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เร่ยน ผู้ถู่อหุ้น บริษััท แอดเทค ฮัับ จำำากัด (มูหาชน) 

ในรอบปี ี2564 ท่ี่�ผ่า่นมา ปีระเที่ศไที่ยยงัคงเผ่ชิญิกัับปัีญหากัารแพรร่ะบาด
ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต่่อเน่�องจากัปีี 2563 แต่่ซ้ำำาร้ายไปีกัว่านั�น 
เชิ่�อไวรัสได้เกิัดกัารกัลายพันธ์ุ์�ไปีส่่สายพันธ์ุ์�ใหม่ท่ี่�ไม่เพ่ยงส่งผ่ลกัระที่บ 
ที่างด้านกัารแพที่ย�เท่ี่านั�น แต่่ยงัสง่ผ่ลใหแ้นวโนม้สถานกัารณ์�ต่่าง ๆ ท่ี่�กัำาลัง 
ปีรับตั่วด่ข้�น เป็ีนอันต้่องชิะลอตั่วลง ด้านภาวะเศรษฐกิัจ แม้ม่กัารที่ยอย 
ผ่อ่นคลายมาต่รกัารล็อกัดาวน� เศรษฐกิัจในปีระเที่ศก็ัยงัฟื้้� นตั่วไมเ่ต็่มท่ี่� โดย 
ทัี่�งปี ี2564 เศรษฐกิัจไที่ยมอั่ต่รากัารเติ่บโต่เพย่งร้อยละ 1.60 ซ้ำ้�งสะท้ี่อนให้ 
เห็นว่าสถานกัารณ์�กัารฟื้้� นตั่วที่างเศรษฐกิัจโดยรวมยังม่ความไมแ่นน่อนอย่ม่ากั 

ในภาพรวม ที่ก์ัภาคสว่นได้รบัผ่ลกัระที่บจากักัารแพร่ระบาดของ COVID-19  
รวมถ้งกัล์่มบริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) ด้วยเชิ่นกััน กัารที่ำางานจากั
ท่ี่�บ้าน (Work from Home) ยังคงเปี็นสิ�งจำาเปี็นเพ่�อลดความเส่�ยงจากั 
กัารได้รับเชิ่�อไวรัส แต่่ไม่ได้เปี็นอ์ปีสรรคหร่อลดที่อนค์ณ์ภาพกัารให้บริกัาร
ของกัล์่มบริษัที่ ปีระกัอบกัับศักัยภาพและความพร้อมของท่ี่มผ่่้บริหารและ
พนกัังานท่ี่�ได้รว่มแรงร่วมใจกัันดำาเนินงานต่ลอดปี ี2564 สง่ผ่ลให้กัล่์มบริษัที่
สามารถก้ัาวผ่่านภาวะความยากัลำาบากัของปีีท่ี่�ผ่่านมาได้เปี็นอย่างด่  
กัล์่มบรษัิที่มผ่่ลกัารดำาเนนิงานเติ่บโต่อยา่งต่่อเน่�อง และท่ี่�สำาคัญกัล่์มบรษัิที่
ยังได้ระดมที่์นและเข้าจดที่ะเบ่ยนในต่ลาดหลักัที่รัพย�เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ 
เปีน็ผ่ลสำาเรจ็ต่ามแผ่นงานและเปีา้หมายท่ี่�ได้วางไว้  

ปีระธุ์านกัรรมกัารบริษัที่
นายจิำรพัันธ์ุ สินธุุนาวา

สารจำากประธุานกรรมูการ

สำาหรับปีี 2565 ยังคงเปี็นปีีแห่งความท้ี่าที่ายของท์ี่กัภาคส่วน รวมถ้ง
กัล์่ มบริษัที่ด้วย ท่ี่ามกัลางสถานกัารณ์�กัารแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ท่ี่�ยังคงอย่่ อย่างไรก็ัต่ามกัล์่มบริษัที่ยังคงม์่งมั�นพัฒนากัาร
ให้บริกัาร ด้วยปีระสบกัารณ์� ศักัยภาพ และความเช่ิ�ยวชิาญของท่ี่มงาน  
รวมถ้งกัารไม่หย์ดพัฒนาข่ดความสามารถในกัารสร้างสรรค�บริกัารที่าง
ด้านเที่คโนโลยต่่่าง ๆ  ท่ี่�ทัี่นสมัย เพ่�อให้ต่รงต่ามความต้่องกัารของผ่่ใ้ช้ิบริกัาร 
พร้อมกัับย้ดมั�นนโยบายกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจโดยย้ดหลักัธุ์รรมาภิบาล ต่ระหนักั
ถ้งผ้่่มส่ว่นได้เส่ยท์ี่กัฝ่่าย รวมถ้งมค่วามรบัผ่ดิชิอบต่่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม 
เพ่�อสรา้งกัารเจริญเติ่บโต่อยา่งมั�นคงและผ่ลต่อบแที่นอยา่งยั�งยน่ต่่อไปี 
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สารจำากประธุานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร 

ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิาร     
นายชวัล บุญประกอบศัักดิ�

เร่ยน ผู้ถู่อหุ้น บริษััท แอดเทค ฮัับ จำำากัด (มูหาชน) 
ปี ี2564 ท่ี่�ผ่า่นมา นบัเปีน็อ่กัหน้�งปีขีองความท้ี่าที่าย สำาหรบักัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจ
ของกัล์ม่บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) เพราะต้่องเผ่ชิิญกัับสถานกัารณ์�
กัารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผ่ลกัระที่บที่ำาให้ภาพรวม
ของเศรษฐกิัจไที่ยฟื้้� นตั่วได้ชิา้กัว่าท่ี่�คาดหมาย อยา่งไรก็ัต่าม กัล์ม่บรษัิที่ไมไ่ด้
รับผ่ลกัระที่บโดยต่รงจากัมาต่รกัารล็อกัดาวน�ในปีระเที่ศอย่างม่นัยสำาคัญ 
เน่�องจากัลักัษณ์ะกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจของกัล์ม่บรษัิที่ท่ี่�เปีน็ลักัษณ์ะบรกิัารด้าน
เที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ ที่ำาให้กัล่์มบริษัที่ยงัคงขยายงานได้ต่ามปีรกัติ่ จ้งที่ำาให้ 
ในภาพรวม รายได้จากักัารให้บริกัารของกัล์่มบริษัที่ในปีี 2564 ม่ม่ลค่า  
515 ล้านบาที่ และม่กัำาไรส์ที่ธิุ์ในปีี 2564 ม่ลค่า 99 ล้านบาที่ ซ้ำ้�งส่งส์ด 
เปี็นปีระวัติ่กัารณ์�ตั่�งแต่่ก่ัอตั่�งกัล์่มบริษัที่ นอกัจากัน่�แล้ว ในรอบปีีท่ี่�ผ่่านมา 
กัล่์มบริษัที่ปีระสบผ่ลสำาเร็จในกัารระดมที่์นและเข้าจดที่ะเบ่ยนใน 
ต่ลาดหลักัที่รัพย�เอ็ม เอ ไอ (mai) พรอ้มกัับเริ�มที่ำากัารซ้ำ่�อขายห์น้วันแรกัใน 
วันท่ี่� 20 พฤษภาคม 2564 สำาหรบัเงินที่น์ท่ี่�ได้รบัในครั�งน่� กัล์ม่บรษัิที่จะนำามาใชิ้
เพ่�อเปีน็เงินที่น์หมน์เว่ยนต่่อยอดธ์ุ์รกิัจต่่อไปี 

สำาหรับกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจในปีี 2565 กัล์ม่บริษัที่ม่ความมั�นใจว่า กัารเต่รย่มความ
พร้อมในด้านต่่าง ๆ อาทิี่ แผ่นกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ แผ่นกัารบริหารความเส่�ยง 
กัลย์ที่ธุ์�กัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ และกัารขยายธ์ุ์รกิัจอย่างต่่อเน่�อง จะเปี็นปีัจจัย 
แห่งความสำาเร็จอย่างต่่อเน่�อง นอกัเหน่อจากักัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจเพ่�อสร้าง 

ผ่ลต่อบแที่นใหกั้ับพนัธุ์มติ่รและผ่่ถ่้อห์น้ของบรษัิที่ต่ามพนัธุ์กิัจท่ี่�ได้วางไว้แล้ว 
สิ�งสำาคัญท่ี่�กัล่์มบรษัิที่ได้ยด้มั�นมาโดยต่ลอด ค่อ กัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจด้วยความมั�นคง 
โปีรง่ใส ด้วยหลักัธุ์รรมาภิบาลท่ี่�ด่ ต่ระหนักัถ้งผ้่่มส่ว่นได้เส่ยท์ี่กัฝ่่าย รวมถ้ง 
มค่วามรับผิ่ดชิอบต่่อสังคมและสิ�งแวดล้อม โดยเฉพาะในปี ี2565 กัล่์มบริษัที่
ม์ง่เนน้ในกัารเป็ีนสว่นหน้�งในกัารดแ่ลสงัคมและสิ�งแวดล้อม แผ่นงานสว่นหน้�ง
ของกัล์่มบริษัที่จ้งได้วางนโยบายให้ความสำาคัญกัับกัารม์่งส่่ความเปี็นกัลาง 
ที่างคาร�บอน (Carbon Neutral Company) ต่ามแนวนโยบายของรัฐบาลท่ี่�ได้
ปีระกัาศเจต่นารมณ์�ไว้ ในท่ี่�ปีระช์ิมระดับผ้่่นำาสมชัิชิาปีระเที่ศภาค่อนสั์ญญา
สหปีระชิาชิาติ่ ว่าด้วยกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศ ครั�งท่ี่� 26 (COP26) 
ว่าปีระเที่ศไที่ยจะม์ง่ส่ค่วามเป็ีนกัลางที่างคาร�บอนภายในปี ี2050 และเป้ีาหมาย
กัารปีลดปีล่อยก๊ัาซ้ำเรอ่นกัระจกัเป็ีนศน่ย�ในปี ี2065 

ในนามตั่วแที่นของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ผ่่้บริหาร และพนักังานที่์กัคน 
ขอขอบพระค์ณ์ผ้่่ถ่อห้์นและผ้่่ม่ส่วนได้เส่ย ท์ี่กัท่ี่านท่ี่�ให้ความเชิ่�อมั�นและ
สนับสน์นกัารดำาเนินงานของบริษัที่ด้วยด่เสมอมา กัล่์มบริษัที่ขอสัญญาว่า
จะยังคงม์่งมั�นที่์่มเที่ปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�อย่างเต็่มความสามารถ ให้ความสำาคัญ
กัับกัารติ่ดต่ามสถานกัารณ์�ต่่าง ๆ  อย่างใกัล้ชิิด พร้อมทัี่�งที่บที่วนเป้ีาหมาย
และแผ่นกัลย์ที่ธุ์� ใ ห้ เหมาะสมกัับสภาพแวดล้อมและแนวโ น้มท่ี่�
เปีล่�ยนแปีลง และดำาเนินธ์ุ์รกิัจใหม้ก่ัารเติ่บโต่อยา่งมั�นคงและยั�งยน่ต่่อไปี 
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คณะกรรมูการบริษััท

กัรรมกัารอิสระ ปีระธุ์านกัรรมกัารบริษัที่ 
และปีระธุ์านกัรรมกัารต่รวจสอบ

นายจิำรพัันธ์ุ สินธุุนาวา1.

กัรรมกัารอิสระ และกัรรมกัารต่รวจสอบ
นายวิศิัลป์ ว่องวานิชวัฒนะ      

2.
รองปีระธุ์านกัรรมกัารบริษัที่ และกัรรมกัารบริหาร
นายเจำนวิทย์ จิำวะกุลชัยนันท์       

3.

กัรรมกัารอิสระ กัรรมกัารต่รวจสอบ และปีระธุ์านกัรรมกัาร
สรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น

นางสาวเยาวโรจำน์ กลิ�นบุญ    4.

กัรรมกัารอิสระ กัรรมกัารต่รวจสอบ และกัรรมกัารสรรหา 
และพจิารณ์าค่าต่อบแที่น

นายศิัรัตน์ รัตนไพัฑููรย์           5.

ปีระธุ์านกัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่า
ต่อบแที่น และปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บริหาร

นายชวัล บุญประกอบศัักดิ�6.

กัรรมกัารบริหาร และปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�ฝ่่ายกัารเงิน
นายสมูโภช ทนุตันติวงศ์ั7.



แบบ 56-1 ONE REPORT 

ข้้อมููลทางการเงินท่�สำาคัญ

ข้้อมููลรายปี

2562 2563 2564

ผลการดำำาเนิินิงานิ

รายได้รวม 302.11 345.53 515.00 

ค่าใชิ้จ่ายรวม 262.61 273.16 416.25 

กัำาไรส์ที่ธุ์ิ 39.50 72.37 98.75 

ฐานิะทางการเงินิ

สินที่รัพย�รวม 140.72 183.22 649.62

หน่้สินรวม 54.52 92.66 99.83

สว่นของผ่่้ถ่อห์้น 86.20 92.56 549.79

อััตราส่ว่นิทางการเงินิท่�ส่ำาคััญ

คัวามส่ามารถในิการทำากำาไร

อัต่รากัำาไรขั้นต้่น (%) 26.43% 33.93% 31.00%

อัต่รากัำาไรจากักัารดำาเนินงาน  (%) 14.91% 25.02% 21.92%

อัต่รากัำาไรส์ที่ธุ์ิ (%) 13.08% 20.94% 19.15%

อัต่ราผ่ลต่อบแที่นผ่่้ถ่อห์้น (%) 47.65% 81.88% 30.84%

ส่ภาพคัล่อัง

อัต่ราสว่นสภาพคล่อง (เท่ี่า) 2.67 2.00 6.84

ประส่ิทธิภาพในิการดำำาเนิินิงานิ

อัต่ราผ่ลต่อบแที่นจากัสินที่รัพย� (%) 25.05% 44.68% 23.71%

อัต่รากัารหม์นของสินที่รัพย� (เท่ี่า) 1.92 2.13 1.24

วิเคัราะห์นิโยบายทางการเงินิ

อัต่ราสว่นหน่้สินต่่อสว่นของผ่่้ถ่อห์้น (เท่ี่า) 0.63 1.02 0.18

(หนว่ย: ล้านบาที่)
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วิสัยทัศัน์และพัันธุกิจำ

สร�างสรรค์เทคโนิโลย่เพ่�อยกระดับ
คุณภาพช่้วิตท่�มั�นิคงและยั�งย่นิ

วิสัยทัศัน์

เปี็นิศ้ันิย์กลางการสร�างสรรค์และพัฒนิาเทคโนิโลย่ 
เพ่�ออำานิวยความสะดวกในิการดำาเนิินิช่้วิตปีระจำาวันิ

ส่งเสริมการใช้�เทคโนิโลย่และเพิ�มโอกาสในิการเข้�าถ่ง
เทคโนิโลย่แก่สังคม

สร�างความมั�นิคงทางเทคโนิโลย่ให�อย่้ค่้กับสังคมและ 
สิ�งแวดล�อมได�อย่างยั�งย่นิ

สร�างผ่ลตอบแทนิท่�เติบโตอย่างต่อเน่ิ�องแก่ผ้่�ม่ส่วนิ 
ได�เส่ยทุกฝ่่าย

พัันธุกิจำ

1.

2.

3. 

4. 





ส่่วนท่ี่� 1 

การประกอบธุุรกิจำและผลการดำาเนินงาน



3 แบบ 56-1 ONE REPORT

1. โครงสร้างและการดำาเนินงานข้องกลุ่มูบริษััท

1.1 นโยบายและภาพัรวมูการประกอบธุุรกิจำ

วิส่ยัทัศน์ิ
สรา้งสรรค�เที่คโนโลยเ่พ่�อยกัระดับคณ์์ภาพชิวิ่ต่ท่ี่�มั�นคงและยั�งยน่

พนัิธกิจ
1. เปี็นศ่นย�กัลางกัารสร้างสรรค�และพัฒนาเที่คโนโลย่เพ่�ออำานวยความ

สะดวกัในกัารดำาเนนิชิวิ่ต่ปีระจำาวัน
2. ส่งเสริมกัารใชิ้เที่คโนโลย่และเพิ�มโอกัาสในกัารเข้าถ้งเที่คโนโลย่ 

แก่ัสงัคม
3. สร้างความมั�นคงที่างเที่คโนโลย่ให้อย่่ค่่กัับสังคมและสิ�งแวดล้อม 

ได้อยา่งยั�งยน่
4. สรา้งผ่ลต่อบแที่นท่ี่�เติ่บโต่อยา่งต่่อเน่�องแก่ัผ้่่มส่ว่นได้เส่ยท์ี่กัฝ่า่ย

เปา้หมาย
1. เปี็นผ่่้นำากัารให้บริกัารเสริมที่างโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�ในภ่มิภาคเอเชิ่ย

ต่ะวันออกัเฉย่งใต้่
2. ม์่งพัฒนาดิจิทัี่ลแพลต่ฟื้อร�มเพ่�อต่อบโจที่ย�ผ้่่บริโภคในท์ี่กัด้านของ 

กัารดำาเนินชิวิ่ต่ 

กัล์่มบริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) (“กัล์่มบริษัที่” หร่อ “ADD”)  
ดำาเนนิธ์ุ์รกิัจเปีน็ผ่่ใ้หบ้รกิัารพฒันาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ โดยกัล่์มบรษัิที่
ม่ความเช่ิ�ยวชิาญและม์่งเน้นไปีที่างด้านระบบเที่คโนโลย่ท่ี่�เก่ั�ยวเน่�องกัับ 
กัารใหบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� (Digital Content Technology) ซ้ำ้�งในภาพรวม
ของกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจของกัล์่มบริษัที่ สามารถแบ่งออกัเปี็นสามส่วนหลักั 
ได้แก่ั

กัล์ม่บริษัที่ปีระกัอบธ์ุ์รกิัจดังกัล่าวผ่า่นกัารดำาเนนิงานของบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ย 
ซ้้ำ�งปีระกัอบด้วย บรษัิที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) (“บริษัที่”), บริษัที่ มติ่ซ์้ำย 
ไอซ้ำท่่ี่ จำากััด (MSI), บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด (PROP) และ บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล 
จำากััด (THAM) โดยกัล์่มบริษัที่เป็ีนหน้�งในผ่่้ปีระกัอบกัารท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีน 
ผ่่ใ้หบ้รกิัารสนบัสนน์บรกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�แก่ัผ่่ใ้หบ้รกิัารโที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่� 
(Mobile Operator ต่่อไปีจะเร่ยกัว่า “โอเปีอเรเต่อร�”) และกัารให้บริกัาร
พฒันาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง โดยมวั่ต่ถป์ีระสงค�เพ่�อกัารจัดหา
และจัดกัารข้อมล่ กัารพัฒนา และด่แลระบบ เพ่�อใหก้ัารใหบ้รกิัารดังกัล่าวของ
โอเปีอเรเต่อร�แก่ัผ่่ใ้ชิโ้ที่รศพัที่�เป็ีนไปีอยา่งราบร่�น นอกัจากักัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจ
รว่มกัับโอเปีอเรเต่อร�แล้ว กัล์ม่บริษัที่ยงัเป็ีนผ่่ใ้ห้บริกัารด้านกัารพัฒนาระบบ
เที่คโนโลย่สารสนเที่ศแก่ัผ่่้ปีระกัอบกัารรายอ่�น ๆ ด้วยกัารพัฒนาระบบ
เที่คโนโลยใ่นร่ปีแบบต่่าง ๆ เพ่�อต่อบสนองความต้่องกัารของผ่่ว่้าจ้าง รวมไปีถ้ง
กัารพัฒนาแพลต่ฟื้อร�ม (Platform) ของตั่วเอง เพ่�อปีระกัอบธ์ุ์รกิัจโฆษณ์า
ผ่า่นอินเที่อร�เนต็่

1.1.1 วิสัยทัศัน์ พัันธุกิจำและเป้าหมูาย ข้องบริษััท 
ในภาพัรวมู

บริการดิจิำทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางโทรคมูนาคมู 
(Digital Content) 

บริการพััฒนาระบบเทคโนโลย่สารสนเทศัสำาหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Solution) และ 

บริการโฆษัณาผ่านอินเทอร์เน็ตสำาหรับสินค้าและบริการ 
(Online Advertising) 

นอกัจากัน่� ในปัีจจ์บัน ADD ได้มก่ัารลงท์ี่นในบริษัที่รว่ม ท่ี่�บริษัที่หร่อบริษัที่ยอ่ย
สามารถใชิ้ความเชิ่�ยวชิาญท่ี่�ม่อย่่ในกัารเข้าไปีชิ่วยบริหารจัดกัารรวมถ้งกัา 
รต่่อยอดที่างธ์ุ์รกิัจ ได้แก่ั บรษัิที่ บอร�น ดิจิต่อล จำากััด (BORN) โดยปีระกัอบ
ธ์ุ์รกิัจเก่ั�ยวกัับกัารพัฒนาแอปีพลิเคชัิน “ครัวค์ณ์ต๋่อย” ซ้ำ้�งเป็ีนชิ่องที่างใน 
กัารเผ่ยแพรส่ต่่รอาหารหรอ่รา้นอาหารท่ี่�ได้ออกัอากัาศผ่า่นรายกัารโที่รทัี่ศน� 
“ครัวคณ์์ต๋่อย”

1) 

2) 

3) 
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1.1.2 การเปล่�ยนแปลงและพััฒนาการท่�สำาคัญ

เด่อน / ปี เหตุการณ์ท่�สำาคัญ

สิงหาคม 2547 • กัล์่มผ่่้ถ่อห์้นเดิมซ้ำ้่งไมม่่ความสัมพันธุ์�กัับ นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� (ผ่่้ถ่อห์้นใหญใ่นปัีจจ์บันของบริษัที่) จัดต้ั่ง บริษัที่ แอ็ดเวอร�
ไที่ซ้ำ�ติ่งส� จำากััด ด้วยที่์นจดที่ะเบ่ยน 0.90 ล้านบาที่ แบง่เป็ีนห์้นสามัญ 9,000 ห์้น ม่ลค่าท่่ี่ต่ราไว้ ห์้นละ 100 บาที่ ดำาเนินธ์ุ์รกิัจ
ผ่ลิต่ส่่อโฆษณ์าผ่า่นแผ่น่แมเ่หล็กัติ่ดต่่้เย็น

กัันยายน 2549 • กัล์่มผ่่้ถ่อห์้นเดิมได้ขายกิัจกัารท้ัี่งหมดให้แก่ั นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� และ นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� ได้เปีล่่ยนกัารดำาเนิน
กิัจกัารของบริษัที่เป็ีนผ่่้ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม (Digital Content) แก่ัโอเปีอเรเต่อร�  

มกัราคม 2554 • บริษัที่ได้รับกัารแต่่งต้ั่งให้เป็ีนผ่่้พัฒนาแอปีพลิเคชิันกัระเป๋ีาเงินอิเล็กัที่รอนิกัส�ให้แก่ัโอเปีอเรเต่อร�รายหน้่ง  

