิัท เครปส ์แอนด ์โค. 
ดีเวล๊อปเมน้ท ์จ ำกดั 

   D        
  

บรษิัท อีสเทิรน์ควีซีน 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

   D        
  

บรษิัท เบค ชีส ทำรต์ (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั 

   D        
  

บรษิัท โดมิโน่ เอเชีย แป
ซิฟิค จ ำกดั 

   
D 

       
  

บรษิัท ฟู้ดโฮลดิง้ จ ำกดั    D          
บรษิัท เน็กสซ์ิฟ เอ็นเนอรจ์ี 
ระยอง จ ำกดั 

      D     
  

บรษิัท วนัเวลำ แอสเซท 
จ ำกดั 

      D     
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ชื่อ-สกุล 

บริษัท 

นำยจิร
พนัธ ์สินธุ
นำวำ 

นำยวศิิลป์ 
ว่องวำนิช
วฒันะ 

นำงสำว
เยำวโรจน ์
กลิ่นบญุ 

นำยศิรตัน ์
รตัน
ไพฑรูย ์

นำยชวลั 
บญุ

ประกอบ
ศกัดิ ์

นำย
สมโภช 
ทนตุนัติ
วงศ ์

นำยเจน
วิทย ์จวิะ
กลุ

ชยันนัท ์

น.ส. 
รตัตินำรถ 
บญุ

ประกอบ
ศกัดิ ์

นำยคธำ
มำศ เพชร
รตัน ์

นำยพี
รพงษ์ ขนั

รูจี 

นำยรวิ
นทร ์วิรชั
พินท ุ

น.ส. 
ธัญญนำถ 
ลำภเจรญิ
กิจสกลุ 

น.ส. 
สภุคั 
อมรทวิ
ชกลุ 

บรษิัท เดอะดรมีแคชเชอร ์
จ ำกดั 

        D   
  

 

หมำยเหต ุ
CD = ประธำนกรรมกำรบรษิัท D = กรรมกำรบรษิัท    CG = คณะท ำงำนก ำกบัดแูลกิจกำร   AC = กรรมกำรตรวจสอบ 
RM = คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง ID = กรรมกำรอิสระ  NR = กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  EX = คณะกรรมกำรบรหิำร  
M = ผูบ้รหิำร   CEO = ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร     
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เอกสำรแนบ 3 
 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั 

ชื่อ - สกุล / 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติกำร
ฝึกอบรม 

สัดส่วนใน
กำรถือหุน้
ในบริษัท 
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพนัธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง บริษัท 

นำงสำวมนพทัธ ์  
ภมูิรตันจรนิทร ์/  
รองประธำน ฝ่ำย
ปฏิบตัิกำร 

45 - ปรญิญำโท หลกัสตูรบญัชีมหำบณัฑิต  
สำขำวชิำบญัชีบรหิำร คณะพำณิชย์
ศำสตรแ์ละกำรบญัชี (จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั) 

- ปรญิญำตรี  หลกัสตูรบญัชีบณัฑติ  
สำขำกำรบญัชี  คณะบญัชี 
(มหำวิทยำลยัธุรกจิบณัฑิตย ์

- วฒุิบตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Auditing Certificate 
Program – IACP) 

- ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย (CPIAT) 

- Pre-CIA course (จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั) 

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

- - 2559 
– ปัจจบุนั 

Vice 

President 

บรษิัท พีแอนดแ์อล อิน

เทอรน์อล ออดิท จ ำกดั 

2551 
– 2558 

 

Senior 
Internal 
audit 
Manager 

บรษิัท พีแอนดแ์อล อิน
เทอรน์อล ออดิท จ ำกดั 

2548 – 2549 
 

Marketing 
Officer 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีมิโก ้
จ ำกดั (มหำชน) 

2546 – 2547 
 

Assistant 
Teacher 

มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์(คณะบญัช)ี 

2541 – 2546 Accountant 
staff 

โครงกำรพลงังำนยั่งยืน 
ภำยใตส้มำคมเทคโนโลยีที่
เหมำะสม 
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เอกสำรแนบ 4 
 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ปี 2563 


































































































































