เมษายน 2554 • นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� รว่มจัดต้ั่ง บริษัที่ ราชิพฤกัษ� แอ็ดไวโซ้ำร่่ จำากััด (ปัีจจ์บันเปีล่่ยนชิ่่อเป็ีน บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด) ด้วย
ที่์นจดที่ะเบ่ยน 1.00 ล้านบาที่ แบ่งเป็ีนห์้นสามัญ 10,000 ห์้น ม่ลค่าท่่ี่ต่ราไว้ ห์้นละ 100 บาที่ ปีระกัอบธ์ุ์รกิัจพัฒนาเว็บไซ้ำต่� 
ReviewYourLiving และหน้าแฟื้นเพจ (“Fan Page”) บนเฟื้ซ้ำบ์๊กั (“Facebook”) เพ่่อเป็ีนแพลต่ฟื้อร�มในกัารจัดที่ำาข้อม่ล 
ให้ความเห็น (“Review” หร่อ “ร่วิว”) โครงกัารอสังหาริมที่รัพย� รวมถ้งให้บริกัารพ่้นท่่ี่โฆษณ์าปีระชิาสัมพันธุ์�แก่ับริษัที่ 
ท่่ี่ปีระกัอบธ์ุ์รกิัจปีระเภที่อสังหาริมที่รัพย�

เมษายน 2555 • บริษัที่เพิม่ที่์นจดที่ะเบ่ยนจำานวน 1.10 ล้านบาที่ จากั 0.90 ล้านบาที่ เป็ีน 2.00 ล้านบาที่ โดยออกัห์้นสามัญจำานวน 11,000 ห์้น 
ม่ลค่าท่่ี่ต่ราไว้ ห์้นละ 100 บาที่ เพ่่อจัดสรรให้ผ่่้ถ่อห์้นเดิม 

มกัราคม 2557 • นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศกััดิ� จัดต้ั่ง บรษัิที่ มิต่ซ์้ำย ไอซ้ำท่่ี่ จำากััด ด้วยท์ี่นจดที่ะเบ่ยน 1.00 ล้านบาที่ แบง่เป็ีนห้์นสามญั 200,000 
ห์น้ ม่ลค่าท่่ี่ต่ราไว้ห้์นละ 5 บาที่ ปีระกัอบธ์ุ์รกิัจเป็ีนผ้่่ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่่านชิ่องที่างโที่รคมนาคม (Digital Content)  
เชิน่เด่ยวกัับบริษัที่

ม่นาคม 2557 • บรษัิที่ มติ่ซ์้ำย ไอซ้ำท่่ี่ จำากััด ได้รบับตั่รสง่เสรมิกัารลงที่น์ จากัคณ์ะกัรรมกัารสง่เสรมิกัารลงที่น์ ปีระเภที่กิัจกัารซ้ำอฟื้ต่�แวร� ปีระเภที่ 
ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT

พฤษภาคม 2559 • นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศกััดิ� รว่มจัดต้ั่ง บรษัิที่ บอร�น ดิจิต่อล จำากััด ด้วยที่น์จดที่ะเบย่น 5.00 ล้านบาที่ แบง่เป็ีนห์น้สามญั 50,000 ห้์น 
มล่ค่าท่่ี่ต่ราไว้ห้์นละ 100 บาที่ ปีระกัอบธ์ุ์รกิัจเก่่ัยวกัับกัารพฒันาแอปีพลิเคชัิน “ครวัค์ณ์ต๋่อย” ซ้ำ้ง่เป็ีนชิอ่งที่างในกัารเผ่ยแพรส่่ต่ร
อาหารหรอ่รา้นอาหารท่่ี่ได้ออกัอากัาศผ่า่นรายกัารโที่รทัี่ศน� “ครวัคณ์์ต๋่อย”

• นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศกััดิ� จัดต้ั่ง บรษัิที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด ด้วยท์ี่นจดที่ะเบย่น 2.00 ล้านบาที่ แบง่เป็ีนห้์นสามญั 400,000 ห์น้ 
มล่ค่าท่่ี่ต่ราไว้ห์น้ละ 5 บาที่ ปีระกัอบธ์ุ์รกิัจพัฒนาดิจิทัี่ลแพลต่ฟื้อร�ม

มิถ์นายน 2559 • บรษัิที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด ได้รบับัต่รสง่เสริมกัารลงที่น์ จากัคณ์ะกัรรมกัารสง่เสรมิกัารลงที่น์ ปีระเภที่กิัจกัารซ้ำอฟื้ต่�แวร� ปีระเภที่ 
ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT

พฤศจิกัายน 2559 • บริษัที่ ราชิพฤกัษ� แอ็ดไวโซ้ำร่่ จำากััด (ปัีจจ์บันเปีล่่ยนช่่ิอเป็ีน บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด) เพิม่ท์ี่นจดที่ะเบย่นจำานวน 4.00 ล้านบาที่ 
จากั 1.00 ล้านบาที่ เป็ีน 5.00 ล้านบาที่ โดยออกัห้์นสามัญเพิ่มท์ี่นจำานวน 40,000 ห้์น ม่ลค่าท่่ี่ต่ราไว้ห้์นละ 100 บาที่ ให้แก่ั 
ผ่่้ถ่อห์้นเดิม

มิถ์นายน 2560 • บริษัที่ ราชิพฤกัษ� แอ็ดไวโซ้ำร่่ จำากััด เปีล่่ยนชิ่่อเป็ีน บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด

ธุ์ันวาคม 2560 • บริษัที่มก่ัารปีรับโครงสร้างกัล์ม่บริษัที่ โดยมก่ัารขายห้์นจากั นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� ให้แก่ับริษัที่ ด้วยราคาต่ามมล่ค่าท่่ี่ต่ราไว้
ของบริษัที่ดังต่่อไปีน่้

1. บริษัที่ มิต่ซ์้ำย ไอซ้ำ่ท่ี่ จำากััด
2. บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด
3. บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด
4. บริษัที่ บอร�น ดิจิต่อล จำากััด
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เด่อน / ปี เหตุการณ์ท่�สำาคัญ

มกัราคม 2561 • ท่่ี่ปีระช์ิมวิสามัญผ่่้ถ่อห์้นครั้งท่่ี่ 1 ป่ี 2561 ได้ม่มติ่อน์มัติ่เปีล่่ยนแปีลงชิ่่อบริษัที่จากั บริษัที่ แอ็ดเวอร�ไที่ซ้ำ�ติ่งส� จำากััด เป็ีน  
บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด

• บรษัิที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด เพิม่ที่์นจดที่ะเบย่นจำานวน 3.00 ล้านบาที่ จากั 2.00 ล้านบาที่ เป็ีน 5.00 ล้านบาที่ โดยออกัห์น้สามญั
เพิม่ที่์นจำานวน 600,000 ห์้น ม่ลค่าท่่ี่ต่ราไว้ห์้นละ 5 บาที่ โดยจัดสรรให้แก่ัผ่่้ถ่อห์้นเดิม

เมษายน 2561 • บรษัิที่เพิม่ที่น์จดที่ะเบย่นจำานวน 48.00 ล้านบาที่ จากั 2.00 ล้านบาที่ เป็ีน 50.00 ล้านบาที่  โดยออกัห์น้สามญัจำานวน 480,000 ห์น้ 
มล่ค่าท่่ี่ต่ราไว้ห้์นละ 100 บาที่ โดยจัดสรรใหแ้ก่ัผ่่ถ่้อห้์นเดิม

• บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด เพิม่ที่์นจดที่ะเบ่ยนจำานวน 2.00 ล้านบาที่ จากั 5.00 ล้านบาที่ เป็ีน 7.00 ล้านบาที่ โดยออกัห์้นสามัญ
เพิม่ที่์นจำานวน 20,000 ห์้น ม่ลค่าท่่ี่ต่ราไว้ 100 บาที่ โดยจัดสรรให้แก่ัผ่่้ถ่อห์้นเดิม 

กั์มภาพันธุ์� 2562 • บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด เพิ่มที่์นจดที่ะเบ่ยนจำานวน 5.00 ล้านบาที่ จากั 5.00 ล้านบาที่ เป็ีน 10.00 ล้านบาที่ โดยออกั 
ห์้นสามัญเพิม่ที่์นจำานวน 1,000,000 ห์้น ม่ลค่าท่่ี่ต่ราไว้ห์้นละ 5 บาที่ โดยจัดสรรให้แก่ัผ่่้ถ่อห์้นเดิม 

ม่นาคม 2562 • ท่่ี่ปีระช์ิมสามัญผ่่้ถ่อห์้น ป่ี 2562 ได้ม่มติ่อน์มัติ่เร่่องสำาคัญต่่าง ๆ ดังน่้

1. ม่มติ่ดำาเนินกัารแปีรสภาพจากับริษัที่จำากััด เป็ีนบริษัที่มหาชินจำากััด
2. ม่มติ่เปีล่่ยนแปีลงม่ลค่าห์้นท่่ี่ต่ราไว้จากั 100.00 บาที่ต่่อห์้นเป็ีน 0.50 บาที่ต่่อห์้น
3. ม่มติ่เพิม่ที่์นจดที่ะเบ่ยน 30.00 ล้านบาที่ จากัเดิม 50.00 ล้านบาที่ เป็ีน 80.00 ล้านบาที่ โดยออกัห์้นสามัญเพิม่ที่์นจำานวน  
      20 ล้านห์้น ม่ลค่าท่่ี่ต่ราไว้ห์น้ละ 0.50 บาที่  โดยจัดสรรให้แก่ัผ่่้ถ่อห์น้เดิม และออกัห์น้สามัญเพิม่ที่น์จำานวน 40 ล้านห์น้ ม่ลค่า 
      ท่่ี่ต่ราไว้ห์น้ละ 0.50 บาที่ เพ่่อเสนอขายห์น้สามัญเพิม่ท์ี่นเป็ีนคร้ังแรกัต่่อปีระชิาชิน และนำาห์น้สามัญของบริษัที่เข้าจดที่ะเบย่น 
     เป็ีนหลักัที่รัพย�จดที่ะเบ่ยนในต่ลาดหลักัที่รัพย� เอ็ม เอ ไอ

• บรษัิที่ได้จดที่ะเบย่นแปีรสภาพเป็ีนบรษัิที่มหาชินจำากััด โดยเปีล่่ยนชิ่่อเป็ีน “บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน)” และจดที่ะเบย่น
เปีล่่ยนแปีลงม่ลค่าท่่ี่ต่ราไว้ห์้นละ 100 บาที่ เป็ีน ห์้นละ 0.50 บาที่ 

2562 • กัล์่มบริษัที่ได้เพิม่บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศให้แก่ัโอเปีอเรเต่อร� ได้แก่ั
1. บริกัารพัฒนาระบบความปีลอดภัยที่างไซ้ำเบอร�บนโที่รศัพที่�เคล่่อนท่่ี่ (Mobile Cyber Security)
2. บรกิัารพฒันาระบบกัารชิำาระเงินที่างอิเล็กัที่รอนิกัส�บนโที่รศัพที่�เคล่่อนท่่ี่ (Mobile Electronic Payment System) ในลักัษณ์ะ 
    เร่ยกัเก็ับค่าบริกัารพร้อมค่าโที่รศัพที่� (Carrier Billing)

ม่นาคม 2563 • ท่่ี่ปีระช์ิมสามัญผ่่้ถ่อห์้น ปีระจำาป่ี 2563 ได้ม่มติ่อน์มัติ่เร่่องสำาคัญต่่าง ๆ ดังน่้

มม่ติ่เสนอขายห้์นสามญัเพิม่ที่น์เป็ีนคร้ังแรกัต่่อปีระชิาชิน และนำาห้์นสามญัของบริษัที่เข้าจดที่ะเบ่ยนเป็ีนหลักัที่รัพย�จดที่ะเบ่ยน
ในต่ลาดหลักัที่รัพย� เอ็ม เอ ไอ

พฤษภาคม 2564 • บรษัิที่เสนอขายห์น้สามญัเพิม่ที่น์จำานวน 40,000,000 ห์น้ มล่ค่าท่่ี่ต่ราไว้ห์น้ละ 0.50 บาที่ ให้แก่ัปีระชิาชินครั้งแรกั (IPO) ระหว่าง 
วันท่่ี่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ในราคา 11.00 บาที่ต่่อห์้น ผ่า่นผ่่้จัดจำาหนา่ยและรับปีระกัันกัารจำาหนา่ย

• บรษัิที่ได้จดที่ะเบย่นเพิม่ที่น์ชิำาระแล้วจำานวน 20,000,000 บาที่ รวมเป็ีน 80,000,000 บาที่ กัับกัรมพฒันาธ์ุ์รกิัจกัารค้า กัระที่รวง
พาณ์ิชิย� ในวันท่่ี่ 17 พฤษภาคม 2564

• บรษัิที่เป็ีนหลักัที่รพัย�จดที่ะเบย่นและได้เริม่ที่ำากัารซ้ำ่้อขายเป็ีนวันแรกัในต่ลาดหลักัที่รพัย� เอ็ม เอ ไอ ในวันท่่ี่ 20 พฤษภาคม 2564
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1.1.3 การใช้เงินเพิั�มูทุน

บรษัิที่ได้เสนอขายห์น้สามญัเพิ�มที่น์ต่่อปีระชิาชินทัี่�วไปีเปีน็ครั�งแรกั (IPO) จำานวน 40,000,000 ห์น้ ในราคาห์น้ละ 11.00 บาที่ เม่�อวันท่ี่� 12-14 พฤษภาคม 2564 
โดยได้รับเงินจากักัารเสนอขายห์้นสามัญเพิ�มที่์นทัี่�งสิ�น 426.48 ล้านบาที่ (หลังหักัค่าใชิ้จ่ายในกัารเสนอขายห้์นสามัญเพิ�มที่์น) โดยม่ข้อม่ลกัารใชิ้เงินเพิ�มที่์น 
ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 ดังน่�

ชิ่่อบริษัที่ (ภาษาไที่ย) บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน)

ชิ่่อบริษัที่ (ภาษาอังกัฤษ) AddTech Hub Public Company Limited

ท่่ี่ต้ั่งสำานักังานใหญ่ 99/9 ชิั้นท่่ี่ 12 ห้อง 1204-5 หม่ท่่่ี่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต่ำาบลบางต่ลาด อำาเภอปีากัเกัร็ด จังหวัดนนที่บ์ร่

ลักัษณ์ะกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจ   บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม และบริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

เลขที่ะเบ่ยนบริษัที่ 0107562000068

โที่รศัพที่� 0 2835 3957-8   

โที่รสาร 0 2835 3959

เว็ปีไซ้ำต่�บริษัที่ www.addtechhub.com

ที่์นจดที่ะเบ่ยน  80,000,000 บาที่

ที่์นชิำาระแล้ว  80,000,000 บาที่

1.1.4 ข้้อมููลเก่�ยวกับบริษััท

วัตถุูประสงค์การใช้เงิน จำำานวนเงินท่�ได้รับ จำำานวนเงินท่�ใช้ไป จำำานวนเงินคงเหล่อ

เงินที่์นหม์นเว่ยนกิัจกัาร 426.48 89.70 336.78

(หนว่ย: ล้านบาที่)
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1.2 ลักษัณะการประกอบธุุรกิจำ

1.2.1 โครงสร้างรายได้ข้องกลุ่มูบริษััท

ประเภทรายได้
บริษััท 

ท่�ให้บริการ

สำาหรับปสิี�นสุดวันท่� 31 ธัุนวาคมู

2562 2563 2564

ล้านบาที่ % ล้านบาที่ % ล้านบาที่ %

1. บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่าง
โที่รคมนาคม (Digital Content)

ADD
MSI

PROP

274.26 90.78 287.14 83.08 442.40 85.79

2. บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศสำาหรับอ์ปีกัรณ์�อิเล็กัที่รอนิกัส� 
(Digital Solution)

ADD
THAM

24.16 8.00 57.81 16.73 72.11 13.98

3. บริกัารโฆษณ์าผ่า่นอินเที่อร�เน็ต่สำาหรับ
สินค้าและบริกัาร (Online Advertising)

PROP 3.62 1.20 0.58 0.17 0.48 0.09

รวม 302.04 99.99 345.53 99.97 515.00 99.86

รายได้ำอ่ืันิ 0.06 0.01 0.10 0.03 0.69 0.14

รายได้ำรวม 302.11 100.00 345.63 100.00 515.69 100.00

1.2.2 ข้้อมููลเก่�ยวกับผลิตภัณฑ์ู

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บรกิาร

(1.1) บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่่านชิ่องที่างโที่รคมนาคม (Digital 
Content) 

เน่�องจากัผ่่้บริหารและบ์คลากัรของบริษัที่เป็ีนผ่่้ม่ความเช่ิ�ยวชิาญในธ์ุ์รกิัจ
พฒันาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ และมป่ีระสบกัารณ์�สำาหรบักัารให้บรกิัาร
ดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�มาอย่างยาวนาน กัล์่มบริษัที่จ้งได้ดำาเนินกัารที่ำาธ์ุ์รกิัจเปี็น 
ผ่่้ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่่านชิ่องที่างโที่รคมนาคมให้กัับโอเปีอเรเต่อร� 
รวมไปีถ้งใชิทั้ี่กัษะท่ี่�มใ่นกัารพฒันาระบบสนบัสนน์กัารบรหิารจัดกัารดิจิทัี่ล
คอนเที่นต่�

ในปีัจจ์บันกัล์่มบริษัที่ดำาเนินธ์ุ์รกิัจเปี็นผ่่้ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่่านชิ่อง
ที่างโที่รคมนาคม รว่มกัับโอเปีอเรเต่อร�รายต่่าง ๆ  ในร่ปีแบบกัารสมัครสมาชิกิั
เพ่� อกัารรับข้อม่ลดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�  (Subscription) ในร่ปีแบบของ 
ข้อความสั�น หร่อ SMS และในร่ปีแบบลิงกั�ท่ี่�สามารถเปิีดภาพหร่อวิด่โอได้  
ให้แก่ัผ่่้ใชิ้โที่รศัพที่�ภายใต้่เคร่อขา่ยของโอเปีอเรเต่อร�แต่่ละราย ซ้ำ้�งลักัษณ์ะ
ของดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ท่ี่�บริษัที่บริกัารจัดหาผ่่้ผ่ลิต่ข้�นมาต่ามข้อกัำาหนดของ 
โอเปีอเรเต่อร�นั�น จะม่หลากัหลายปีระเภที่ด้วยกัันในร่ปีแบบของทัี่�ง 

ขอ้ความสั�นและวิด่โอ เชิน่ ขอ้มล่เกัรด็ความร้่ส์ขภาพ กัารพยากัรณ์� หรอ่คลิปี

แนะนำากัารออกักัำาลังกัายต่่าง ๆ ซ้ำ้�งปีระเภที่ของดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ท่ี่�ที่าง 
โอเปีอเรเต่อร�กัำาหนดจะเป็ีนไปีต่ามพฤติ่กัรรมของผ่่บ้ริโภค ณ์ ขณ์ะนั�น เชิน่ 
แนวโน้มรักัส์ขภาพ เป็ีนต้่น แล้วสง่ข้อกัำาหนดให้กัล่์มบริษัที่ดำาเนินกัารต่่อไปี

สำาหรับชิ่องที่างกัารสมัครรับบริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ท่ี่�กัล่์มบริษัที่ให้บริกัาร
สามารถแบง่ออกัได้เป็ีน 3 ชิอ่งที่าง ได้แก่ั 1) กัารสมคัรผ่า่นชิอ่งที่างโที่รศพัที่� 
(Telesales) โดยจะม่เจ้าหน้าท่ี่�จากับริษัที่ค่่ค้าที่างกัารต่ลาดของบริษัที่
โที่รศัพที่�ไปีนำาเสนอกัารให้บริกัาร และให้ผ่่้สนใจสามารถสมัครรับบริกัาร 
ได้ทัี่นท่ี่ 2) กัารสมคัรผ่า่นชิอ่งที่างออนไลน� (Online) โดยค่่ค้าที่างกัารต่ลาด
ของบรษัิที่จะดำาเนนิกัารโฆษณ์าบนเว็บไซ้ำต่�ต่่าง ๆ บนอินเที่อร�เนต็่ และเม่�อ
ม่ผ่่้สนใจสมัครรับบริกัาร ก็ัจะสามารถสมัครผ่่านหน้าเว็บไซ้ำต่�ได้ทัี่นท่ี่ และ  
3) กัารสมัครผ่่านชิ่องที่างข้อความ (USSD) โดยผ่่้สนใจจะสมัครรับบริกัาร 
กัดส่งข้อความเข้ามาสมัครด้วยต่นเองด้วยกัารกัด * ต่ามด้วยหมายเลข 
ต่่าง ๆ ซ้ำ้�งรายได้ต่ามชิอ่งที่างกัารสมคัรสามารถแบง่ได้ดังน่�



8แบบ 56-1 ONE REPORT 

ข้อม่ลดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ในแต่่ละบริกัารจะถ่กัจัดส่งด้วยความถ่�และอัต่ราค่าบริกัารท่ี่�แต่กัต่่างกัันต่ามแพคแกัจ ซ้ำ้�งได้แจ้งรายละเอ่ยดให้ผ่่้สมัครที่ราบก่ัอน 
กัารสมัคร คอนเที่นต่�โดยสว่นใหญม่่อัต่ราค่าบริกัารข้อความละ 3 บาที่ และ 5 บาที่ โดยจะม่กัารจัดสง่ให้สมาชิิกัวันละ 2-3 ข้อความ นอกัจากันั�นบางบริกัาร  
อาจมก่ัารคิดอัต่ราค่าบริกัารและความถ่�ในกัารจัดสง่ท่ี่�แต่กัต่่างออกัไปี ซ้้ำ�งเป็ีนไปีต่ามรายละเอ่ยดของของแต่่ละแพ็กัเกัจท่ี่�ได้แจ้งให้ผ้่่สมัครที่ราบก่ัอนกัารสมัคร 
และเม่�อพจิารณ์าถ้งภาพรวมของกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจจะสามารถแสดงได้ดังน่�

ช่องทางการสมูัครบริการ
สำาหรับปสิี�นสุดวันท่� 31 ธัุนวาคมู

2562 2563 2564

ล้านบาที่ % ล้านบาที่ % ล้านบาที่ %

ชิอ่งที่างโที่รศัพที่� (Telesales) 134.26 48.95 222.82 77.60 212.52 48.04

ชิอ่งที่างออนไลน� (Online) 108.59 39.59 37.40 13.03 214.10 48.39

ชิอ่งที่างข้อความ (USSD) 31.41 11.45 26.92 9.38 15.79 3.57

รวม 274.26 100.00 287.14 100.00 442.40 100.00

แผนภาพการให้บ้รกิารดิิจิิทััลคอนเทันต์์ผา่นช่อ่งทัางโทัรคมนาคม



9 แบบ 56-1 ONE REPORT

ภาพรวมของกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจบริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่่านชิ่องที่าง
โที่รคมนาคม (Digital Content) ของกัล์่มบริษัที่สามารถสร์ปีสาระสำาคัญ 
ได้ดังน่�

กัล์่มบริษัที่ดำาเนินธ์ุ์รกิัจในฐานะกัารเป็ีนผ่่้ให้บริกัารดิจิทัี่ล 
คอนเที่นต่�แก่ัโอเปีอเรเต่อร� โดยกัล์่มบริษัที่ม่หน้าท่ี่�ในกัารให้
บริกัาร 3 สว่นหลักั ได้แก่ั 1) กัารพฒันาระบบเที่คโนโลย่สนบัสน์น
กัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�  โดยกัล์่มบริษัที่ได้พัฒนา
ซ้ำอฟื้ต่�แวร� (Software) ข้�นมาเองเพ่�อให้บริกัาร 2) กัารจัดหา 
ผ่่ผ้่ลิต่คอนเที่นต่� (Content Partner) และ 3) กัารจัดหาค่่ค้าที่าง 
กัารต่ลาด (Marketing Partner) รวมไปีถ้งกัารด่แลรกััษาระบบ
กัารดำาเนนิงานในภาพรวมใหม้ป่ีระสิที่ธุ์ภิาพสง่สด์

1)

กัล์่มบริษัที่ที่ำากัารพัฒนาซ้ำอฟื้ต่�แวร� (Software) ข้�นมา 
เพ่�อใชิ้ในกัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�แก่ัโอเปีอเรเต่อร� 
โดยซ้ำอฟื้ต่�แวร�ดังกัล่าวมก่ัารที่ำางานครอบคลม์ทัี่�ง 4 ระบบ
ได้แก่ั 1) ระบบคัดกัรองผ่่้สมัคร 2) ระบบจัดส่งคอนเที่นต่�  
3) ระบบชิำาระค่าบรกิัาร และ 4) ระบบกัารบริกัารผ้่่ใชิง้าน 
โดยครอบคล์มทัี่�งในส่วนของระบบกัารเชิ่�อมต่่อผ่่้ใชิ้งาน 
และโอเปีอเรเต่อร�เขา้กัับที่ก์ัระบบได้โดยสะดวกั

ในสว่นของกัารผ่ลิต่คอนเที่นต่� โอเปีอเรเต่อร�เปีน็ผ้่่กัำาหนด
ปีระเภที่และลักัษณ์ะร่ปีแบบของคอนเที่นต่�และแจ้งให ้
ที่างกัล์่มบรษัิที่ที่ราบ โดยกัล์่มบรษัิที่จะที่ำากัารพจิารณ์าให้
บริกัารเฉพาะคอนเที่นต่�ท่ี่�ม่เน่�อหาเหมาะสมต่ามนโยบาย
ของกัล์่มบริษัที่เพ่� อปี้องกัันกัารเผ่ยแพร่เน่� อหาท่ี่� ไม ่
เหมาะสม หลังจากันั�นกัล์่มบริษัที่จะดำาเนินกัารจ้างผ่่้ผ่ลิต่
คอนเที่นต่� ในกัารจัดที่ำาคอนเที่นต่�ร่ปีแบบต่่าง ๆ ต่าม 
ข้อกัำาหนดท่ี่�ได้รับมาจากัโอเปีอเรเต่อร�และผ่่านกัาร
พจิารณ์าโดยกัล์่มบรษัิที่

สำาหรบัในสว่นของกัารที่ำากัารต่ลาด กัล์่มบรษัิที่ดำาเนนิกัาร
ว่าจ้างค่่ค้าที่างกัารต่ลาดเพ่�อที่ำากัารปีระชิาสัมพันธุ์�แก่ั 
ผ่่้ใชิ้งานโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�ให้มาสมัครใชิ้บริกัารกัับที่าง 
โอเปีอเรเต่อร� โดยวิธุ์่กัารปีระชิาสัมพันธุ์�ของค่่ค้าที่าง 
กัารต่ลาดจะได้รบักัารต่รวจสอบความถก่ัต้่องและเหมาะสม
โดยกัล่์มบริษัที่ก่ัอนเริ�มดำาเนินกัารปีระชิาสัมพันธุ์� โดย 
ค่่ค้าที่างกัารต่ลาดจะดำาเนินกัารปีระชิาสัมพันธุ์�ในช่ิองที่าง
ต่่าง ๆ เชิน่ ชิอ่งที่างออนไลน� ชิอ่งที่างโที่รศพัที่� เปีน็ต้่น

•

•

•

 กัารที่ำางานของระบบในกัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ม่สาระ 
 สำาคัญดังน่� 

2)

ข้อม่ลกัารสมัครใช้ิบริกัารจากัท์ี่กัชิ่องที่าง จะถ่กัจัดเก็ับ 
ในฐานข้อม่ลของระบบ และคอนเที่นต่�ท่ี่�จะจัดส่งให้แก่ั 
ผ่่้ใชิ้บริกัาร จะถ่กัรวบรวมและดำาเนินกัารจัดส่งโดยระบบ 
ท่ี่�กัล่์มบรษัิที่พฒันาข้�นมาเชิน่เด่ยวกััน 

ขอ้มล่คอนเที่นต่�ต่่าง ๆ  จะถก่ัสง่ไปียงัโอเปีอเรเต่อร�ผ่า่นระบบ 
ก่ัอนท่ี่�โอเปีอเรเต่อร�จะสง่ขอ้มล่คอนเที่นต่�ต่่อไปียงัโที่รศพัที่�
ของผ้่่ใชิบ้ริกัาร 

ในกัรณ์่ท่ี่�ม่กัารยกัเลิกักัารรับบริกัาร ผ่่้ใช้ิบริกัารจะแจ้ง 
มายงัโอเปีอเรเต่อร� จากันั�นโอเปีอเรเต่อร�จะแจ้งผ่า่นระบบ
กัารจัดสง่คอนเที่นต่� และระบบก็ัจะไมท่ี่ำากัารสง่คอนเที่นต่�
ใหแ้ก่ัผ้่่ใชิบ้ริกัารท่ี่�ได้ที่ำากัารยกัเลิกับริกัารแล้วอ่กัต่่อไปี

•

•

•

 สำาหรับในส่วนของร่ปีแบบรายได้ของกัล์่มบริษัที่ม่สาระสำาคัญ 
 ดังน่�

3)

โอเปีอเรเต่อร�จะเปี็นผ่่้ จัดเก็ับรายได้ค่าบริกัารจากั 
ผ้่่ใชิบ้ริกัารโดยต่รงหลังจากัท่ี่�ผ้่่ใชิบ้ริกัารได้รบัคอนเที่นต่�

กัล์่มบริษัที่จะได้รับรายได้ในร่ปีแบบของส่วนแบ่งรายได้
จากัโอเปีอเรเต่อร�หลังจากัท่ี่�โอเปีอเรเต่อร�ได้รับชิำาระ 
ค่าบริกัารจากัผ่่ใ้ช้ิบริกัาร 

•

•
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สำาหรบัหนา้ท่ี่�หลักัในกัารใหบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม
ของกัล์ม่บรษัิที่ม่รายละเอ่ยดดังน่�

1) บริการพัฒนิาระบบเทคัโนิโลย่ส่นัิบส่นุินิการให้บริการดิำจิทัล
คัอันิเทนิต์

กัล์่มบริษัที่ได้ที่ำากัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่เพ่�อใชิ้สำาหรับสนับสน์นกัารให้
บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� และด่แลบำาร์งรักัษาระบบให้ม่ปีระสิที่ธิุ์ภาพกัาร
ที่ำางานท่ี่�ด่และสามารถรองรับกัารที่ำางานรว่มกัับโอเปีอเรเต่อร�ได้ต่ลอดเวลา 
โดยระบบท่ี่�บริษัที่พัฒนาข้�นมาเพ่� อใชิ้ในกัระบวนกัารให้บริกัารดิจิทัี่ล 
คอนเที่นต่�จะมทั่ี่�งหมดสามระบบ ได้แก่ั

ระบบการบริหาร จััดการดิ จิั ทััลคอนเทันต์์  (Content  
Management Software: CMS) : กัล์่มบรษัิที่เปีน็ผ่่พ้ฒันาระบบ
กัารจัดกัารข้อม่ลเก่ั�ยวกัับกัารสมัครบริกัาร และระบบกัารจัดส่ง
คอนเที่นต่�ให้แก่ัโอเปีอเรเต่อร� โดยระบบของกัล์่มบริษัที่จะเก็ับ
รวบรวมขอ้มล่กัารสมคัรและคอนเที่นต่� เพ่�อสง่ใหโ้อเปีอเรเต่อร�
ผ่่านระบบ CMS ของกัล์่มบริษัที่ ซ้ำ้�งเช่ิ� อมต่่อกัับระบบกัาร 
ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ของโอเปีอเรเต่อร� ต่ามชิ่วงเวลาท่ี่� 
ตั่�งค่าไว้ในแต่่ละบรกิัารโดยอัต่โนมัติ่

ระบบคัดกรองการสมัคัรผ่า่นช่อ่งทัางออนไลน์ (Mobile Portal: 
MP) : กัล์่มบริษัที่เปี็นผ่่้พัฒนาระบบกัารคัดกัรองรายกัาร 
กัารสมัคร เม่�อม่ผ่่้สมัครใช้ิบริกัารดำาเนินกัารสมัครผ่่านชิ่องที่าง
ออนไลน� ซ้ำ้�งกัระบวนกัารต่รวจสอบที่างออนไลน�ของระบบ 
ดังกัล่าวได้ถ่กัพฒันาโดยคำานง้ถ้งขอ้เสนอแนะจากัโอเปีอเรเต่อร� 
ทัี่�งน่� กัารที่ำางานของระบบดังกัล่าวจะเกิัดข้�นเม่�อม่กัารกัดลิงค�
เว็บไซ้ำต่�เพ่�อต้่องกัารสมคัรใช้ิบรกิัารผ่า่นชิอ่งที่างออนไลน� ระบบ
ของกัล์่มบริษัที่จะนำาผ่่้ท่ี่�กัดสมัครใชิ้บริกัารเข้าส่่กัระบวนกัาร 
ต่่าง ๆ ซ้ำ้�งที่ำาหนา้ท่ี่�คัดกัรองผ่่ท่้ี่�กัดสมัครใช้ิบรกิัารโดยไมไ่ด้ตั่�งใจ
ออกัจากัระบบ จากันั�นระบบของกัล์่มบริษัที่จ้งจะแสดงหน้าจอ
ข้อม่ลกัารให้บริกัาร (“Advice of Charge”) เพ่� อชิ่�แจง 
รายละเอ่ยดบริกัารและค่าบริกัารให้แก่ัผ่่้ท่ี่�ปีระสงค�จะสมัคร 
ใชิ้บริกัารจริง เม่�อผ่่้ท่ี่�ต้่องกัารสมัครใชิ้บริกัารกัดต่กัลงย่นยัน 
กัารสมคัรใช้ิบริกัารแล้ว ระบบจ้งจะถ่อว่ากัารที่ำารายกัารดังกัล่าว
สมบ่รณ์� 
  
ระบบการจััดเก็บข้้อมัูลและจััดทัำารายงาน : กัล์่มบริษัที่ม่ระบบ
กัารจัดเก็ับข้อม่ลกัารจัดส่งคอนเที่นต่�ให้แก่ัผ่่้ใชิ้บริกัารทัี่�งส่วนท่ี่�
สำาเร็จและไมส่ำาเรจ็ โดยเช่ิ�อมต่่อกัับระบบของโอเปีอเรเต่อร� เพ่�อ
ต่รวจสอบสถานะกัารจัดส่งและจัดที่ำารายงานจากัฐานข้อม่ล 
ในระบบ สำาหรบันำาไปีใชิใ้นกัารวิเคราะห�ข้อมล่ หรอ่นำาสง่ข้อมล่
เพิ�มเติ่มให้แก่ัโอเปีอเรเต่อร�และค่่ค้าที่างกัารต่ลาดหากัม่กัาร
รอ้งขอ โดยกัล์่มบริษัที่มก่ัารจัดที่ำารายงานสร์ปีข้อมล่เป็ีนปีระจำา
ที่ก์ัเด่อน

กัล์่มบริษัที่ที่ำาสัญญาให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ร่วมกัับโอเปีอเรเต่อร� โดย 
ได้รบัสว่นแบง่รายได้ (Revenue Sharing) จากัโอเปีอเรเต่อร�แต่่ละรายต่าม
อัต่ราท่ี่�ต่กัลงกััน โดยโอเปีอเรเต่อร�จะเป็ีนผ่่้เก็ับรวบรวมจำานวนรายกัารท่ี่� 
ให้บริกัารสำาเร็จ และม่ลค่ากัารจัดเก็ับรายได้ท่ี่�ได้รับจากัผ่่้ใช้ิบริกัารผ่่าน 
ชิ่องที่างท่ี่�กัล่์มบริษัที่เป็ีนผ้่่ดำาเนินกัารในแต่่ละเด่อน ก่ัอนแจ้งส่วนแบ่ง 
รายได้ให้แก่ักัล่์มบริษัที่เพ่�อที่ำากัารเร่ยกัเก็ับส่วนแบ่งค่าบริกัารในรอบเด่อน
ถัดไปี 

•

•

•
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2) บรกิารจัดำหาผู้ผลิตคัอันิเทนิต์ (Content Partner)  

กัล์่มบรษัิที่จัดที่ำาคอนเที่นต่�ต่ามท่ี่�โอเปีอเรเต่อร�แต่่ละรายกัำาหนด โดยโอเปีอเรเต่อร�จะมก่ัารปีระช์ิม (“Workshop”) รว่มกัับกัล์่มบรษัิที่ เพ่�อกัำาหนดลักัษณ์ะของ
คอนเที่นต่�ท่ี่�ที่างโอเปีอเรเต่อร�ต้่องกัารให้บริกัารแก่ัผ่่้ใช้ิโที่รศัพที่�ในเคร่อข่ายของต่นเองและต้่องสอดคล้องกัับนโยบายของกัล่์มบริษัที่ต่ามกัารปีระช์ิมคณ์ะ
กัรรมกัารบริษัที่ครั�งท่ี่� 10 ปีี 2561 เม่�อวันท่ี่� 6 พฤศจิกัายน 2561 ซ้ำ้�งได้ม่มติ่ว่า บริษัที่จะไม่ม่กัารให้บริกัารคอนเที่นต่�ท่ี่�ม่เน่�อหาท่ี่�ไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาด  
จากันั�นกัล์่มบริษัที่จะนำาแนวที่างดังกัล่าวมากัำาหนดเน่�อหาของคอนเที่นต่� และดำาเนินกัารจัดหาผ่่้ผ่ลิต่คอนเที่นต่�ในกัารผ่ลิต่คอนเที่นต่�แต่่ละปีระเภที่ โดย 
โอเปีอเรเต่อร�จะที่ำาหน้าท่ี่�ต่รวจสอบปีระเภที่และตั่วอย่างของคอนเที่นต่�ในขั�นต่อนกัารเปิีดใชิ้รหัสให้บริกัาร และหลังจากันั�น กัล์่มบริษัที่จะเปี็นผ่่้ต่รวจสอบ 
คอนเที่นต่�ที่์กัรายกัารก่ัอนกัารนำาเข้าระบบจัดส่ง เพ่�อให้ลักัษณ์ะของคอนเที่นต่�เปี็นไปีต่ามท่ี่�โอเปีอเรเต่อร�กัำาหนดและอน์มัติ่ 

ลักัษณ์ะของคอนเที่นต่�ท่ี่�จัดหาให้แก่ัโอเปีอเรเต่อร�ท่ี่�ผ่่านมา ส่วนใหญ่ปีระกัอบไปีด้วย คอนเที่นต่�ในร่ปีแบบข้อความสั�นและวิด่โอ ปีระเภที่เกัร็ดความร่้ด้าน
ส์ขภาพ กัารพยากัรณ์� และคลิปีวิด่โอ โดยกัล์่มบริษัที่จะจัดหาผ่่้ผ่ลิต่คอนเที่นต่�ท่ี่�ม่ชิ่�อเส่ยงหร่อเช่ิ�ยวชิาญในด้านต่่าง ๆ ต่ามลักัษณ์ะของคอนเที่นต่�ท่ี่�ที่าง 
โอเปีอเรเต่อร�ต้่องกัาร

ตั์วอย่า่งผ้ผ้ลิต์คอนเทันต์์ท่ั�กล่่มบรษัิัทัจัิดิห้าให้แ้ก่โอเปอเรเต์อร์

3) บรกิารจัดำหาคัู่ค้ัาทางการตลาดำ (Marketing Partner)

กัล์่มบริษัที่เปี็นผ่่้จัดหาค่่ค้าที่างกัารต่ลาด ซ้ำ้�งเปี็นตั่วกัลางในกัารปีระชิาสัมพันธุ์�บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ของโอเปีอเรเต่อร�แก่ัผ้่่ใชิ้โที่รศัพที่�ผ่่านชิ่องที่างต่่าง ๆ 
ได้แก่ั กัารนำาเสนอบริกัารที่างโที่รศัพที่� (Telesales) กัารโฆษณ์าผ่า่นส่�ออินเที่อร�เน็ต่ (Online Media) และกัารโฆษณ์าผ่า่นข้อความ ทัี่�งน่� กัล่์มบริษัที่จะพิจารณ์า
ขอ้มล่ค่่ค้าที่างกัารต่ลาดในเบ่�องต้่นก่ัอนนำาสง่ ขอ้มล่ของค่่ค้า พรอ้มตั่วอยา่งของปีระเภที่คอนเที่นต่�ท่ี่�ค่่ค้าที่างกัารต่ลาดดังกัล่าว

จะนำาไปีปีระชิาสัมพันธุ์�แก่ัผ่่้ใช้ิบริกัาร เพ่�อให้โอเปีอเรเต่อร�พิจารณ์าและอน์มัติ่ก่ัอนดำาเนินกัารปีระชิาสัมพันธุ์�ต่่อไปี โดยผ้่่ใช้ิโที่รศัพที่�ในเคร่อข่ายของแต่่ละ 
โอเปีอเรเต่อร�สามารถสมัครบรกิัารผ่า่นชิอ่งที่างต่่าง ๆ ท่ี่�ค่่ค้าที่างกัารต่ลาดปีระชิาสัมพนัธุ์� ซ้ำ้�งผ้่่ใชิโ้ที่รศพัที่�สามารถสมคัรบริกัารโดยต่รงผ่า่นหมายเลขบรกิัาร
ของโอเปีอเรเต่อร� หรอ่สามารถสมคัรผ่า่นโที่รศพัที่�และชิอ่งที่างออนไลน�ของค่่ค้าที่างกัารต่ลาดซ้ำ้�งกัล่์มบรษัิที่จะเปีน็ผ้่่รวบรวมข้อมล่กัารสมคัรเพ่�อสง่ต่่อใหแ้ก่ั
โอเปีอเรเต่อร�
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(1.2) บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ (Digital Solution) 

กัล์่มบริษัที่ม่กัล์่มบ์คลากัรนักัพัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศท่ี่�ม ่
ความเข้าใจ ม่ปีระสบกัารณ์� และม่ความเช่ิ�ยวชิาญในกัารให้บริกัารพัฒนา
ระบบในร่ปีแบบต่่าง ๆ เปี็นอย่างด่ โดยเฉพาะระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ 
ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� และพัฒนาความสามารถ 
ของระบบให้สามารถจัดกัารข้อมล่จำานวนมากัได้ เชิน่ ระบบกัารจัดสง่ดิจิทัี่ล 
คอนเที่นต่�ในร่ปีแบบต่่าง ๆ  เปีน็ต้่น และนอกัจากักัารพฒันาระบบเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศสำาหรับกัารใชิ้งานในกัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�แล้ว  
กัล์่มบริษัที่ยังม่ความสามารถและศักัยภาพในกัารขยายขอบเขต่กัารให้
บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ ทัี่�งในร่ปีแบบของกัารพัฒนา 
เพิ�มข่ดความสามารถของระบบท่ี่�ม่อย่่เดิมหร่อกัารพัฒนาข้�นมาใหม่ให้ม่
ปีระสิที่ธุ์ิภาพท่ี่�ด่ยิ�งข้�น โดยเฉพาะระบบเที่คโนโลย่ในด้านกัารคัดกัรอง
รายกัารหรอ่กัารระบ์ตั่วต่นผ่่ใ้ช้ิงาน และระบบกัารชิำาระเงินบนแพลต่ฟื้อร�ม
ต่่าง ๆ ท่ี่�กัล่์มบริษัที่ม่กัารพัฒนาให้แก่ัล่กัค้าปีัจจ์บัน ซ้ำ้�งระบบท่ี่�กัล่์มบริษัที่
พัฒนาข้�นมาม่ความพร้อมท่ี่�นำาไปีปีรับใชิ้ร่วมกัับแพลต่ฟื้อร�มอ่�น ๆ รวมถ้ง
ปีรับให้ที่ำางานร่วมกัับระบบภายในธ์ุ์รกิัจของผ่่้ปีระกัอบกัารในหลากัหลาย
อ์ต่สาหกัรรมท่ี่�ม่ความต้่องกัารใชิ้ระบบดังกัล่าวได้ เชิ่น ธ์ุ์รกิัจกัารเงิน 
กัารธุ์นาคาร ธ์ุ์รกิัจอ่คอมเมิร�ซ้ำ เปี็นต้่น โดยจ์ดเด่นของระบบเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศท่ี่�กัล์่มบริษัที่พัฒนาข้�นมาค่อ กัารจัดกัารรายกัารท่ี่�ม่จำานวนมากั
ได้อย่างแม่นยำาและรวดเร็ว รวมถ้งกัารที่ำางานได้อย่างม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพแม ้
มร่ายกัารเกิัดข้�นต่ลอดเวลา    

นอกัจากัน่� ด้วยกัารท่ี่�กัล์่มบริษัที่ม่กัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจร่วมกัับโอเปีอเรเต่อร� 
มาอย่างยาวนานในกัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� รวมถ้งกัารพัฒนาระบบ
เที่คโนโลย่สารสนเที่ศข้�นมาเพ่� อใชิ้ในกัารให้บริกัารดังกัล่าว จ้งได้ม ่
โอเปีอเรเต่อร�บางรายให้ความไว้วางใจและว่าจ้างให้บริษัที่พัฒนาระบบ
เที่คโนโลย่สารสนเที่ศข้�นมา ทัี่�งในด้านระบบท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับบริกัารดิจิทัี่ล 
คอนเที่นต่�และระบบเที่คโนโลยอ่่�น ๆ  และนอกัจากักัารใหบ้รกิัารพฒันาระบบ
แก่ัโอเปีอเรเต่อร�แล้ว ในอด่ต่กัล์่มบริษัที่เคยม่กัารให้บริกัารแก่ัล่กัค้าราย 
อ่�น ๆ  ในหลากัหลายอ์ต่สาหกัรรม เช่ิน ธ์ุ์รกิัจโลจิสติ่กัส� ธ์ุ์รกิัจกัารเงิน เปีน็ต้่น

โดยในปีจัจ์บนั กัล์ม่บรษัิที่มโ่ครงกัารพัฒนาและดแ่ลระบบเที่คโนยส่ารสนเที่ศ 
ซ้ำ้�งได้รบักัารว่าจ้างจากักัล์ม่ลก่ัค้าโอเปีอเรเต่อร�ทัี่�งหมด 4 ระบบด้วยกััน ได้แก่ั 
1) ระบบคัดกัรองกัารสมัครใช้ิบริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่่านที่างช่ิองที่าง
ออนไลน� (Mobile Portal) 2) ระบบกัารชิำาระเงินที่างอิเล็กัที่รอนิกัส�บน
โที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� (Mobile Electronic Payment) 3) ระบบบริหารจัดกัาร
กัารใหบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� (Digital Content Platform) และ 4) ระบบ
กัระเปี๋าเงินอิเล็กัที่รอนิกัส�บนโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� (Mobile e-Wallet) โดย 
รายละเอ่ยดของบริกัารพฒันาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ จะมดั่งต่่อไปีน่�

• ระบบคัดกรองการสมััครใช้่บริการดิจิัทััลคอนเทันต์์ผ่่านทัาง 
ช่อ่งทัางออนไลน์ (Mobile Portal) 
ในปัีจจ์บันโอเปีอเรเต่อร�ม่บริษัที่ผ่่้ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�
หลายรายเปี็นผ่่้ที่ำากัารต่ลาดและเปี็นผ่่้จัดหาผ่่้สมัครใชิ้บริกัาร  
ซ้ำ้�งในชิ่องที่างกัารรับสมัครแบบออนไลน�อาจม่กัล์่มแฮักัเกัอร� 
(Hacker) หร่อมัลแวร� (Malware) ท่ี่�เข้ามาแที่รกัแซ้ำงกัาร 
ที่ำารายกัารหร่อกัารใชิ้บริกัาร เน่�องจากัรายกัารสมัครท่ี่�มาจากั
กัารจัดหาของกัล่์มบริษัที่นั�นไม่เคยพบปีัญหาในร่ปีแบบข้างต้่น 
เพราะกัล์่มบริษัที่ได้พัฒนาระบบคัดกัรองข้�นมาสำาหรับกัาร 
คัดกัรองรายกัารสมัครทัี่�งหมดท่ี่�มาจากัชิ่องที่างออนไลน� 
โดยเฉพาะ ที่างโอเปีอเรเต่อร�เห็นปีระโยชิน�จากัระบบดังกัล่าว 
จ้งได้ที่ำากัารว่าจ้างให้กัล่์มบริษัที่พัฒนาระบบกัารคัดกัรอง
รายกัารสมัครรับบริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่่านชิ่องที่างออนไลน� 
(Mobile Portal) ข้�นมา เพ่�อใชิส้ำาหรับกัารสมคัรรับบริกัารทัี่�งหมด
ท่ี่�มาจากัชิ่องที่างออนไลน�สำาหรับผ้่่ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� 
รายอ่�น ๆ ท่ี่�ให้บริกัารร่วมกัับโอเปีอเรเต่อร�นอกัเหน่อไปีจากั 
กัล์ม่บรษัิที่ ซ้ำ้�งระบบดังกัล่าวเปีน็ระบบใหมท่่ี่�บรษัิที่ที่ำากัารพฒันา
ข้�นมาโดยเปี็นกัารต่่อยอดจากัองค�ความร่้และความเชิ่�ยวชิาญ
จากัระบบเดิมท่ี่�กัล์่มบริษัที่เปี็นผ่่้พัฒนาข้�นสำาหรับคัดกัรอง
รายกัารสมัครจากัชิ่องที่างออนไลน�ท่ี่�มาจากักัารจัดหาของ 
กัล์ม่บรษัิที่เท่ี่านั�น โดยระบบดังกัล่าวเปีน็ระบบท่ี่�สามารถปีอ้งกััน
กัารที่ำารายกัารจากับอที่ (Bot) หร่อสร้างวิธุ์่กัารต่รวจสอบ 
เพ่�อให้แน่ใจว่ากัารกัดสมัครดังกัล่าวเกิัดข้�นโดยผ้่่ใชิ้โที่รศัพที่�  
มิใชิ่เกิัดจากัแฮักัเกัอร�หร่อมัลแวร� กัารพัฒนาระบบความ
ปีลอดภัยน่�จะชิ่วยเพิ�มปีระสิที่ธุ์ิภาพของระบบกัารรับสมัคร
สมาชิกิัผ่า่นชิอ่งที่างออนไลน�ของโอเปีอเรเต่อร�

ระบบกัารคัดกัรองรายกัารสมัครรับบริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่น
ชิ่องที่างออนไลน� (Mobile Portal) จะรับร่้รายได้เป็ีนส่วนแบ่ง
รายได้จากัค่าบริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ท่ี่�โอเปีอเรเต่อร�ได้รับ 
ชิำาระค่าบริกัารจากัผ้่่สมัครรับบริกัาร ซ้้ำ�งโอเปีอเรเต่อร�จะเปี็น 
ผ่่้สร์ปีส่วนแบ่งรายได้มาให้กัล่์มบริษัที่ในแต่่ละเด่อน โดยกัล์่ม
บริษัที่ได้ที่ำาสัญญาให้บริกัารดังกัล่าวแก่ัโอเปีอเรเต่อร�รายหน้�ง
ซ้ำ้�งกัรรมสทิี่ธุ์ิ�ในระบบดังกัล่าวเปีน็ของกัล์ม่บรษัิที่ และระยะเวลา
ของสญัญามอ่าย์ 3 ปี ีมผ่่ลบงัคับใชิตั้่�งแต่่วันท่ี่� 1 มน่าคม 2564 
ถ้งวันท่ี่� 29 กั์มภาพันธุ์� 2567 เม่�อครบกัำาหนดระยะเวลาของ
สญัญา ให้ถ่อว่าระยะเวลาของสัญญาขยายออกัไปีอ่กัคราวละ 1 ปี ี
เว้นแต่่ค่่สัญญาฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งไม่ปีระสงค�จะขยายระยะเวลา
ของสญัญาออกัไปีอ่กั
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แผนภาพการให้บ้รกิารระบบความปลอดิภัย่บนโทัรศัพัท์ัเคล่�อนท่ั�

ร่ปีแบบมากัยิ�งข้�น เชิ่น คอนเที่นต่�วิด่โอสต่ร่มมิ�ง คอนเที่นต่�วิด่โอบน
แพลต่ฟื้อร�มต่่าง ๆ เป็ีนต้่น ซ้ำ้�งในอนาคต่ความต้่องกัารของดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�
ในร่ปีแบบ SMS อาจจะลดลง แต่่ก็ัจะถก่ัแที่นท่ี่�ด้วยความต้่องกัารของดิจิทัี่ล
คอนเที่นต่�ในร่ปีแบบอ่�น ๆ  โดยระบบกัารคัดกัรองรายกัารกัารสมคัรผ่า่นที่าง
ชิ่องที่างออนไลน�หร่อ Mobile Portal นั�น ค่อระบบท่ี่�เปี็นขั�นต่อนหน้�งใน 
กัารสมัครรับบริกัาร ไม่ได้ม่ความเฉพาะเจาะจงว่าต้่องเปี็นดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�
ในร่ปีแบบ SMS เท่ี่านั�น แต่่ยงัครอบคล์มถ้งกัารคัดกัรองกัารสมคัรรับบรกิัาร
ดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ร่ปีแบบอ่�น ๆ อ่กัด้วย โดยกัระบวนกัารที่ำางานของระบบ
สามารถแสดงได้ดังแผ่นภาพต่่อไปีน่�

ซ้ำ้�งกัารที่ำางานของระบบคัดกัรองนั�น ระบบจะที่ำากัารคัดกัรองรายกัารสมัคร
ทัี่�งหมดท่ี่�มาจากัที่างช่ิองที่างออนไลน�ให้แก่ัโอเปีอเรเต่อร� เป็ีนกัารชิ่วยให้ 
โอเปีอเรเต่อร�ได้รับรายกัารสมัครท่ี่�ม่กัารสมัครเข้ามาโดยผ่่้ใชิ้โที่รศัพที่�จริง 
และด้วยความเชิ่�ยวชิาญในกัารพัฒนาระบบกัารคัดกัรองรายกัารสมัครที่าง
ชิ่องที่างออนไลน�ของกัล์่มบริษัที่ จะที่ำาให้กัารปีรับเปีล่�ยนระบบดังกัล่าวให้
เขา้กัับระบบของโอเปีอเรเต่อร�รายอ่�น ๆ หรอ่ลก่ัค้าในธ์ุ์รกิัจอ่�น ๆ ท่ี่�ต้่องกัาร
ปีอ้งกัันความเส่�ยงจากัแฮักัเกัอร�หรอ่มลัแวร�ในกัารสมคัรสมาชิกิั สามารถเปีน็
ไปีได้อยา่งรวดเรว็และมป่ีระสทิี่ธุ์ภิาพ นอกัจากัน่�ระบบดังกัล่าวไมไ่ด้รองรบั
เพ่ยงแต่่กัารสมัครใชิบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ในร่ปีแบบ SMS เท่ี่านั�น โดยจะ
เห็นได้ว่า ปีจัจ์บันร่ปีแบบของดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ได้มพ่ฒันากัารเป็ีนหลากัหลาย
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• ระบบการช่ำาระเงินทัางอิเล็กทัรอนิกส์บนโทัรศััพท์ัเคล่�อนท่ั� 
(Mobile Electronic Payment)
กัล์่มบริษัที่ได้พัฒนากัารเช่ิ� อมต่่อระบบกัารชิำาระเงินให้แก่ั 
โอเปีอเรเต่อร�รายหน้�ง เพ่�อให้ล่กัค้าสามารถชิำาระเงินค่าบริกัาร
หร่อสนิค้าผ่า่นค่าโที่รศพัที่� (Carrier Billing) โดยไมต้่่องใชิเ้งินสด
หร่อบัต่รเครดิต่ โดยกัารชิำาระเงินผ่่านโอเปีอเรเต่อร�สามารถ
ชิำาระได้ทัี่�งแบบเติ่มเงิน (Prepaid) และแบบรายเด่อน (Postpaid) 
ซ้ำ้�งในปัีจจ์บันวิธุ์่กัารชิำาระเงินด้วยวิธุ์่ชิำาระผ่่านค่าโที่รศัพที่�นั�น 
ยังคงเปี็นระบบท่ี่�ชิ่วยอำานวยความสะดวกัให้แก่ัผ่่้ใชิ้โที่รศัพที่� 
ในวงกัว้าง เน่�องจากัเปี็นระบบท่ี่�ม่ความเสถ่ยรและม่โครงข่าย 
กัารให้บริกัารท่ี่�กัว้างไกัล ที่ำาให้ระบบดังกัล่าวเปี็นหน้�งในที่าง
เล่อกัท่ี่�ยังคงม่จำานวนธ์ุ์รกัรรมและผ่่้ใช้ิงานอย่่เปี็นจำานวนมากั  
ซ้ำ้�งแสดงให้เห็นถ้งความต้่องกัารในกัารชิำาระเงินผ่่านชิ่องที่าง 
ดังกัล่าว โดย ณ์ ปีัจจ์บันกัล์่มบริษัที่ได้ให้บริกัารสำาหรับสินค้า
ดิจิทัี่ลในแอปีพลิเคชัินหน้�งท่ี่�เป็ีนท่ี่�นิยมในวงกัว้าง แต่่อย่างไร
ก็ัต่ามกัล์่มบริษัที่ม่ความพร้อมท่ี่�จะขยายกัารพัฒนาระบบ  
Carrier Billing ให้สามารถรองรับกัารใช้ิงานรว่มกัับแพลต่ฟื้อร�ม
กัารใหบ้รกิัารอ่�นๆ ท่ี่�ต้่องกัารใช้ิงานระบบดังกัล่าวเพ่�อต่อบสนอง
ความต้่องกัารของลก่ัค้า 

กัล่์มบรษัิที่ได้พฒันาและดแ่ลระบบกัารชิำาระเงินผ่า่นโอเปีอเรเต่อร�
ให้ที่ำางานได้อย่างม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพและเสถ่ยรภาพ โดยขั�นต่อน 
กัารที่ำางานหลักัของระบบดังกัล่าวจะเริ�มตั่�งแต่่ (1) กัารย่นยัน 
คำาสั�งซ้ำ่�อสินค้าหร่อบริกัารจากัผ่่้ใชิ้โที่รศัพที่� (2) กัารต่รวจสอบ
ความถก่ัต้่องในกัารชิำาระเงินของผ่่ใ้ชิโ้ที่รศพัที่�โดยจัดสง่รหสัผ่า่น
ใชิ้ครั�งเด่ยว (One-Time Password : OTP) ไปียังหมายเลข
โที่รศัพที่�ของผ่่้ใช้ิโที่รศัพที่�เพ่�อย่นยันกัารซ้ำ่�อสินค้าหร่อบริกัาร  
(3) กัารส่งคำาสั�งย่นยันกัารชิำาระเงินไปียังเจ้าของสินค้าหร่อ
บริกัาร เพ่�อให้เจ้าของสินค้าหร่อบริกัารที่ำากัารส่งมอบสินค้า 
หรอ่บรกิัารให้แก่ัผ้่่ใชิโ้ที่รศพัที่�ต่่อไปี 

กัล์่มบริษัที่ที่ำาสัญญาให้บริกัารแก่ัโอเปีอเรเต่อร�รายดังกัล่าว 
เปีน็ระยะเวลา 3 ปี ีโดยมร่ะยะเวลาตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 กัันยายน 2562 
ถ้งวันท่ี่� 31 สิงหาคม 2565 เม่�อครบกัำาหนดสัญญาสามารถ 
ขยายออกัไปีได้คราวละ 1 ปี ีซ้ำ้�งระบบดังกัล่าวจะเป็ีนกัรรมสิที่ธุ์ิ�
ของโอเปีอเรเต่อร�ค่่สัญญา โดยบริษัที่จะได้รับส่วนแบ่งรายได้
จากัรายกัารท่ี่�ผ่่านระบบกัารชิำาระเงินดังกัล่าวซ้ำ้�งโอเปีอเรเต่อร�
จะเปีน็ผ้่่สร์ปีสว่นแบง่รายได้มาใหก้ัล่์มบรษัิที่ในแต่่ละเด่อน

แผนภาพการให้บ้รกิารระบบการช่ำาระเงินผา่นผ้ใ้ห้บ้รกิารโทัรศัพัท์ัเคล่�อนท่ั� (Carrier Billing)
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• ระบบบริหารจััดการการให้บริการดิจิัทััลคอนเทันต์์ (Digital 
Content Platform : DCP)
ในชิว่งไต่รมาสท่ี่� 2 ปีี 2563 กัล์ม่บรษัิที่เริ�มใหบ้รกิัารพฒันาระบบ
บริหารจัดกัารกัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ข้�นมาใหม่ให ้
แก่ัล่กัค้ารายหน้�งท่ี่�ได้เข้ามาเป็ีนผ่่้ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�  
โดยระบบบริหารจัดกัารท่ี่�กัล์่มบริษัที่พัฒนาข้�นมาสำาหรับล่กัค้า
รายน่�นั�น สามารถรองรบักัารสมคัรใช้ิบรกิัารคอนเที่นต่�ของผ้่่ใชิ้
โที่รศัพที่� กัารคัดกัรองรายกัารผ่่ส้มัคร กัารจัดสง่คอนเที่นต่�ไปียงั
ผ่่้สมัครใช้ิบริกัาร ระบบกัารชิำาระเ งินค่าใช้ิบริกัารผ่่าน 
ค่าโที่รศัพที่� (Carrier Billing) และติ่ดต่ามรายกัารจัดส่ง 
คอนเที่นต่� รวมไปีถ้งดำาเนินกัารจัดที่ำาระบบวิเคราะห�ข้อม่ 
ลเชิิงล้กั เพ่�อรายงานสถิติ่รายกัารท่ี่�เกิัดข้�นทัี่�งหมดให้แก่ัล่กัค้า
และโอเปีอเรเต่อร� โดยเปีน็ระบบท่ี่�มค่วามสามารถในกัารจัดกัาร
กัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ได้อย่างครอบคล์มที่์กัขั�นต่อน 
นอกัจากัน่� ขอบเขต่ความสามารถของระบบดังกัล่าวยงัสามารถ

พฒันาต่่อยอดโดยกัาร ขยายไปีส่ก่ัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�
ในร่ปีแบบอ่�น ๆ  เชิน่ ดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ปีระเภที่กัารสต่รม่มิ�งวิด่โอ
ท่ี่�กัำาลังเปีน็ท่ี่�นยิมในปีจัจ์บนั ซ้ำ้�งเปีน็ชิอ่งที่างท่ี่�มศ่กััยภาพในกัาร
ขยายกัารใหบ้ริกัารของกัล่์มบรษัิที่ในอนาคต่

ในส่วนของสัญญากัารให้บริกัาร กัล่์มบริษัที่จะได้รับค่าบริกัาร
เปีน็สว่นแบง่รายได้ในอัต่ราท่ี่�ได้ต่กัลงกัับล่กัค้าจากัยอดกัารชิำาระ
ค่าบริกัารท่ี่�ผ้่่ใชิ้โที่รศัพที่�ที่ำารายกัารผ่่านระบบของกัล์่มบริษัที่ 
โดยกัล่์มบริษัที่ได้ที่ำาสัญญาให้บริกัารดังกัล่าวแก่ัผ่่้ให้บริกัาร
ดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�รายหน้�ง ซ้ำ้�งกัรรมสิที่ธุ์ิ�ในระบบดังกัล่าวเปี็น 
ของกัล์่มบริษัที่ และระยะเวลาของสัญญาม่อาย์ 3 ปีี โดยเริ�ม
ตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 เมษายน 2563 ถ้งวันท่ี่� 31 มน่าคม 2566 และเม่�อ
ครบกัำาหนดสัญญาจะต่่อระยะเวลาออกัไปีได้อ่กัคราวละ 1 ปี ี
 โดยไมม่ก่ัารจำากััดจำานวนครั�งในกัารขยายระยะเวลาของสัญญา

แผนภาพการให้บ้รกิารและราย่ได้ิจิากระบบบรหิ้ารจัิดิการการให้บ้รกิารดิิจิิทััลคอนเทันต์์ 
(Digital Content Platform: DCP)
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• ระบบกระเป๋๋าเงินอิเล็กทัรอนิกส์บนโทัรศัพัท์ัเคล่�อนท่ั�  (Mobile 
e-Wallet)
กัล่์มบริษัที่ให้บริกัารพัฒนาระบบกัระเป๋ีาเงินอิเล็กัที่รอนิกัส� 
บนโที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่�ให้แก่ัโอเปีอเรเต่อร�รายหน้�ง ซ้ำ้�งสามารถให้
บรกิัารที่างกัารเงินได้อยา่งครบวงจร โดยได้พฒันาแอปีพลิเคชินั
บนโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�ให้ใชิ้งานได้ครอบคล์มทัี่�งบนระบบปีฎิิบัติ่
กัารแอนดรอยด� (Android OS) และไอโอเอส (iOS) ด่แลและ 
บำาร์งรักัษาระบบ ไปีจนถ้งกัารพัฒนาร่ปีแบบกัารใชิ้งานใหม่ ๆ  
ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารชิำาระเงินบนโที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่�ให้สอดคล้องต่่อ
กัารเปีล่�ยนแปีลงที่างเที่คโนโลย่ เพ่�อให้ผ่่้ใชิ้บริกัารสามารถเข้า 

ใชิ้งานได้อย่างม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพและที่ำารายกัารได้อย่างถ่กัต้่อง
แม่นยำาบนระบบท่ี่�ม่เสถ่ยรภาพ ทัี่�งน่� กัล์่มบริษัที่ได้ร่วมพัฒนา
แอปีพลิเคชัินกัระเป๋ีาเงินอิเล็กัที่รอนิกัส� และด่แลระบบกัาร 
ชิำาระเงินบนโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�ให้แก่ัโอเปีอเรเต่อร�รายดังกัล่าว
มากัว่า 10 ปี ีปีจัจ์บันกัล่์มบรษัิที่ยงัให้บรกิัารและได้รบัค่าบริกัาร
บำาร์งรักัษาระบบกัารที่ำางานของแอปีพลิเคชัินดังกัล่าว และ 
คอยปีรับปีร์งค์ณ์สมบัติ่ของแอปีพลิเคชิันต่ามความต้่องกัาร 
ของล่กัค้า เชิ่น ปีรับปีร์งความสวยงามหร่อร่ปีลักัษณ์�ภายใน
แอปีพลิเคชิันดังกัล่าว รวมไปีถ้งเมน่กัารใชิ้งานท่ี่�ม่กัารเพิ�มเติ่ม
เปีน็ระยะ

แผนภาพการให้บ้รกิารระบบกระเปา๋เงินอิเล็กทัรอนกิส์บ์นโทัรศัพัท์ัเคล่�อนท่ั� (Mobile e-Wallet)
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(1.3) บรกิัารโฆษณ์าผ่า่นอินเที่อร�เน็ต่สำาหรบัสนิค้าและบรกิัาร

กัล์่มบริษัที่ได้พัฒนาเว็บไซ้ำต่�และแอปีพลิเคชิันบนโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� เพ่�อ 
นำาเสนอข้อม่ลด้านต่่าง ๆ ท่ี่�ผ่่้ใชิ้โที่รศัพที่�สนใจ อ่กัทัี่�งยังได้ให้บริกัารพ่�นท่ี่� 
ส่�อโฆษณ์าแก่ัผ่่้ปีระกัอบกัาร เพ่�อกัารโฆษณ์าปีระชิาสัมพันธุ์�สินค้าหร่อ 
บริกัารไปียังล่กัค้าของผ่่้ปีระกัอบกัาร ปีัจจ์บัน PROP ซ้ำ้�งเปี็นบริษัที่ย่อยใน
กัล์่มบริษัที่ได้จัดที่ำาเว็บไซ้ำต่� ReviewYourLiving.com แอปีพลิเคชัินบน
โที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� และ Facebook Page เพ่�อนำาเสนอคอนเที่นต่�ด้าน
อสังหาริมที่รัพย� เชิ่น ข้อม่ลโครงกัารใหม่ ที่ำาเลท่ี่�น่าสนใจสำาหรับกัารหา 

ตั์วอย่า่งร้ปภาพห้นา้เว็บไซต์์ ReviewYourLiving.com

นอกัจากัน่�กัล์่มบริษัที่ได้ม่บริกัารโฆษณ์าออนไลน�ในแอปีพลิเคชัิน  
“ครัวค์ณ์ต๋่อย” โดยจ์ดเริ�มต้่นมาจากักัารร่วมจัดตั่�ง BORN ร่วมกัับกัล์่ม 
ค์ณ์ไต่รภพ ลิมปีพัที่ธุ์� เพ่�อพัฒนาแอปีพลิเคชัินสำาหรับเปี็นอ่กัชิ่องที่างใน 
กัารเผ่ยแพร่ส่ต่รอาหารและร้านอาหารแนะนำาท่ี่�ได้ม่โอกัาสออกัรายกัาร

ตั์วอย่า่งร้ปภาพห้นา้แอปพลิเคช่นั “ครวัคณ่ต๋์อย่”

บ้านเด่�ยว ที่าวน�โฮัม หร่อคอนโดมิเน่ยม เพ่�อกัารอย่่อาศัยและกัารลงที่์น 
ข้อม่ลกัารซ้ำ่� อขาย ปีล่อยเชิ่าอสังหาริมที่รัพย� และข่าวสารในวงกัาร
อสังหาริมที่รัพย�ท่ี่�เปี็นปีระโยชิน�แก่ัผ้่่เข้าชิม โดย PROP ได้รับรายได้จากั 
กัารเผ่ยแพร่คอนเที่นต่�เพ่�อกัารโฆษณ์าปีระชิาสัมพันธุ์�จากัผ่่้ปีระกัอบกัาร 
กัล่์มผ้่่พัฒนาโครงกัารอสังหาริมที่รัพย�หรอ่เอเยนซ่้ำ�โฆษณ์า และได้รบัค่าเชิา่
พ่�นท่ี่�จากักัารนำาเสนอส่�อโฆษณ์าในร่ปีแบบต่่าง ๆ เชิ่น กัารรับจ้างร่วิว
โครงกัารอสังหาริมที่รัพย� กัารรับจ้างจัดที่ำาบที่ความเพ่�อกัารโฆษณ์า หร่อ 
กัารรับจ้างปีระชิาสัมพนัธุ์�ขา่วสารและโปีรโมชินั เป็ีนต้่น

โที่รทัี่ศน� “ครัวค์ณ์ต๋่อย” โดย BORN จะได้รับรายได้จากัค่าโฆษณ์า
ปีระชิาสมัพนัธุ์�ผ่า่นชิอ่งที่างแอปีพลิเคชินัดังกัล่าวจากัผ้่่ปีระกัอบกัารท่ี่�สนใจ
เผ่ยแพรส่่�อโฆษณ์าของต่นเองผ่า่นรายกัาร “ครัวคณ์์ต๋่อย”
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(2) การตลาดำและการแขง่ขันิ

(2.1) กัลย์ที่ธุ์�ในกัารแขง่ขนั 

(2.1.1)  มผ่่่เ้ชิ่�ยวชิาญเฉพาะด้านสำาหรบัต่อบสนองความต้่องกัารของล่กัค้า
ได้อยา่งสง่สด์
กัล่์มบริษัที่ม่ผ่่้ เช่ิ�ยวชิาญด้านกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ  
(Software Developer) ท่ี่�ม่ปีระสบกัารณ์�กัารที่ำางานร่วมกัับฝ่่ายพัฒนา 
ระบบเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศในธ์ุ์รกิัจโที่รคมนาคมมานานกัว่า 20 ปีี บ์คลากัร
ของกัล์่มบริษัที่จ้งเข้าใจระบบกัารที่ำางานของล่กัค้า และสามารถให้บริกัาร
ลก่ัค้าได้อยา่งมป่ีระสิที่ธิุ์ภาพต่รงต่ามมาต่รฐานท่ี่�ลก่ัค้ากัำาหนด อ่กัทัี่�งยงัแก้ัไข
ปีญัหาใหแ้ก่ัลก่ัค้าได้เปีน็อยา่งด่ นอกัจากัน่� กัล์ม่บรษัิที่ได้สนบัสนน์กัารพฒันา
ปีรับปีร์งศักัยภาพของพนักังานอย่างต่่อเน่�อง เพ่�อเพิ�มปีระสิที่ธุ์ิภาพในกัาร
ที่ำางานอย่างเปี็นระบบ และสามารถปีรับตั่วได้อย่างรวดเร็วต่ามเที่คโนโลย่ 
ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี ซ้ำ้�งส่งผ่ลให้กัล์่มบริษัที่สามารถต่อบสนองต่ามความ
ต้่องกัารของล่กัค้าได้เปี็นอย่างด่ ต่ลอดกัารดำาเนินงานท่ี่�ผ่่านมาของกัล่์ม
บริษัที่นั�น กัล์่มบริษัที่ได้ให้ความสำาคัญต่่อกัารที่ำางานของพนักังานท์ี่กัคน  
โดยวางโครงสร้างและกัระบวนกัารที่ำางานให้เป็ีนไปีต่ามมาต่รฐาน
อ์ต่สาหกัรรม มก่ัารปีอ้งกัันความเส่�ยง ลดกัารพ้�งพงิพนกัังานรายใดรายหน้�ง 
เพ่� อให้กัารที่ำางานและกัารพัฒนางานของล่กัค้าม่ความต่่อเน่� องและ 
มป่ีระสทิี่ธุ์ภิาพสง่สด์

(2.1.2) มค่วามสมัพนัธุ์�อันด่กัับลก่ัค้าและค่่ค้า   
กัล์่มบริษัที่ม่ความสัมพันธุ์�ท่ี่�ด่กัับล่กัค้าและค่่ค้ามาอย่างยาวนาน เน่�องจากั
ท่ี่มผ่่้บริหารของกัล์่มบริษัที่ม่ปีระสบกัารณ์�กัารที่ำางานร่วมกัับบริษัที่
โที่รคมนาคมท่ี่�มช่ิ่�อเสย่งระดับปีระเที่ศมาอยา่งยาวนาน กัล์่มบรษัิที่จ้งเข้าใจ
ถ้งความต้่องกัารของล่กัค้าได้เปี็นอย่างด่ ซ้ำ้�งชิ่วยให้กัล่์มบริษัที่ต่อบสนอง
ความต้่องกัารของล่กัค้าได้ต่รงต่ามวัต่ถ์ปีระสงค�และเปี็นไปีต่ามแผ่นงาน 
ท่ี่�วางไว้ ที่ำาให้กัล์่มบริษัที่ได้รับความไว้วางใจจากัล่กัค้าและค่่ค้าในกัาร 
ให้บริกัารด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศอย่างต่่อเน่�อง อ่กัทัี่�งยังได้รับโอกัาส 
ให้เสนอบริกัารต่่อยอดไปียังส่วนงานปีระเภที่อ่�นท่ี่�เก่ั�ยวเน่�องอ่กัด้วย เชิ่น  
กัารพฒันาระบบความปีลอดภัยที่างไซ้ำเบอร� กัารพฒันาระบบชิำาระเงิน และ
กัารพฒันาระบบบรหิารจัดกัารรายกัารสั�งซ้ำ่�อสนิค้าและบรกิัาร เป็ีนต้่น

(2.1.3) รว่มมอ่กัับพันธุ์มติ่รจากัหลากัหลายอ์ต่สาหกัรรม
กัล์่มบริษัที่ได้ร่วมม่อกัับพันธุ์มิต่รจากัหลากัหลายอ์ต่สาหกัรรมในกัาร 
ใหบ้รกิัารด้านเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ โดยกัล์ม่บรษัิที่เคยรว่มงานกัับผ่่ป้ีระกัอบ
กัารในธ์ุ์รกิัจต่่าง ๆ  อาทิี่ อ์ต่สาหกัรรมโที่รคมนาคม อ์ต่สาหกัรรมอสังหาริมที่รัพย� 
อ์ต่สาหกัรรมส่�อโฆษณ์า และอ์ต่สาหกัรรมบริกัาร ซ้ำ้�งค์ณ์ภาพกัารให้บริกัาร
ของกัล์่มบรษัิที่ได้รบักัารยอมรบัและแนะนำาต่่อไปียังอ์ต่สาหกัรรมอ่�น ที่ำาให้
กัล์่มบริษัที่ม่โอกัาสที่ำาความร่้จักัและร่วมงานกัับพันธุ์มิต่รในอ์ต่สาหกัรรม
ใหม่ ๆ เพิ�มข้�น โดยกัล์่มบริษัที่เชิ่�อว่ากัล์่มบริษัที่จะสามารถพัฒนาต่่อยอด
จากักัารร่วมม่อที่างธ์ุ์รกิัจดังกัล่าวไปีนำาเสนอบริกัารร่ปีแบบใหม่ท่ี่�ม่ความ
หลากัหลายมากัยิ�งข้�นในอนาคต่ 

(2.1.4) กัลย์ที่ธุ์�กัารกัำาหนดราคาเพิ�มความยด่หย์น่ในกัารลงท์ี่นของลก่ัค้ากัล์ม่
บริษัที่ม่นโยบายกัารกัำาหนดราคาในกัารให้บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศ หร่อโซ้ำล่ชิันให้แก่ัล่กัค้าในร่ปีแบบของส่วนแบ่งรายได้เป็ีนหลักั 
กัล่าวค่อ ลก่ัค้าของกัล์ม่บรษัิที่อาจไมต้่่องเปีน็ผ่่ล้งที่น์พฒันาระบบเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศด้วยต่นเอง โดยกัล่์มบริษัที่จะเป็ีนผ้่่พัฒนาระบบดังกัล่าวให้จน
แล้วเสร็จ จากันั�นจ้งจะร่วมรับร้่รายได้ไปีพร้อมกัันกัับล่กัค้าภายหลังจากั 
ท่ี่�ระบบดังกัล่าวมผ้่่่ใชิบ้รกิัารต่ามอัต่ราสว่นแบง่รายได้ท่ี่�ได้มก่ัารต่กัลงกัันใน
สญัญา ซ้ำ้�งกัล่์มบรษัิที่เชิ่�อว่ากัลย์ที่ธุ์�กัารกัำาหนดราคาในลักัษณ์ะน่�จะสง่ผ่ลด่
ต่่อกัล่์มบรษัิที่ในแง่ของความต่่อเน่�องในกัารรบัร้่รายได้ และกัารจ่งใจใหล่้กัค้า
ใชิบ้ริกัารของกัล่์มบรษัิที่ในระยะยาว

(2.2) ลักัษณ์ะกัล์่มลก่ัค้าเปีา้หมาย

กัล่์มล่กัค้าเป้ีาหมายของกัล่์มบริษัที่สามารถแบ่งออกัเป็ีน 2 กัล์่ม ค่อ 
กัล่์มล่กัค้าในธ์ุ์รกิัจโที่รคมนาคม และกัล่์มล่กัค้าในธ์ุ์รกิัจอ่�น โดยลักัษณ์ะของ
กัล่์มล่กัค้าแต่่ละกัล่์มเปีน็ดังน่�

(2.2.1) กัล่์มล่กัค้าในธ์ุ์รกิัจโที่รคมนาคม
กัล์่มล่กัค้ากัล์่มน่�ค่อผ่่้ปีระกัอบกัารโที่รคมนาคม หร่อผ้่่ให้บริกัารโที่รศัพที่�
เคล่�อนท่ี่�และอินเที่อร�เนต็่ หรอ่เรย่กัรวมกัันว่า โอเปีอเรเต่อร� กัล่์มบรษัิที่จะ
ติ่ดต่่อโอเปีอเรเต่อร�โดยต่รงเพ่�อสอบถามความต้่องกัารใชิ้ระบบหร่อบริกัาร
ต่่าง ๆ ซ้้ำ�งกัล่์มบริษัที่จะพัฒนาระบบหร่อจัดหาบริกัาร เพ่�อสนับสน์นกัาร
ดำาเนินกัารต่่าง ๆ ของกัล่์มล่กัค้าธ์ุ์รกิัจโที่รคมนาคม โดยอาศัยบ์คลากัรด้าน
เที่คโนโลย่สารสนเที่ศท่ี่�ม่ปีระสบกัารณ์�และความเช่ิ�ยวชิาญ ที่ำาให้ล่กัค้า 
ในกัล์่มธ์ุ์รกิัจน่�มค่วามคล่องตั่วมากัข้�น ปีรับตั่วได้อยา่งรวดเรว็ และลดต้่นที่น์
ในกัารพัฒนาระบบหร่อจัดหาบริกัารด้วยต่นเอง อ่กัทัี่�งกัล์่มบริษัที่จะ
สงัเกัต่กัารณ์�และที่ดสอบระบบท่ี่�พฒันาข้�นอย่เ่ปีน็ระยะ เพ่�อใหส้ามารถแจ้ง
และแก้ัไขจ์ดบกัพร่องท่ี่�พบหร่อปัีญหาท่ี่�อาจเกิัดข้�นกัับระบบดังกัล่าวให้แก่ั
ล่กัค้าได้อย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ นอกัจากัน่�  กัล์่มบริษัที่ยังที่ำากัารศ้กัษาข้อม่ล 
กัารเปีล่�ยนแปีลงของเที่คโนโลย่ในด้านต่่าง ๆ ท่ี่�อาจส่งผ่ลกัระที่บต่่อธ์ุ์รกิัจ
ของล่กัค้า เพ่�อนำาไปีใชิ้พิจารณ์าปีระกัอบกัารพัฒนาระบบในโครงกัารเดิม
หรอ่โครงกัารใหมต่่่อไปี

(2.2.2) กัล่์มล่กัค้าในอ์ต่สาหกัรรมอ่�น
กัล์ม่ลก่ัค้าในอ์ต่สาหกัรรมอ่�นท่ี่�ต้่องกัารใหก้ัล์ม่บรษัิที่ดำาเนนิกัารพฒันาระบบ
หรอ่แพลต่ฟื้อร�มท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับธ์ุ์รกิัจของต่นเอง เปีน็กัล์ม่ลก่ัค้าท่ี่�ใหค้วามสำาคัญ 
ในด้านความปีลอดภัยและเสถ่ยรภาพของระบบ ซ้ำ้�งกัล์่มล่กัค้าเหล่าน่� 
สว่นใหญเ่ปีน็กัล่์มลก่ัค้าท่ี่�ได้รบักัารแนะนำามาจากักัล์ม่ลก่ัค้าเดิมและผ่า่นที่าง
เว็บไซ้ำต่�ของกัล์่มบริษัที่ โดยกัล์่มล่กัค้าเหล่าน่�เชิ่� อมั�นในปีระสบกัารณ์� 
กัารที่ำางานของกัล์่มบริษัที่และความเชิ่�ยวชิาญของบ์คลากัรด้านเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศของกัล์่มบริษัที่ จ้งว่าจ้างให้กัล์่มบริษัที่เข้าไปีให้บริกัาร ทัี่�งน่�  
ท่ี่�ผ่่านมากัล์่มล่กัค้าในอ์ต่สาหกัรรมอ่�นของกัล์่มบริษัที่ปีระกัอบไปีด้วย  
กัล์่มล่กัค้าผ่่้พัฒนาโครงกัารอสังหาริมที่รัพย� และกัล์่มล่กัค้าส่�อโฆษณ์า  
ซ้้ำ�งปีัจจ์บันกัล่์มบริษัที่อย่่ระหว่างกัารศ้กัษากัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศรว่มกัับบริษัที่ในกัล่์มอ์ต่สาหกัรรมอ่�น ๆ เพิ�มเติ่ม
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(2.3) ชิอ่งที่างกัารจัดจำาหนา่ย

(2.3.1) ติ่ดต่่อกัล์่มลก่ัค้าโดยต่รง
กัารให้บริกัารด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศของกัล์่มบริษัที่นั�น กัล์่มบริษัที่ 
จะติ่ดต่่อและนัดหมายกัับฝ่่ายพัฒนาธ์ุ์รกิัจของล่กัค้าโดยต่รง เพ่�อสอบถาม
ถ้งความต้่องกัารของล่กัค้าและโครงกัารของล่กัค้าท่ี่�จะเกิัดข้�นในอนาคต่  
จากันั�นกัล์่มบริษัที่จะหาร่อกัันภายในร่วมกัับพนักังานฝ่่ายเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศของกัล์่ม เพ่�อกัารศ้กัษาความเป็ีนไปีได้ในกัารดำาเนินกัารพัฒนา
ระบบต่ามความต้่องกัารของล่กัค้า จากันั�นจ้งนำาแผ่นงานไปีเสนอต่่อล่กัค้า 
หากัล่กัค้าต่กัลงท่ี่�จะให้กัล์่มบริษัที่ดำาเนินกัารต่ามแผ่นงานดังกัล่าว  
ที่างบริษัที่ก็ัจะพัฒนาระบบร่วมกัับบ์คลากัรของล่กัค้าจนพร้อมใช้ิงาน  
รวมไปีถ้งที่ำากัารที่ดสอบระบบก่ัอนกัารใชิง้านจรงิ โดยกัล์่มบรษัิที่มบ์่คลากัร
พรอ้มสำาหรับให้กัารสนับสนน์และแก้ัไขปัีญหาท่ี่�อาจเกิัดข้�นกัับระบบดังกัล่าว

(2.3.2) ติ่ดต่่อผ่า่นชิอ่งที่างออนไลน� และแอปีพลิเคชินั
ในส่วนของธ์ุ์รกิัจโฆษณ์าผ่่านอินเที่อร�เน็ต่สำาหรับสินค้าและบริกัาร  
กัล์่มบริษัที่ม่กัารนำาเสนอบริกัารให้เชิ่าพ่�นท่ี่�ส่� อโฆษณ์าปีระชิาสัมพันธุ์� 
ผ่า่นที่าง (1) เว็บไซ้ำต่� ReviewYourLiving.com และ (2) Facebook Page: 
ReviewYourLiving ซ้ำ้�งเปี็นชิ่องที่างกัารบริกัารโฆษณ์าสำาหรับกัล์่มล่กัค้า 
ผ่่้พัฒนาโครงกัารอสังหาริมที่รัพย� โดยล่กัค้าสามารถด่ตั่วอย่างคอนเที่นต่� 
กัารโฆษณ์าโครงกัารอสังหาริมที่รัพย�ต่่าง ๆ ได้ผ่่านที่างช่ิองที่างดังกัล่าว 
นอกัจากัน่� กัล์่มบริษัที่ได้พัฒนาแอปีพลิเคชัิน ReviewYourLiving เพ่�อ 
ให้บริกัารค้นหาข้อม่ลโครงกัารอสังหาริมที่รัพย�อ่กัชิ่องที่างหน้�ง โดยล่กัค้า
สามารถติ่ดต่่อกัล์่มบรษัิที่ผ่า่นชิอ่งที่างต่่าง ๆ ข้างต้่นได้

(2.4) นโยบายด้านราคา
ลักัษณ์ะกัารกัำาหนดราคาของกัล์ม่บรษัิที่สามารถแบง่ออกัเป็ีน 3 ร่ปีแบบ ดังน่�

(2.4.1) กัารกัำาหนดราคาในลักัษณ์ะสว่นแบง่รายได้ (Revenue Sharing)
กัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่่านชิ่องที่างโที่รคมนาคมและกัารให้บริกัาร
พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศนั�น ที่ำาให้กัล์่มบริษัที่ม่รายได้ในร่ปีแบบ
ของส่วนแบ่งรายได้ท่ี่�เกิัดข้�นจากักัารท่ี่�ม่ผ่่้ใช้ิบริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�หร่อ
ระบบเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศท่ี่�กัล์ม่บริษัที่ได้พฒันาและ/หรอ่จัดหาให้แก่ัล่กัค้า
ต่ามสัดส่วนท่ี่�ได้ระบ์ไว้ในเง่�อนไขของสัญญาระหว่างกัล์่มบริษัที่กัับล่กัค้า  
ซ้ำ้�งกัล์่มบริษัที่เชิ่�อว่ากัารกัำาหนดราคาในลักัษณ์ะน่�จะชิ่วยสร้างความมั�นใจ 
ให้กัับล่กัค้า โดยล่กัค้าไม่ต้่องเป็ีนผ่่้ลงที่์นค่าใช้ิจ่ายในกัารพัฒนาระบบ 
ดังกัล่าวด้วยต่นเอง นอกัจากัน่� กัารกัำาหนดราคาในร่ปีแบบดังกัล่าวจะสง่ผ่ล
ให้กัล์่มบริษัที่ม่รายได้ในระยะยาวเม่�อม่ผ่่้ใชิ้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�หร่อ
ระบบเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศดังกัล่าวอยา่งต่่อเน่�อง 

(2.4.2) กัารกัำาหนดราคาเปีน็รายครั�งหรอ่รายเด่อนต่ลอดอาย์สญัญา
หากัล่กัค้าเขา้ที่ำาสญัญาดแ่ลรกััษาระบบกัับกัล์ม่บรษัิที่ กัล่์มบรษัิที่จะกัำาหนด
ราคาโดยอ้างอิงจากัต้่นที่์นของพนักังานฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศท่ี่� 
ให้บริกัารด่แลรักัษาระบบแก่ัล่กัค้า บวกัด้วยอัต่รากัำาไรขั�นต้่นท่ี่�เหมาะสม  

(Cost-Plus Pricing) ซ้ำ้�งจะกัำาหนดให้ล่กัค้าจ่ายชิำาระเปี็นรายครั�งหร่อ 
รายเด่อนแล้วแต่่เง่�อนไขท่ี่�ระบ์ไว้ในสัญญา ทัี่�งน่� กัารกัำาหนดราคาในร่ปีแบบ
ดังกัล่าวสง่ผ่ลใหก้ัล่์มบรษัิที่มร่ายได้อยา่งสมำาเสมอต่ลอดอาย์สญัญา

(2.4.3) กัารกัำาหนดราคาต่ามราคาต่ลาด
สำาหรับธ์ุ์รกิัจใหเ้ชิา่พ่�นท่ี่�ส่�อโฆษณ์าขอ้มล่ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับโครงกัารอสงัหารมิที่รพัย� 
กัล่์มบรษัิที่จะกัำาหนดราคาอัต่ราพ่�นท่ี่�ส่�อโฆษณ์าในเว็บไซ้ำต่�และ Facebook 
Page ต่ามอัต่ราราคาต่ลาดท่ี่�สามารถแขง่ขันได้ โดยกัล่์มบรษัิที่จะพจิารณ์า
กัารเปีล่�ยนแปีลงอัต่ราค่าโฆษณ์าดังกัล่าวท์ี่กัปีใีห้สอดคล้องกัับสภาวะต่ลาด

(2.5) ภาวะกัารแขง่ขนั

(2.5.1) ภาวะอ์ต่สาหกัรรม

1) แนวโน้มัธุุรกิจัท่ั�เก่�ยวเน่�องกับธุุรกิจัเทัคโนโลย่สารสนเทัศัและ
โทัรคมันาคมั
แนวโน้มธ์ุ์รกิัจบริกัารโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�ม่แนวโน้มเติ่บโต่อย่าง 
ต่่อเน่�องจากักัารขยายฐานจำานวนผ่่ใ้ช้ิงานผ่า่นกัารขยายโครงข่าย
บริกัาร แม้ว่าเศรษฐกิัจในภาพรวมจะได้รับผ่ลกัระที่บจากั 
กัารแพร่ระบาดของเชิ่�อไวรัส COVID-19 สำาหรับในปีี 2563 
อ์ต่สาหกัรรมส่�อสารมม่ล่ค่าต่ลาดทัี่�งหมดราว 6.3 แสนล้านบาที่ 
ม่อัต่รากัารเติ่บโต่ 0.5% จากัปีี 2562 โดยม่ลค่าต่ลาดทัี่�งหมด
แบง่ออกัเปีน็ต่ลาดบริกัารส่�อสารม่ลค่า 3.6 แสนล้านบาที่ คิดเปีน็
สัดส่วน 56.52% ของม่ลค่าต่ลาดอ์ต่สาหกัรรมทัี่�งหมด ซ้ำ้�งเปี็น
ผ่ลจากัความก้ัาวหน้าของนวัต่กัรรมและเที่คโนโลย่ดิจิทัี่ล 
ท่ี่�พัฒนารวดเร็วและค์ณ์ภาพกัารส่�อสารแบบไร้สายท่ี่�ด่ข้�นและ
สามารถใช้ิงานได้อย่างกัว้างขวางมากัข้�น สร้างความสะดวกั 
และง่ายให้กัับผ้่่ใชิ้งาน พฤติ่กัรรมของผ้่่บริโภคส่วนใหญ่จ้งใชิ้
โที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�เปี็นชิ่องที่างหลักัในกัารติ่ดต่่อส่�อสารและ 
ม่ความต้่องกัารใชิ้งานด้านข้อม่ลเพิ�มข้�น ซ้ำ้�งความนิยมใช้ิงาน
อินเที่อร�เน็ต่บนโที่รศัพที่�สมาร�ที่โฟื้นส่งผ่ลให้รายได้จากับริกัาร
ปีระเภที่ข้อม่ลม่บที่บาที่หลักัแที่นรายได้จากับริกัารเส่ยง 
นอกัจากัน่� กัารเพิ�มข้�นของจำานวนผ้่่ใชิ้โที่รศัพที่�สมาร�ที่โฟื้นยัง 
ส่งผ่ลให้ม่กัารใช้ิแอปีพลิเคชิัน แพลต่ฟื้อร�ม และกัารใช้ิบริกัาร
ออนไลน� ต่ามทิี่ศที่างกัารใชิ้สมาร�ที่โฟื้นท่ี่�เพิ�มข้�นอย่างต่่อเน่�อง
อ่กัด้วย  

ขอ้มล่จากัศน่ย�ข้อมล่และวิจัยเศรษฐกิัจโที่รคมนาคม สำานกัังาน 
กัสที่ชิ. พบว่าปีระเที่ศไที่ยม่ผ้่่ลงที่ะเบ่ยนใชิ้บริกัารโที่รศัพที่�
เคล่�อนท่ี่�ในปี ี2564 จำานวน 118.03 ล้านเลขหมาย ซ้้ำ�งมอั่ต่รากัาร
เติ่บโต่เฉล่�ยปีระมาณ์ 4.3% นบัตั่�งแต่่ปี ี2554 ซ้ำ้�งมจ่ำานวน 77.45 
ล้านเลขหมาย 
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(หนว่ย: ล้านเลขหมาย)

จิำานวนผ้ส้์มคัรรบับรกิารโทัรศัพัท์ัเคล่�อนท่ั�

ท่ี่�มา : สำานกัังานคณ์ะกัรรมกัารกิัจกัารกัระจายเสย่ง กิัจกัารโที่รทัี่ศน� และกิัจกัารโที่รคมนาคมแหง่ชิาติ่ (กัสที่ชิ.) และจำานวนเลขหมายโที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่�ท่ี่�มผ้่่่ใชิง้าน สำานักับรหิารและ
จัดกัารเลขหมายโที่รคมนาคม ข้อมล่สบ่ค้น ณ์ วันท่ี่� 1 มน่าคม 2565

หมายเหต่ ์: จำานวนผ่่ส้มคัรรบับรกิัารของผ่่ใ้หบ้รกิัารโที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่�เปีน็เลขหมายท่ี่�ม่ผ้่่สมคัรรบับรกิัารจรงิในต่ลาดและม่กัารเดินบัญช่ิใชิง้านอยา่งต่่อเน่�องซ้้ำ�งอาจแต่กัต่่างจากัจำานวน
เลขหมายท่ี่�มก่ัารรายงานเพ่�อวัต่ถป์ีระสงค�อ่�น ๆ

สำานกัังาน กัสที่ชิ. ระบ์ว่าในเขต่พ่�นท่ี่�ภม่ภิาค ผ่่ใ้หบ้รกิัารโที่รศพัที่�
เคล่�อนท่ี่�ยังคงม่โอกัาสในกัารขยายฐานล่กัค้าผ่่้สมัครรับบริกัาร
ข้อม่ล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิี่งได้อ่กัมากั แม้ว่าต่ลาด 
ผ่่้สมัครรับบริกัารในเขต่เม่องค่อนข้างจะอิ�มตั่ว ปีระกัอบกัับ
สภาพแวดล้อมที่างด้านกัารแขง่ขนัท่ี่�เพิ�มข้�นอยา่งมากั เพ่�อมใิห้
กัระที่บกัับรายได้จากักัารให้บริกัารโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�เฉล่�ยต่่อ 
เลขหมายต่่อเด่อน (Average Revenue Per User: “ARPU”)  
ท่ี่�ม่แนวโน้มเริ�มที่รงตั่ว กัารท่ี่�ต่ลาดบริกัารโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� 
ยงัคงปีรากัฏิภาพของกัารรกััษากัารเติ่บโต่ได้อย่น่ั�น ผ่ลสว่นหน้�ง
คาดว่าจะมาจากัแรงผ่ลักัดันให้เกิัดกัารใชิ้บริกัารเสริมบน
โที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� (Mobile Value-Added Services: “MVAS”) 
หร่อบริกัารท่ี่�ไม่ใชิ่เส่ยง (“Non-Voice Services”) เพิ�มมากัข้�น 
เพ่�อชิดเชิยรายได้จากับริกัารที่างเส่ยง (“Voice Services”)  
ท่ี่�ที่รงตั่วหรอ่อาจลดลงได้ในอนาคต่

สำานักังาน กัสที่ชิ. ระบ์ว่าสภาวะของต่ลาดบริกัารส่�อสารท่ี่�เป็ีน
ปีรากัฏิกัารณ์�ทัี่�วโลกัเริ�มเข้าส่่จ์ดอิ�มตั่วต่ามวัฏิจักัรวงจรธ์ุ์รกิัจ 

โดยเฉพาะผ่ลิต่ภัณ์ฑ์�บริกัารที่างเส่ยงของโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�  
จ้งเกิัดปีฏิิกิัริยาต่อบสนองของผ้่่ให้บริกัารส่วนใหญ่ท่ี่� ต้่อง
พยายามปีรับกัลย์ที่ธุ์�กัารแข่งขัน โดยหันมาให้ความสำาคัญกัับ
กัารรักัษาฐานผ่่้ใช้ิบริกัารเดิม รวมทัี่�งพยายามส่งเสริมให้เกิัด 
รายได้จากักัารให้บรกิัารท่ี่�ไมใ่ชิเ่ส่ยงหร่อบรกิัารเสรมิเพิ�มมากัข้�น 
จากัข้อม่ลพบว่าม่ลค่าต่ลาดบริกัารเสริมไม่ว่าจะเป็ีนลักัษณ์ะ 
ของกัารส่งข้อความสั�น (“SMS”) กัารส่งข้อความมัลติ่ม่เด่ย 
(“MMS”) และบริกัารด้านข้อม่ลอ่�น ๆ ยังคงเติ่บโต่มากัอย่าง 
ก้ัาวกัระโดด จากัแรงผ่ลักัที่างด้านอ์ปีสงค�ของกัารส่�อสารที่าง
ด้านข้อมล่ผ่า่นระบบอินเที่อร�เนต็่ไร้สายท่ี่�เพิ�มข้�นต่ามพฤติ่กัรรม
กัารใชิง้านของผ่่ใ้ชิบ้รกิัารท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี ปีระกัอบกัับแรงผ่ลักั
ที่างด้านอ์ปีที่านท่ี่�มาจากัสมาร�ที่โฟื้นท่ี่�ม่ราคาต่ำาลง รายกัาร 
สง่เสรมิกัารขายในลักัษณ์ะแพก็ัเกัจท่ี่�สนบัสนน์กัารใชิง้านบรกิัาร
ท่ี่�ไม่ใชิ่เส่ยงและกัารสร้างคอนเที่นต่�หร่อแอปีพลิเคชิัน เพ่�อให ้
ผ่่้ ท่ี่�สนใจสมัครใชิ้บริกัารม่กัารดาวน�โหลดมาใชิ้งานอย่าง 
แพรห่ลาย
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มล้ค่าต์ลาดิระห้ว่างการบรกิารท่ั�ใช่เ้ส์ย่่ง (Voice) และบรกิารท่ั�ไมใ่ช่เ่ส์ย่่ง (Non – voice)

ส์ดัิส์ว่นมล้ค่าต์ลาดิระห้ว่างการบรกิารท่ั�ใช่เ้ส์ย่่ง (Voice) และบรกิารท่ั�ไมใ่ช่เ่ส์ย่่ง (Non – voice)

ท่ี่�มา : สำานกัังานคณ์ะกัรรมกัารกิัจกัารกัระจายเสย่ง กิัจกัารโที่รทัี่ศน� และกิัจกัารโที่รคมนาคมแหง่ชิาติ่ (กัสที่ชิ.) ขอ้ม่ลสบ่ค้น ณ์ วันท่ี่� 1 ม่นาคม 2565

(หนว่ย: ล้านบาที่)

(หนว่ย: %)

จากัข้อม่ลวิจัยของสำานักังาน กัสที่ชิ. พบว่าม่ลค่าต่ลาดบริกัาร 
ท่ี่�ไม่ใชิ่เส่ยงหร่อบริกัารเสริมไม่ว่าจะเปี็นลักัษณ์ะของกัารส่ง
ข้อความสั�น (“SMS”) กัารส่งข้อความมัลติ่ม่เด่ย (“MMS”)  
และบริกัารด้านข้อม่ลอ่�น ๆ ยังคงเติ่บโต่มากัอย่างก้ัาวกัระโดด  
โดยในปี ี2563 มล่ค่าต่ลาดบรกิัารท่ี่�ไมใ่ชิเ่สย่งมม่ล่ค่า 203,038 
ล้านบาที่ โดยมม่ล่ค่าเพิ�มข้�นมาอยา่งต่่อเน่�องตั่�งแต่่ปีี 2561 ท่ี่�ม่
มล่ค่า 181,965 ล้านบาที่ และปี ี2562 ท่ี่�มม่ล่ค่า 193,302 ล้านบาที่ 
โดยคิดเปีน็อัต่รากัารเติ่บโต่ปีระมาณ์ 5.63% ต่่อปี ีโดยสาเหต่ห์ลักั
ของกัารเติ่บโต่เกิัดจากัแรงผ่ลักัที่างด้านอ์ปีสงค�ของกัารส่�อสาร
ที่างด้านข้อม่ลผ่่านระบบอินเที่อร�เน็ต่ไร้สายท่ี่�เพิ�มข้�นต่าม 

พฤติ่กัรรมกัารใชิง้านของผ้่่ใชิบ้ริกัารท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี ปีระกัอบ
กัับแรงผ่ลักัที่างด้านอ์ปีที่านท่ี่�มาจากัสมาร�ที่โฟื้นท่ี่�ม่ราคาต่ำาลง 
รายกัารสง่เสริมกัารขายในลักัษณ์ะแพ็กัเกัจท่ี่�สนบัสนน์กัารใชิง้าน
บริกัารท่ี่�ไม่ใชิ่เส่ยงและกัารสร้างคอนเที่นต่�หร่อแอปีพลิเคชิัน 
เพ่�อให้ผ่่้ท่ี่�สนใจสมัครใชิ้บริกัารม่กัารดาวน�โหลดมาใชิ้งานอย่าง
แพรห่ลาย ซ้้ำ�งที่างกัสที่ชิ. ได้มก่ัารปีระเมินไว้ว่าในปี ี2564 มล่ค่า
ต่ลาดบริกัารท่ี่�ไม่ใชิ่เส่ยงจะยังคงม่กัารเติ่บโต่ข้�นไปีอ่กั แม้ว่า
ภาวะเศรษฐกิัจโดยรวมจะยังคงได้รับผ่ลกัระที่บจากักัารแพร่
ระบาดของเชิ่�อไวรสั COVID-19 โดยคาดว่าจะมม่ล่ค่าต่ลาดปีระมาณ์ 
204,041 ล้านบาที่หรอ่เติ่บโต่ปีระมาณ์ 0.54% จากัปี ี2563
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2) อุต์สาหกรรมับรกิารเทัคโนโลยส่ารสนเทัศั
ในปัีจจ์บันธ์ุ์รกิัจกัารให้บริกัารด้านระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ 
ได้ม่กัารให้บริกัารอย่างแพร่หลาย ผ่่้ปีระกัอบกัารในแต่่ละ
อ์ต่สาหกัรรมได้จ้างผ่่เ้ชิ่�ยวชิาญเขา้มาใหค้ำาปีร้กัษาและวางระบบ
ด้านเที่คโนโลย่และสารสนเที่ศเพ่�อนำามาปีรับใชิ้กัับธ์ุ์รกิัจของ
ต่นเอง เปีน็กัารเพิ�มปีระสทิี่ธุ์ภิาพในกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจ ตั่วอยา่งเชิน่ 

ท่ี่�มา : ผ่ลสำารวจอ์ต่สาหกัรรมบรกิัารด้านดิจิทัี่ล โดยสำานกัังานสง่เสริมเศรษฐกิัจดิจิทัี่ล ข้อม่ลสบ่ค้น ณ์ วันท่ี่� 1 ม่นาคม 2565

ประเภท
มููลค่าตลาดบริการดิจิำทัล

2561 2562 2563

Online Media 78,366 78,647 100,529

e-Transaction 35,680 49,521 75,865

e-Retail 21,217 25,264 45,340

FinTech 16,444 14,289 18,423

e-Advertise 1,790 1,815 3,407

HealthTech n/a n/a 314

EdTech n/a n/a 958

รวม 153,497 169,536 244,836

กัารใหบ้รกิัารรบัจ่ายเงินผ่า่นโที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่�และอินเที่อร�เนต็่ 
กัารเพิ�มชิ่องที่างกัารขายสินค้าผ่่านที่างระบบออนไลน� เป็ีนต้่น 
และเปี็นผ่ลให้ธ์ุ์รกิัจท่ี่�ให้บริกัารด้านเคร่อข่ายอินเที่อร�เน็ต่ต้่อง 
มก่ัารปีรบัปีร์งและพัฒนาระบบอย่ต่่ลอดเวลา เพ่�อใหก้ัารบรกิัาร
ของผ่่้ปีระกัอบกัารรองรับกัารใชิ้งานท่ี่�เพิ�มมากัข้�นอย่างม่
เสถ่ยรภาพ

ภาพรวมของปีี 2563 ม่ม่ลค่าปีระมาณ์ 244,836 ล้านบาที่  
ซ้ำ้�งเพิ�มข้�น 44.42% จากัปีี 2562 ซ้ำ้�งจากัข้อม่ลจะพบว่าม่ลค่า
ต่ลาดบริกัารดิ จิ ทัี่ลในภาพรวมม่แนวโน้มเพิ�มข้�นอย่าง 
ต่่อเน่� องจากัความก้ัาวหน้าที่างเที่คโนโลย่และพฤติ่กัรรม 
ของผ่่้บริโภค ซ้ำ้�งผ่่้ปีระกัอบกัาร ได้หันมาปีระกัอบธ์ุ์รกิัจท่ี่�ม ่

ความเก่ั�ยวข้อง กัับดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� โที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� และระบบ
อินเที่อร� เน็ต่มากัข้�น รวมไปีถ้งกัารวางระบบโครงข่าย
โที่รคมนาคม และให้บริกัารคำาปีร้กัษาด้านระบบดิจิทัี่ลใน 
หลากัหลายร่ปีแบบ

(หนว่ย: ล้านบาที่)
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3)

4)

การเป๋ล่�ยนแป๋ลงรูป๋แบบการใหบ้รกิารดิจิัทััลคอนเทันต์์
กัารเข้าถ้งข้อม่ลในปัีจจ์บันสามารถเข้าถ้งได้อย่างสะดวกัรวดเร็ว 
ด้วยกัารเช่ิ�อมโยงข้อม่ล ขา่วสาร สาระ ความบันเทิี่ง และกัารให้
บรกิัารต่่าง ๆ  มากัมาย ซ้ำ้�งสามารถสง่ต่รงเขา้ถ้งโที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่�
ได้ที่์กัท่ี่�บนโลกัผ่่านระบบเคร่อข่ายอินเที่อร�เน็ต่ ปีระกัอบกัับ 
กัารท่ี่� โที่รศัพที่�เคล่� อนท่ี่�และอินเที่อร�เน็ต่ได้รับกัารพัฒนา 
ให้ม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ นำาไปีส่่กัารเกิัดธ์ุ์รกิัจร่ปีแบบใหม่ ๆ ข้�นมา  
ยกัตั่วอย่างเชิ่น กัารรับบริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ในร่ปีแบบ 
กัารสมัครสมาชิิกั (“Subscription”) เชิน่ Netflix / JOOX / Spotify 
/ VIU / Disney+ เปี็นบริกัารให้ความบันเทิี่งด่ภาพยนต่ร�หร่อ 
ฟื้งัเพลง เม่�อผ่่บ้รโิภคสมคัรใชิบ้รกิัารก็ัจะสามารถรบับรกิัารดิจิทัี่ล
คอนเที่นต่�ผ่่านอินเที่อร�เน็ต่ได้ที่์กัท่ี่� เพ่ยงแค่ม่กัารเช่ิ�อมต่่อกัับ
อินเที่อร�เนต็่ และมค่่าใชิจ่้ายรายเด่อนในราคาท่ี่�สามารถเข้าถ้งได้ 

กัารรับบริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ในร่ปีแบบกัารสมัครสมาชิิกักัำาลัง
เปีน็ท่ี่�นยิมมากัข้�นเร่�อย ๆ ด้วยความสะดวกัรวดเรว็ และสามารถ
เข้าถ้งกัารบริกัารได้ที่์กัท่ี่�ที่์กัเวลา อ่กัทัี่�งยังเปี็นโอกัาสท่ี่�สำาคัญ
สำาหรับกัารขยายกัารให้บริกัารของกัล์่มบริษัที่ในอนาคต่ในกัาร
พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศท่ี่�รองรับกัารเผ่ยแพร่ดิจิทัี่ล
คอนเที่นต่�ในร่ปีแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะ ซ้ำ้�งปีัจจ์บันกัล่์มบริษัที่ 
ได้เริ�มให้บริกัารระบบบริหารจัดกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ในร่ปีแบบ 
วิด่โอสต่ร่มมิ�งในแอปีพลิเคชิันของผ่่้ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� 
รายหน้�งไปีแล้ว

ระบบเทัคโนโลยส่ารสนเทัศัในการใหบ้รกิารช่ำาระเงิน
กัารบริกัารด้านดิจิทัี่ลท่ี่�กัำาลังเติ่บโต่อย่างรวดเร็วค่อ บริกัาร
ที่างกัารเงิน (“Banking”) ซ้ำ้�งรวมถ้งบริกัารที่างกัารชิำาระเงิน 
ผ่่านผ่่้ให้บริกัารโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� (“Carrier Billing”) และเปี็น 
ส่วนหน้�งของบริกัารเสริมผ่่านโที่รศัพที่�เคล่� อนท่ี่�  (Mobile  
Value-Added Services : “MVAS”) ปีัจจ์บันร่ปีแบบกัารชิำาระ 
ค่าสนิค้าบนโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�สามารถแบ่งได้เปีน็ 4 ปีระเภที่ ได้แก่ั 
(1) Contactless ค่อ กัารรับส่งข้อม่ลระยะใกัล้โดยไม่ต้่องอ่าน 
บาร�โค้ดหร่อ QR Code แต่่อย่างใด เชิ่น ใชิ้เที่คโนโลย่ส่�อสา 
รแบบไร้สายระยะใกัล้ (Near-field communication : NFC)  
หร่อเที่คโนโลย่ท่ี่�ใชิ้ในกัารระบ์สิ�งของโดยใช้ิคล่�นวิที่ย์ (Radio 
frequency identification : RFID) (2) แอปีพลิเคชินับนโที่รศพัที่�
เคล่�อนท่ี่� ผ่่านกัระเปี๋าเงินอิเล็กัที่รอนิกัส� (“e-Wallet”) ท่ี่�ต้่องม ่
กัารอ่านบาร�โค้ดหร่อ QR Code ซ้ำ้�งผ่่้ใช้ิบริกัารจะต้่องที่ำากัาร 
แลกัเงินอิเล็กัที่รอนกิัส�มาเก็ับไว้ในกัระเปีา๋เงินอิเล็กัที่รอนกิัส�ก่ัอน
ใชิ้ชิำาระเงิน โดยสามารถแลกัเงินและเติ่มเงินได้ผ่่านหลากัหลาย
ชิ่องที่าง (3) SMS ใช้ิกัารรับส่งข้อความกัับระบบอัต่โนมัติ่ใน 
กัารสั�งซ้ำ่� อและย่นยันกัารสั�งซ้ำ่� อ ซ้ำ้�งรวมถ้งกัารชิำาระเงินผ่่าน 
ค่าบริกัารโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�ด้วย โดยที่ำาผ่่านโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�
ทัี่� งหมดตั่�งแต่่กัารเล่อกัชิำาระเงินจนถ้งกัารรับ SMS ย่นยัน 

ซ้ำ้�งที่ำาหน้าท่ี่�เสม่อนใบเสร็จรับเงิน (4) เว็บไซ้ำต่� เหม่อนกัารชิำาระ 
ค่าสินค้าหร่อบริกัารผ่่านเว็บไซ้ำต่�ซ้ำ่� อขายสินค้าทัี่� วไปีบน
คอมพวิเต่อร� แต่่ออกัแบบหน้าจอใหมใ่หเ้ล็กัเหมาะกัับกัารใช้ิงาน
บนหนา้จอโที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่�

สว่นกัล่์มธ์ุ์รกิัจต่่าง ๆ  ท่ี่�เขา้มาแขง่ขนัในกัระบวนกัารชิำาระค่าสนิค้า
และบริกัารผ่่านโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� สามารถแบ่งได้เปี็น 5 กัล์่ 
มใหญ ่ๆ ดังน่� (1) ธุ์นาคาร ซ้ำ้�งออกับรกิัาร Mobile Banking เพ่�อ
เปี็นชิ่องที่างกัารที่ำาธ์ุ์รกัรรมต่ลอด 24 ชิั�วโมง (2) โอเปีอเรเต่อร�  
ซ้้ำ�งสร้างมาต่รฐานกัารจ่ายเงินด้วยโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�ของตั่วเอง 
เชิน่ Ericsson Money ในย์โรปี (3) บริษัที่บตั่รเครดิต่ ซ้ำ้�งตั่�งบรษัิที่
ยอ่ยมาดแ่ลธ์ุ์รกิัจน่�โดยเฉพาะ เชิน่ อเมริกัันเอ็กัซ้ำ�เพรส เปิีดบรษัิที่ 
Payfone สว่นมาสเต่อร�กัาร�ดออกับริกัาร Pay Pass และว่ซ้ำา่ออกั
บริกัาร payWave (4) บริษัที่ธ์ุ์รกิัจอินเที่อร�เนต็่และระบบจ่ายเงิน
ออนไลน� ซ้ำ้�งสร้างระบบจ่ายเงินของตั่วเอง เช่ิน Google Pay, 
Apple Pay, Grab Pay เปี็นต้่น (5) ธ์ุ์รกิัจนวัต่กัรรมกัารจ่ายเงิน  
เชิน่ สแควร� (Square) เคร่�องร่ดบตั่รเครดิต่ด้วยโที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่� 
ท่ี่�ไม่ม่ค่าธุ์รรมเน่ยมเปีิดบัญชิ่ แต่่คิดค่าธุ์รรมเน่ยมเปี็นอัต่ราคงท่ี่�
อัต่ราเด่ยวจากักัารชิำาระเงินด้วยบัต่รเครดิต่ โดยไม่ข้�นอย่่กัับ 
ยอดท่ี่�ชิำาระเงิน

บริกัารเร่ยกัเก็ับเงินผ่่านผ่่้ให้บริกัารโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� (“Carrier 
Billing”) เปี็นหน้�งในชิ่องที่างกัารรับชิำาระค่าสินค้าหร่อบริกัาร 
ในโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�ท่ี่�กัล์่มบริษัที่ได้ร่วมพัฒนากัับโอเปีอเรเต่อร� 
โดยกัารคิดค่าบริกัารจากัผ่่้ใชิ้โที่รศัพที่� หากัเปี็นแบบรายเด่อน  
ก็ัจะเร่ยกัเก็ับเงินในใบเร่ยกัเก็ับค่าใชิ้บริกัารเด่อนนั�น แต่่ถ้าเปี็น
แบบเติ่มเงิน จะถก่ัเรย่กัเก็ับเงินจากัยอดเงินคงเหล่อในหมายเลข
โที่รศัพที่�ทัี่นท่ี่ โดยมักัเปี็นท่ี่�นิยมในกัล์่มปีระเที่ศท่ี่�ม่จำานวน 
ผ่่้ใช้ิบัต่รเครดิต่ค่อนข้างน้อย จ้งเปีล่�ยนวิธุ์่กัารเร่ยกัเก็ับเงินจากั
บัต่รเครดิต่ มาเปี็นกัารเก็ับเงินพร้อมค่าใช้ิบริกัารโที่รศัพที่�แที่น 
ถ่อเปี็นบริกัารท่ี่�ชิ่วยอำานวยความสะดวกัแก่ัผ้่่ใชิ้โที่รศัพที่�ท่ี่�ไม่ม่
บตั่รเครดิต่เปีน็อยา่งมากั ที่ำาให้สะดวกัต่่อกัารซ้ำ่�อสนิค้าและบริกัาร 
ลดค่าใชิจ่้ายและค่าธุ์รรมเนย่มในกัารโอนเงินชิำาระค่าสินค้า และ
ลดขั�นต่อนกัารกัรอกัรายละเอ่ยดข้อมล่ส่วนบ์คคลเพิ�มเติ่ม ปีจัจ์บัน 
Carrier Billing มใ่หบ้ริกัารแล้วราว 160 เครอ่ขา่ยใน 50 ปีระเที่ศ
ทัี่�วโลกั ในปีระเที่ศไที่ย โอเปีอเรเต่อร�หลักัทัี่�ง 3 ราย ได้เปิีดให้
บริกัาร Carrier Billing แก่ัผ้่่ปีระกัอบกัารท่ี่�ขายสินค้าหรอ่บรกิัาร
บนโที่รศัพที่�เคล่� อนท่ี่� โดยม่ผ้่่ปีระกัอบกัารท่ี่�เปีิดใชิ้ชิ่องที่าง 
ดังกัล่าวในกัารให้บริกัารแก่ัล่กัค้าในปีัจจ์บัน เชิ่น Apple App 
Store, Google Play, Facebook, Line Store ฯลฯ ซ้ำ้�งกัล์่มบรษัิที่
ก็ัเปีน็หน้�งในผ้่่พฒันาระบบกัารให้บริกัาร Carrier Billing รว่มกัับ
ทัี่�งแอปีพลิเคชัินต่่าง ๆ และโอเปีอเรเต่อร� ซ้ำ้�งถ้าหากัม่ผ่่้ใช้ิงาน
แอปีพลิเคชัินและใช้ิงานระบบ Carrier Billing มากัยิ�งข้�นในอนาคต่ 
ก็ัจะสง่ผ่ลใหก้ัารให้บริกัารของกัล่์มบรษัิที่ขยายตั่วต่ามไปีด้วย  
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(2.5.2) ภาวะกัารแขง่ขนัและค่่แขง่
ทัี่�งน่�หากัพิจารณ์าค่แ่ขง่ในต่ลาดธ์ุ์รกิัจผ่่ใ้ห้บรกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�โดยสงัเขปี พบว่าผ่่ป้ีระกัอบกัารกัารใหบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� 10 รายแรกัเรย่งต่ามรายได้มดั่งน่�

ท่ี่�มา : ขอ้มล่ตั่วเลขจากั BOL และกัรมพฒันาธ์ุ์รกิัจกัารค้า ข้อมล่สบ่ค้น ณ์ วันท่ี่� 1 มน่าคม 2565

ลำาดับ ช่�อบริษััท
รายได้รวมู

2561 2562 2563

1 กลุ่มบรษัิทแอัดำเทคั ฮับ  289,482,498  302,043,462  345,526,607 

2 บจ.ชิ่ส ดิจิต่อล เน็ต่เวิร�ค  344,872,920  391,969,868  241,745,682 

3 บจ.แมคโคร ค่ออสค�  543,196,977  296,182,644  230,743,704 

4 บจ.ธุ์ิงค�สมาร�ที่  119,856,389  193,804,438  192,633,786 

5 บจ.เฮักัส�คิวบ�  61,242,831  81,015,064  70,248,096 

6 บจ.ฟิื้วเจอร� ที่่ย่  150,492,456  112,961,936  62,729,776 

7 บจ.เอว่ไอ โมบายเที่นเม้นที่�  151,147,807  104,588,566  53,976,554 

8 บจ.สไมล� อินเที่อร�แอคท่ี่ฟื้  164,832,083  68,058,362  43,232,004 

9 บจ.สมาร�ที่ เที่เลบิซ้ำ  40,979,508  33,176,393  30,625,799 

10 บจ.ซ้ำัมวัน  10,009,215  15,049,585  12,652,360 

รวม 1,876,112,684 1,598,850,318 1,284,114,368

ในส่วนของกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจนั�น ที่์กับริษัที่ม่กัารให้บริกัารในลักัษณ์ะท่ี่� 
ใกัล้เค่ยงกััน โดยจำาเปี็นต้่องม่กัารร่วมม่อกัับโอเปีอเรเต่อร�หร่อผ่่้ให้บริกัาร
เคร่อขา่ย เพ่�อที่ำากัารจัดสง่คอนเที่นต่�ท่ี่�ให้บรกิัารไปียังโที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่�ของ
ผ่่บ้รโิภค ในสว่นของคอนเที่นต่�ของผ่่ป้ีระกัอบกัารแต่่ละรายท่ี่�จะนำาสง่ให้กัับ
ผ่่้บริโภคนั�นม่ลักัษณ์ะท่ี่�ใกัล้เค่ยงกััน ได้แก่ั เน่�อหาปีระเภที่ข่าวสาร สาระ
บันเทิี่ง คำาที่ำานายดวงชิะต่า และโปีรโมชัิ�นต่่าง ๆ ดังนั�นผ่่้ปีระกัอบกัาร 
แต่่ละรายจ้งต้่องม่กัารแข่งขันกัันในกัารผ่ลิต่เน่�อหาและสร้างจ์ดเด่นของ
บริษัที่ตั่วเองภายในกัรอบท่ี่�โอเปีอเรเต่อร�กัำาหนด และให้สามารถด้งด่ด 
ความต้่องกัารของผ่่้บริโภคมากัท่ี่�ส์ด ทัี่�งน่� ในส่วนท่ี่�ม่ความแต่กัต่่างกัับ 
กัารให้บริกัารของกัล์่มบริษัที่ค่อ กัล์่มบริษัที่สามารถพัฒนาระบบกัารจัดส่ง
คอนเที่นต่�ข้�นมาได้เอง ไม่จำาเปี็นต้่องว่าจ้างบ์คคลภายนอกัพัฒนาข้�นมา 
หร่อที่ำากัารด่แลรักัษาระบบ ซ้ำ้�งเปี็นข้อได้เปีร่ยบในกัารพัฒนาต่่อยอดหร่อ
กัารจัดกัารกัับปัีญหาท่ี่�เกิัดข้�นได้อย่างแม่นยำาและรวดเร็ว เน่�องจากักัล่์ม
บริษัที่เป็ีนผ่่พั้ฒนาระบบนั�นข้�นมาเองทัี่�งหมด และเป็ีนเหต่ผ์่ลสำาคัญท่ี่�ที่ำาให้
กัล์่มบรษัิที่ได้รบัความไว้วางใจจากัโอเปีอเรเต่อร�มาโดยต่ลอด

(หนว่ย: บาที่)

นอกัจากัในปีระเที่ศไที่ยแล้ว ในต่่างปีระเที่ศก็ัม่ธ์ุ์รกิัจกัารให้บริกัารใน 
ลักัษณ์ะน่�เชิ่นเด่ยวกััน โดยในบางปีระเที่ศ เชิ่น อินโดน่เซ้ำ่ย จะม่ลักัษณ์ะ 
ใกัล้เค่ยงกัับปีระเที่ศไที่ย โดยม่กัารให้บริกัารข้อม่ลข่าวสาร ความบันเทิี่ง 
เพลง ผ่่านที่างข้อความ และต้่องร่วมม่อกัับโอเปีอเรเต่อร�ขนาดใหญ ่
ในปีระเที่ศก็ัค่อ Telkomsel Indosat XL เชิ่นเด่ยวกัันกัับปีระเที่ศไที่ย  
แต่่ขนาดของต่ลาดอินโดน่เซ่้ำยจะใหญ่กัว่าเน่�องจากัจำานวนปีระชิากัร 
ท่ี่�ม่มากักัว่าปีระเที่ศไที่ยปีระมาณ์สามเท่ี่า นอกัจากัน่�ยังม่กัารให้บริกัาร 
รบัเปีน็ตั่วกัลางในกัารสง่ขอ้ความ โดยผ้่่ปีระกัอบกัารไมจ่ำาเปีน็ต้่องไปีติ่ดต่่อ
โอเปีอเรเต่อร�เจ้าต่่าง ๆ  ด้วยต่นเอง เพย่งผ่ลิต่เน่�อหาและที่ำากัารส่งผ่า่นบริษัที่
ได้เลย ตั่วอยา่งเชิน่ SMSALA SMS.to Twilio เป็ีนต้่น และกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ
ลักัษณ์ะน่�ได้เปีน็ท่ี่�นยิมมากัข้�น ซ้ำ้�งปีจัจ์บนัมก่ัารใหบ้รกิัารในเก่ัอบที่ก์ัปีระเที่ศ
ทัี่�วโลกั
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(3) การจัดำหาผลิตภัณฑ์และบรกิาร

(3.1) ขั�นต่อนกัารใหบ้รกิัาร 

กัารให้บริกัารด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศของกัล์่มบริษัที่ในแต่่ละโครงกัารม่ลักัษณ์ะกัารดำาเนินงาน รายละเอ่ยดเน่�องาน และระยะเวลาท่ี่�ใช้ิในกัารปีฏิิบัติ่งาน 
ท่ี่�แต่กัต่่างกัันออกัไปี ข้�นอย่กั่ับความต้่องกัารของลก่ัค้าและข้อต่กัลงระหว่างกัล่์มบริษัที่และล่กัค้าเปีน็สำาคัญ โดยขั�นต่อนกัารให้บริกัารของกัล่์มบริษัที่นั�นสามารถ
สร์ปีโดยสงัเขปีได้ ดังน่�

รบัความต้่องกัารของลก่ัค้า : ผ่่บ้รหิารของกัล์ม่บรษัิที่หารอ่รว่มกัับ 
ลก่ัค้าเพ่�อรบัที่ราบถ้งความต้่องกัาร และเง่�อนไขต่่าง ๆ  ของล่กัค้า  
พรอ้มกัับเสนอแนวที่างกัารดำาเนนิกัารเบ่�องต้่น
 
หารอ่รว่มกัับฝ่า่ยเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ : ผ่่บ้รหิารของกัล่์มบริษัที่ 
ดำาเนินกัารหาร่อภายในร่วมกัับฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ  
เพ่�อวิเคราะห�แนวที่างกัารดำาเนินกัารพัฒนาระบบและขั�นต่อน 
กัารที่ำางานทัี่�งหมดท่ี่�เก่ั�ยวข้อง โดยฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ 
จะปีระเมินความเปี็นไปีได้ ขั�นต่อนกัารปีฏิิบัติ่งาน ระยะเวลา  
บ์คลากัร และที่รพัยากัรท่ี่�ต้่องใช้ิในกัารพฒันางานนั�น ๆ

จัดที่ำาแผ่น และนำาเสนอล่กัค้า : ผ่่้บริหารของกัล์่มบริษัที่และ 
ฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศดำาเนินกัารจัดที่ำาแผ่นกัารดำาเนินงาน
พัฒนาระบบในภาพรวมและนำาเสนอต่่อล่กัค้า เพ่�อให้ที่ราบถ้ง 
กัารดำาเนนิงาน และสร์ปีรายละเอ่ยดรว่มกัันกัับลก่ัค้า

ต่กัลงที่ำาสัญญา : ล่กัค้าและกัล์่มบริษัที่เข้าที่ำาสัญญาร่วมกััน  
โดยลักัษณ์ะของสัญญาท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารพัฒนาระบบแบ่งออกั
ได้เปีน็ 2 ปีระเภที่ ได้แก่ั

(3.1.1)

(3.1.2)

(3.1.3)

(3.1.4)

•

•

สญัญาลักษณะสว่นแบง่รายได้ (Revenue Sharing)
ขอบเขต่กัารให้บริกัารของสัญญาปีระเภที่น่�ครอบคล์มทัี่�ง 
กัารพัฒนาระบบและกัารด่แลรักัษาระบบไว้ภายใต้่สัญญา
เด่ยวกััน โดยกัล่์มบริษัที่จะดำาเนินกัารพัฒนาระบบให้แก่ั
ลก่ัค้าแล้วสง่มอบ และจะรับร่ร้ายได้ในลักัษณ์ะของส่วนแบ่ง
รายได้ต่ามอัต่ราท่ี่�กัำาหนดไว้ภายใต้่เง่� อนไขของสัญญา 
ดังกัล่าว เม่�อล่กัค้านำาระบบดังกัล่าวไปีใชิง้าน

สญัญาว่าจ้ัางพฒันาระบบ (Development)
ขอบเขต่กัารให้บริกัารของสัญญาปีระเภที่น่�จะม่เพ่ยงกัาร 
ว่าจ้างพัฒนาระบบเท่ี่านั�น ซ้ำ้�งกัล่์มบริษัที่จะรับร่้รายได้จากั
กัารเขา้ที่ำาสญัญาดังกัล่าวเปีน็รายครั�งหร่อต่ามความค่บหนา้
ของงาน แล้วแต่่เง่�อนไขท่ี่�กัำาหนดไว้ในสญัญา
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ดำาเนนิกัารพฒันาระบบ : บ์คลากัรด้านเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศของ
กัล์่มบริษัที่ดำาเนินกัารพัฒนาระบบให้แก่ัล่กัค้า โดยกัล่์มบริษัที่ 
และล่กัค้าจะสอบที่านความค่บหน้าและความถ่กัต้่องของงาน
ระหว่างกัารพฒันาอย่เ่ปีน็ระยะ
  
ดำาเนินกัารที่ดสอบระบบ : เม่� อกัารพัฒนาระบบแล้วเสร็จ  
กัล์่มบริษัที่จะดำาเนินกัารที่ดสอบกัารที่ำางานของระบบดังกัล่าว 
ในที่ก์ัขั�นต่อนเสมอ่นกัารใช้ิงานจรงิ และรายงานผ่ลกัารที่ดสอบ
ต่่อล่กัค้า เพ่�อให้ล่กัค้าปีระเมินความพ้งพอใจท่ี่�ม่ต่่อระบบงาน 
ดังกัล่าว

ดำาเนนิกัารสง่มอบ : ภายหลังจากัท่ี่�ลก่ัค้ายอมรบัผ่ลกัารที่ดสอบ 
ระบบงานว่าสามารถดำาเนินงานได้อย่างถ่กัต้่องและครบถ้วน 
ในที่์กัขั�นต่อนแล้ว กัล์่มบริษัที่จะส่งมอบระบบงานดังกัล่าวให ้
แก่ัลก่ัค้า
 
กัารให้บริกัารภายหลังกัารส่งมอบงาน : ภายหลังจากักัาร 
ส่งมอบงาน กัล์่มบริษัที่จะที่ำาหน้าท่ี่�ด่แลรักัษาระบบให้ภายใต้่
เง่�อนไขของสญัญาให้บรกิัาร ซ้ำ้�งแบง่ได้เป็ีน 2 ปีระเภที่ ได้แก่ั 

(3.2) กัารจัดหาบรกิัาร 

กัารจัดหาบริกัารเพ่�อต่อบสนองความต้่องกัารของล่กัค้าของกัล์่มบริษัที่ 
ต้่องอาศยับ์คลากัรด้านเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศเปีน็สำาคัญ กัล์ม่บรษัิที่จ้งม์ง่เนน้
กัารจัดหาบ์คลากัรท่ี่�ม่ศักัยภาพท่ี่�พร้อมจะเติ่บโต่ร่วมกัันกัับกัล์่มบริษัที่ 
ในระยะยาว พร้อมทัี่�งสนับสน์นกัารพัฒนาองค�ความร่้ของบ์คลากัรกัล์่ม 
ดังกัล่าวอยา่งต่่อเน่�อง โดยได้สง่เสริมให้บ์คลากัรของกัล์ม่บริษัที่เข้ารับกัารอบรม 
เพ่�อพัฒนาความร่้และความสามารถท่ี่�ต้่องใช้ิในกัารปีฏิิบัติ่งาน เพ่�อให้ม ่
ความพร้อมและความเช่ิ�ยวชิาญในกัารพัฒนาระบบงานท่ี่�หลากัหลายร่ปีแบบ
ต่ามความเหมาะสมต่่อกัล่์มลก่ัค้าในแต่่ละอ์ต่สาหกัรรมท่ี่�ลักัษณ์ะกัารดำาเนนิ
ธ์ุ์รกิัจและความต้่องกัารท่ี่�แต่กัต่่างกัันออกัไปี ซ้ำ้�งกัล์่มบริษัที่เช่ิ�อมั�นว่า 
แนวที่างกัารดำาเนนิกัารดังกัล่าวของกัล่์มบรษัิที่จะที่ำาใหบ์้คลากัรเหล่าน่�ของ
กัล์่มบริษัที่สามารถปีฏิิบัติ่งานที่ดแที่นกัันได้ในที่์กัส่วนงาน ซ้ำ้�งจะชิ่วยให้ 
กัล์่มบริษัที่ไม่ต้่องพ้�งพิงบ์คลากัรรายใดรายหน้�ง ต่ลอดระยะเวลาท่ี่�ผ่่านมา 
บ์คลากัรด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศของกัล่์มบริษัที่สามารถด่แลและพัฒนา
ระบบเที่คโนโลยใ่หม ่ๆ  ต่ามความต้่องกัารของล่กัค้าได้เปีน็อยา่งด่ กัล์ม่บรษัิที่
ม่จำานวนบ์คลากัรที่างเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 
จำานวน 32 คน นอกัจากัน่� กัล่์มบริษัที่ยังคำาน้งถ้งความสำาคัญของระบบ 
กัารให้บริกัารล่กัค้า ซ้ำ้�งบ์คลากัรของกัล่์มบริษัที่จำาเปี็นต้่องใชิ้เปี็นเคร่�องม่อ
สำาคัญในกัารปีฏิิบติั่งานเพ่�อใหบ้ริกัารแก่ัล่กัค้า กัล่์มบรษัิที่จ้งได้ลงที่น์จัดหา
ระบบในกัารให้บริกัารล่กัค้าแบบ Cloud ท่ี่�มป่ีระสิที่ธุ์ภิาพและมเ่สถ่ยรภาพ
จากับรษัิที่ชิั�นนำา ซ้ำ้�งมช่ิ่�อเสย่งเปีน็ท่ี่�ยอมรบัในระดับสากัล อาทิี่ Microsoft, 
Google, Amazon และ Digital Ocean  

(3.1.5)

(3.1.6)

(3.1.7)

(3.1.8)

•

•

สญัญาลักษณะส่วนแบง่รายได้ (Revenue Sharing)
เน่�องจากัสัญญาปีระเภที่น่�ได้ระบ์ให้งานด่แลรักัษาระบบ 
เปี็นส่วนหน้�งของขอบเขต่กัารให้บริกัารในสัญญาตั่�งแต่่ 
ต่อนท่ี่�ล่กัค้าต่กัลงให้กัล์่มบริษัที่พัฒนาระบบงานให้ ดังนั�น 
กัล์่มบริษัที่จะเป็ีนผ่่้ด่แลรักัษาระบบร่วมกัับล่กัค้าอย่าง 

ต่่อเน่�องภายหลังจากัท่ี่�ได้ส่งมอบงานให้แก่ัล่กัค้า เพ่�อให้
ระบบม่เสถ่ยรภาพและม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพด่ยิ�งข้�นต่ลอดระยะ
เวลาท่ี่�ล่กัค้านำาระบบดังกัล่าวไปีใชิ้งาน ซ้ำ้�งกัล์่มบริษัที่จะ 
รับร่้ส่วนแบ่งรายได้จากักัารใช้ิบริกัารต่ามอัต่ราท่ี่�ระบ์ไว้ 
ในเง่�อนไขของสญัญาดังกัล่าว

สญัญาดแูลรกัษาระบบ (Maintenance Agreement)
สัญญาปีระเภที่น่�จะระบ์ขอบเขต่กัารให้บริกัารเพ่ยงแค่ใน
สว่นของกัารดแ่ลรักัษาระบบเท่ี่านั�น ซ้ำ้�งกัล์่มบริษัที่จะเข้าที่ำา
สัญญาดังกัล่าวกัับล่กัค้า หากัล่กัค้าท่ี่�ว่าจ้างให้กัล์่มบริษัที่
พัฒนาระบบเพ่ยงอย่างเด่ยวในต่อนแรกั ม่ความปีระสงค� 
ท่ี่�จะให้กัล่์มบริษัที่เป็ีนผ้่่ให้บริกัารด่แลรักัษาระบบเพิ�มเติ่ม 
ภายหลังจากัท่ี่�กัล์่มบริษัที่ส่งมอบงานพัฒนาระบบให้แก่ั
ลก่ัค้าแล้ว โดยกัล์่มบรษัิที่จะจัดใหม้บ์่คลากัรด้านเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศคอยด่แลระบบงานดังกัล่าวต่ลอดระยะเวลา 
ของสัญญา ซ้ำ้�งกัล์ม่บริษัที่จะรับร่ร้ายได้จากัสัญญาปีระเภที่น่�
เปีน็รายครั�งหรอ่รายเด่อนแล้วแต่่ลักัษณ์ะของกัารให้บริกัาร
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(4) ทรพัย์ส่ินิท่ใ่ช้ในิการประกอับธุรกิจ

(4.1) สนิที่รพัย�ถาวร 

รายละเอ่ยดสนิที่รพัย�ถาวรของบรษัิที่ท่ี่�ใช้ิในกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจท่ี่�สำาคัญ สร์ปีได้ดังน่�

(4.2) สนิที่รพัย�ไมม่ตั่่วต่น

รายละเอ่ยดสนิที่รพัย�ไมม่่ตั่วต่นของบรษัิที่ท่ี่�ใช้ิในกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจท่ี่�สำาคัญค่อ ค่าพฒันาเว็บไซ้ำต่� และแอปีพลิเคชินั โดยมม่ล่ค่าต่ามบญัชิส่ท์ี่ธิุ์ ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์นัวาคม 
2564 เท่ี่ากัับ 0.89 ล้านบาที่ 

ประเภท ลักษัณะกรรมูสิทธิุ� ภาระผูกพััน
มููลค่าตามูบัญช่สุทธิุ

วันท่� 31 ธัุนวาคมู 2564

1. สว่นปีรับปีร์งอาคาร เป็ีนเจ้าของ ไมม่่ 0.54

2. เคร่่องใชิ้สำานักังาน เป็ีนเจ้าของ ไมม่่ 0.24

3. อ์ปีกัรณ์�คอมพิวเต่อร� เป็ีนเจ้าของ ไมม่่ 1.19

4. ยานพาหนะ เป็ีนเจ้าของ ม่ภาระผ่อ่นชิำาระ 0.87

รวม 2.84

(หนว่ย: ล้านบาที่)
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(4.3) สญัญาเชิา่ 

บรษัิที่และบริษัที่ยอ่ยได้เชิา่พ่�นท่ี่�เพ่�อใช้ิเป็ีนสำานกัังานโดยมร่ายละเอ่ยดสญัญาเชิา่ดังน่�

สัญญาเช่า รายละเอ่ยดสัญญาเช่า

สัญญาเชิา่พ่้นท่่ี่และบริกัารงานระบบภายใน
อาคารเซ้ำ็นที่รัลพลาซ้ำา แจ้งวัฒนะ ออฟื้ฟิื้ศ 
ที่าวเวอร� ชิั้น 12

ผ่่เ้ชิา่               : บริษัที่
ผ่่ใ้หเ้ชิา่           : นิติ่บ์คคลท่ี่�ไมเ่ก่ั�ยวข้องกัับบริษัที่
ระยะเวลา       : 1 มกัราคม 2565 – 30 เมษายน 2565
พ่�นท่ี่�เชิา่         :  230.14 ต่ารางเมต่ร 
ค่าเชิา่             :  89,993.48 บาที่ต่่อเด่อน  (ไมร่วมค่ากัระแสไฟื้ฟ้ื้า ค่าโที่รศพัที่� และอ่�น ๆ)
ค่าบรกิัารงานระบบ :  59,995.66 บาที่ต่่อเด่อน
วัต่ถป์ีระสงค�   : เพ่�อใชิเ้ปีน็อาคารสำานักังาน
เง่�อนไขในกัารต่่อสญัญา  : ผ้่่เชิา่จะต้่องสง่หนงัส่อแจ้งใหแ้ก่ัผ้่่ใหเ้ชิา่ที่ราบถ้งความปีระสงค�ในกัารต่่ออาย์
สญัญาเชิา่อยา่งน้อย 6 เด่อน ก่ัอนวันท่ี่�สญัญาเชิา่ฉบับน่�จะหมดอาย์ 

สัญญาเชิา่พ่้นท่่ี่และบริกัารงานระบบภายใน
อาคารเซ้ำ็นที่รัลพลาซ้ำา แจ้งวัฒนะ ออฟื้ฟิื้ศ 
ที่าวเวอร� ชิั้น 14

ผ่่เ้ชิา่               : บริษัที่
ผ่่ใ้หเ้ชิา่           : นิติ่บ์คคลท่ี่�ไมเ่ก่ั�ยวข้องกัับบริษัที่
ระยะเวลา       : 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2565
พ่�นท่ี่�เชิา่         :  97.01 ต่ารางเมต่ร
ค่าเชิา่             :  34,923.60 บาที่ต่่อเด่อน  (ไมร่วมค่ากัระแสไฟื้ฟ้ื้า ค่าโที่รศพัที่� และอ่�น ๆ)
ค่าบรกิัารงานระบบ  :  23,828.40 บาที่ต่่อเด่อน 
วัต่ถป์ีระสงค�   : เพ่�อใชิเ้ปีน็อาคารสำานักังาน
เง่�อนไขในกัารต่่อสญัญา  : ผ้่่เชิา่จะต้่องสง่หนงัส่อแจ้งใหแ้ก่ัผ้่่ใหเ้ชิา่ที่ราบถ้งความปีระสงค�ในกัารต่่ออาย์
สญัญาเชิา่อยา่งน้อย 6 เด่อน ก่ัอนวันท่ี่�สญัญาเชิา่ฉบับน่�จะหมดอาย์
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(4.4) สญัญาท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับกัารดำาเนินงาน

(4.4.1) สร์ปีสญัญากัารใหบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม
กัล์่มบริษัที่เปี็นผ่่้ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ให้แก่ัโอเปีอเรเต่อร� ซ้ำ้�งสัญญากัับ โอเปีอเรเต่อร�แต่่ละรายม่กัารที่ำาสัญญากัำาหนดไว้เป็ีนระยะเวลา 1 ปีี เม่�อครบ 
กัำาหนดสญัญา สามารถขยายออกัไปีได้คราวละ 1 ปีี และไมม่ก่ัารจำากััดจำานวนครั�งต่่อสญัญา โดยบริษัที่และบรษัิที่ยอ่ยมส่ญัญารว่มกัับโอเปีอเรเต่อร�ซ้ำ้�งมส่าระ
สำาคัญของสญัญาดังน่� 

สรุปสัญญาให้บริการดิจิำทัลคอนเทนต์แก่ Operator รายท่� 1

ค่่สัญญา (โอเปีอเรเต่อร�) โอเปีอเรเต่อร�รายท่่ี่ 1

ค่่สัญญา (ผ่่้ให้บริกัารหร่อบริษัที่) บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน)

วันท่่ี่เริม่สัญญา 10 เมษายน 2562

ภาระหน้าท่่ี่ของผ่่้ให้บริกัาร • บริษัที่และบริษัที่ย่อยจะดำาเนินกัารเปี็นผ่่้จัดที่ำาระบบสนับสน์นกัารให้บริกัารจัดหาผ้่่ผ่ลิต่คอนเที่นต่� 
จัดหาผ่่้ที่ำากัารต่ลาด รวมถ้งกัารพัฒนาและด่แลระบบในกัารจัดส่งคอนเที่นต่�ต่ามข้อกัำาหนดของ 
โอเปีอเรเต่อร�และสง่ใหแ้ก่ัผ้่่ใชิบ้ริกัารผ่า่นชิอ่งที่างท่ี่�กัำาหนดของโอเปีอเรเต่อร�

• บริษัที่และบริษัที่ย่อยต้่องจัดหาระบบคอมพิวเต่อร�ในส่วนของผ่่้ให้บริกัารเองสำาหรับปีระกัอบกัาร 
ใหบ้รกิัารเสรมิต่ามขอ้ต่กัลง

คำารับรองของผ่่้ให้บริกัาร บริษัที่และบริษัที่ย่อยรับรองว่าเป็ีนผ่่้ม่สิที่ธิุ์ หร่อเป็ีนเจ้าของลิขสิที่ธิุ์� หร่อเป็ีนผ่่้ได้รับอน์ญาต่จากัเจ้าของ
ลิขสิที่ธุ์ิ�ในเน่้อหาท่่ี่ผ่่้ให้บริกัารนำามาเผ่ยแพร่

ลักัษณ์ะเน่้อหาคอนเที่นต่� เน่�อหาท่ี่�นำามาใช้ิปีระกัอบกัารให้บริกัารเสริมต้่องม่ความถ่กัต้่องต่ามกัฎิหมายที่์กัปีระกัาร และไม่ม่ลักัษณ์ะ
เปี็นกัารชัิกัจ่งโน้มน้าว หร่อสนับสน์นโดยต่รงหร่อโดยอ้อมให้กัระที่ำาผ่ิดกัฎิหมาย หร่อขัดต่่อศ่ลธุ์รรม 
วัฒนธุ์รรม

สว่นแบง่รายได้ สว่นแบง่รายได้ท่่ี่จะได้รับให้เป็ีนไปีต่ามท่่ี่กัำาหนดไว้ในสัญญา

กัารยกัเลิกัสัญญา • เม่�อฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งปีระสงค�จะยกัเลิกัข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่� ต้่องบอกักัล่าวให้อ่กัฝ่่ายหน้�งที่ราบ 
ล่วงหนา้เปีน็ลายลักัษณ์�อักัษรไมน่อ้ยกัว่า 15 - 60 วันโดยข้�นอย่กั่ับเง่�อนไขของสญัญา

• เม่�อบริษัที่ปีฏิิบัติ่ผ่ิดเง่�อนไขในข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่� ให้ถ่อว่าข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่�สิ�นส์ดลงทัี่นท่ี่  
โดยมต้ิ่องบอกักัล่าวแต่่อยา่งใด

เง่�อนไขกัำาหนดสว่นแบง่รายได้ขั�นต่ำาต่่อเด่อน สัญญากัารให้บริกัารระหว่างโอเปีอเรเต่อร�รายท่ี่� 1 และกัล์่มบริษัที่จะม่กัารกัำาหนดส่วนแบ่งรายได้ขั�นต่ำา 
ต่่อเด่อน ซ้ำ้�งจะแบง่กัารให้บริกัารเปีน็สองสว่น และมเ่ง่�อนไขกัำาหนดสว่นแบง่รายได้ขั�นต่ำาแต่กัต่่างกััน โดยม่
รายละเอ่ยดดังน่�

กัารใหบ้รกิัารสว่นท่ี่� 1 ซ้ำ้�งเปีน็กัารให้บริกัารกัับลก่ัค้าทัี่�วไปี
• หากัสว่นแบง่รายได้มจ่ำานวนน้อยกัว่าเด่อนละ 25,000 บาที่ เปีน็ระยะเวลา 3 เด่อนติ่ดต่่อกััน  

โอเปีอเรเต่อร�มสิ่ที่ธุ์บิอกัเลิกัสัญญาน่�ได้ทัี่นท่ี่

กัารใหบ้รกิัารสว่นท่ี่� 2 ซ้ำ้�งเปีน็กัารให้บริกัารกัับลก่ัค้ารายหน้�งโดยเฉพาะ
• หากัสว่นแบง่รายได้มจ่ำานวนน้อยกัว่าเด่อนละ 50,000 บาที่ เปีน็ระยะเวลา 3 เด่อนติ่ดต่่อกััน  

โอเปีอเรเต่อร�มสิ่ที่ธุ์บิอกัเลิกัสัญญาน่�ได้ทัี่นท่ี่
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สรุปสัญญาให้บริการดิจิำทัลคอนเทนต์แก่ Operator รายท่� 2

ค่่สัญญา (โอเปีอเรเต่อร�) โอเปีอเรเต่อร�รายท่่ี่ 2

ค่่สัญญา (ผ่่้ให้บริกัารหร่อบริษัที่) บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน)

วันท่่ี่เริม่สัญญา 1 พฤษภาคม 2559

ภาระหน้าท่่ี่ของผ่่้ให้บริกัาร • บริษัที่และบริษัที่ย่อยจะดำาเนินกัารเปี็นผ่่้จัดที่ำาระบบสนับสน์นกัารให้บริกัารจัดหาผ้่่ผ่ลิต่คอนเที่นต่� 
จัดหาผ่่้ที่ำากัารต่ลาด รวมถ้งกัารพัฒนาและด่แลระบบในกัารจัดส่งคอนเที่นต่�ต่ามข้อกัำาหนดของ 
โอเปีอเรเต่อร�และสง่ใหแ้ก่ัผ้่่ใชิบ้ริกัารผ่า่นชิอ่งที่างท่ี่�กัำาหนดของโอเปีอเรเต่อร�

• บริษัที่และบริษัที่ย่อยต้่องจัดหาระบบคอมพิวเต่อร�ในส่วนของผ่่้ให้บริกัารเองสำาหรับปีระกัอบกัาร 
ใหบ้รกิัารเสรมิต่ามขอ้ต่กัลง

คำารับรองของผ่่้ให้บริกัาร บริษัที่และบริษัที่ย่อยรับรองว่าเป็ีนผ้่่ม่สิที่ธุ์ิ หร่อเป็ีนเจ้าของลิขสิที่ธุ์ิ� หร่อเป็ีนผ้่่ได้รับอน์ญาต่จากัเจ้าของ
ลิขสิที่ธุ์ิ�ในเน่�อหาท่ี่�ผ้่่ใหบ้ริกัารนำามาเผ่ยแพร่

ลักัษณ์ะเน่้อหาคอนเที่นต่� เน่�อหาท่ี่�นำามาใช้ิปีระกัอบกัารให้บริกัารเสริมต้่องม่ความถ่กัต้่องต่ามกัฎิหมายที่์กัปีระกัาร และไม่ม่ลักัษณ์ะ
เปี็นกัารชัิกัจ่งโน้มน้าว หร่อสนับสน์นโดยต่รงหร่อโดยอ้อมให้กัระที่ำาผ่ิดกัฎิหมาย หร่อขัดต่่อศ่ลธุ์รรม 
วัฒนธุ์รรม

สว่นแบง่รายได้ สว่นแบง่รายได้ท่่ี่จะได้รับให้เป็ีนไปีต่ามท่่ี่กัำาหนดไว้ในสัญญา

กัารยกัเลิกัสัญญา • เม่�อฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งปีระสงค�จะยกัเลิกัข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่� ต้่องบอกักัล่าวให้อ่กัฝ่่ายหน้�งที่ราบ 
ล่วงหนา้เปีน็ลายลักัษณ์�อักัษรไมน่อ้ยกัว่า 15 - 60 วันโดยข้�นอย่กั่ับเง่�อนไขของสญัญา

• เม่�อบริษัที่ปีฏิิบัติ่ผ่ิดเง่�อนไขในข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่� ให้ถ่อว่าข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่�สิ�นส์ดลงทัี่นท่ี่ 
โดยมต้ิ่องบอกักัล่าวแต่่อยา่งใด

เง่�อนไขกัำาหนดสว่นแบง่รายได้ขั�นต่ำาต่่อเด่อน สญัญากัารใหบ้รกิัารระหว่างโอเปีอเรเต่อร�รายท่ี่� 2 และกัล่์มบรษัิที่จะมก่ัารกัำาหนดสว่นแบง่รายได้ขั�นต่ำาต่่อเด่อน 
โดยมร่ายละเอ่ยดดังน่�
• หากัสว่นแบง่รายได้มจ่ำานวนน้อยกัว่าเด่อนละ 50,000 บาที่ เป็ีนระยะเวลา 3 เด่อนติ่ดต่่อกััน โอเปีอเรเต่อร� 

มส่ทิี่ธุ์บิอกัเลิกัสัญญาน่�ได้ทัี่นท่ี่
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สรุปสัญญาให้บริการดิจิำทัลคอนเทนต์แก่ Operator รายท่� 3

ค่่สัญญา (โอเปีอเรเต่อร�) โอเปีอเรเต่อร�รายท่่ี่ 3

ค่่สัญญา (ผ่่้ให้บริกัารหร่อบริษัที่) บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน)

วันท่่ี่เริม่สัญญา 1 ต่์ลาคม 2556

วันท่่ี่สิ้นส์ดสัญญา 30 กัันยายน 2558

เง่่อนไขกัารต่่อสัญญา สามารถขยายระยะเวลาออกัไปีได้คราวละ 1 ป่ี และไมม่่กัารจำากััดจำานวนครั้งต่่อสัญญา

ภาระหน้าท่่ี่ของผ่่้ให้บริกัาร • บรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ยจะดำาเนนิกัารเป็ีนผ้่่จัดที่ำาระบบสนับสนน์กัารให้บริกัารจัดหาผ้่่ผ่ลิต่คอนเที่นต่� 
จัดหาผ่่้ที่ำากัารต่ลาด รวมถ้งกัารพัฒนาและด่แลระบบในกัารจัดส่งคอนเที่นต่�ต่ามข้อกัำาหนดของ
โอเปีอเรเต่อร�และส่งให้แก่ัผ้่่ใชิ้บริกัารผ่่านชิ่องที่างท่ี่�กัำาหนดของโอเปีอเรเต่อร�

• บรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ยต้่องจัดหาระบบคอมพิวเต่อร�ในสว่นของผ้่่ใหบ้ริกัารเองสำาหรบัปีระกัอบกัาร 
ใหบ้รกิัารเสรมิต่ามขอ้ต่กัลง

คำารับรองของผ่่้ให้บริกัาร บริษัที่และบริษัที่ย่อยรับรองว่าเป็ีนผ้่่ม่สิที่ธุ์ิ หร่อเป็ีนเจ้าของลิขสิที่ธุ์ิ� หร่อเป็ีนผ้่่ได้รับอน์ญาต่จากัเจ้าของ
ลิขสิที่ธุ์ิ�ในเน่�อหาท่ี่�ผ้่่ใหบ้ริกัารนำามาเผ่ยแพร่

ลักัษณ์ะเน่้อหาคอนเที่นต่� เน่�อหาท่ี่�นำามาใช้ิปีระกัอบกัารให้บริกัารเสริมต้่องม่ความถ่กัต้่องต่ามกัฎิหมายที่์กัปีระกัาร และไม่ม่ลักัษณ์ะ
เปี็นกัารชัิกัจ่งโน้มน้าว หร่อสนับสน์นโดยต่รงหร่อโดยอ้อมให้กัระที่ำาผ่ิดกัฎิหมาย หร่อขัดต่่อศ่ลธุ์รรม 
วัฒนธุ์รรม

สว่นแบง่รายได้ สว่นแบง่รายได้ท่่ี่จะได้รับให้เป็ีนไปีต่ามท่่ี่กัำาหนดไว้ในสัญญา

กัารยกัเลิกัสัญญา • เม่�อฝ่า่ยใดฝ่า่ยหน้�งปีระสงค�จะยกัเลิกัข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่� ต้่องบอกักัล่าวใหอ่้กัฝ่า่ยหน้�งที่ราบล่วงหนา้
เปีน็ลายลักัษณ์�อักัษรไมน่อ้ยกัว่า 15 - 60 วันโดยข้�นอย่กั่ับเง่�อนไขของสญัญา

• เม่�อบรษัิที่ปีฏิิบติั่ผ่ดิเง่�อนไขในข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่� ให้ถ่อว่าข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่�สิ�นส์ดลงทัี่นท่ี่
โดยมต้ิ่องบอกักัล่าวแต่่อยา่งใด

เง่�อนไขกัำาหนดสว่นแบง่รายได้ขั�นต่ำาต่่อเด่อน • โอเปีอเรเต่อร�รายท่่ี่ 3 ไมม่ก่ัารกัำาหนดรายได้ข้ันต่่ำาต่่อเด่อนสำาหรบักัารบริกัารสนบัสน์นดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�
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(4.4.2) สร์ปีสญัญาบริกัารพฒันาระบบคัดกัรองกัารสมคัรใช้ิบรกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นที่างชิอ่งที่างออนไลน� (Mobile Portal)
กัล์ม่บรษัิที่ได้ที่ำาสญัญาให้บรกิัารพฒันาระบบเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศแก่ัโอเปีอเรเต่อร� โดยระบบท่ี่�กัล์่มบริษัที่ที่ำากัารพัฒนาเปี็นระบบกัารคัดกัรองข้อม่ลรายกัารสมัคร 
ใชิ้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ท่ี่�ม่กัารสมัครเข้ามาผ่่านที่างชิ่องที่างออนไลน� เพ่�อต่รวจสอบและป้ีองกัันกัารที่ำารายกัารจากับอที่ (Bot) หร่อสร้างวิธุ์่กัารต่รวจสอบ
เพ่�อให้แน่ใจว่ารายกัารสมัครใชิ้บริกัารดังกัล่าวเกิัดข้�นโดยผ่่้ใชิ้โที่รศัพที่� มิใชิ่เกิัดจากัแฮักัเกัอร�หร่อมัลแวร� ซ้ำ้�งชิ่วยเพิ�มปีระสิที่ธุ์ิภาพของระบบกัารรับสมัคร
สมาชิิกัผ่่านชิ่องที่างออนไลน�ของโอเปีอเรเต่อร�

กัล์่มบริษัที่ได้ที่ำาสัญญาให้บริกัารดังกัล่าวแก่ัโอเปีอเรเต่อร�รายหน้�งซ้ำ้�งม่ระยะเวลา 3 ปีี โดยม่ผ่ลบังคับใชิ้ตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 ม่นาคม 2564 ถ้งวันท่ี่� 29 กั์มภาพันธุ์� 
2567 เม่�อครบกัำาหนดสญัญา จะสามารถขยายระยะเวลาออกัไปีได้คราวละ 1 ปี ีและไมม่ก่ัารจำากััดจำานวนครั�งต่่อสญัญา เม่�อหมดอาย์สญัญาหรอ่มก่ัารยกัเลิกั
สญัญาดังกัล่าว กัรรมสทิี่ธุ์ิ�ในระบบท่ี่�ได้พฒันาข้�นจะเปีน็ของกัล์่มบริษัที่ โดยมร่ายละเอ่ยดของเน่�อหาสญัญาโดยสร์ปี ดังน่�

สรุปสัญญาบริการพััฒนาระบบคัดกรองการสมัูครใช้บริการดิจิำทัลคอนเทนต์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Mobile Portal)

ค่่สัญญา (ผ่่้รับบริกัาร) โอเปีอเรเต่อร�รายหน้่ง

ค่่สัญญา (ผ่่้ให้บริกัารหร่อบริษัที่) บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน)

วันท่่ี่เริม่สัญญา 1 ม่นาคม 2564

วันท่่ี่สิ้นส์ดสัญญา 29 กั์มภาพันธุ์� 2567

เง่่อนไขกัารต่่อสัญญา สามารถขยายระยะเวลาออกัไปีได้คราวละ 1 ป่ี และไมม่่กัารจำากััดจำานวนครั้งต่่อสัญญา

ภาระหน้าท่่ี่ของผ่่้ให้บริกัาร • บริษัที่จะให้บริกัารระบบกัารเก็ับข้อม่ลโดยต้่องเก็ับบันท้ี่กัข้อม่ลเปี็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีี ตั่�งแต่่ 
วันท่ี่�สมัครใชิบ้ริกัาร และต้่องดำาเนนิกัารจัดเก็ับ ซ้ำ้�งมร่ะบบรักัษาความปีลอดภัย และกัารเขา้ถ้งข้อมล่
ท่ี่�ได้รบัมาต่รฐานระดับสากัล

• จะต้่องม่ระบบสำารองข้อม่ลบนระบบคลาวด�ท่ี่�ได้มาต่รฐานสากัล และท่ี่�สำาคัญต้่องสำารองไว้อยา่งน้อย
สามช์ิด เพ่�อปีอ้งกัันข้อมล่ในระบบเส่ยหายจากักัรณ์ต่่่างๆ

• ระบบต้่องมค่วามสามารถรองรบักัารขยาย สามารถที่ดสอบระบบเพ่�อรองรบัปีรมิาณ์ผ่่ใ้ชิง้านท่ี่�มากัข้�น
• จัดใหม้ก่ัารต่รวจสอบระบบจากัผ่่ต้่รวจสอบภายนอกัพร้อมจัดที่ำารายงาน เพ่�อต่รวจสอบความถก่ัต้่อง

ในกัารที่ำางานของระบบ และต่รวจสอบกัรรมสิที่ธุ์ิ�ความลับที่างกัารค้า
• ใหบ้รกิัารระบบเว็บไซ้ำต่�ท่ี่�สามารถแสดงข้อมล่ เพ่�อรองรบักัารที่ำากัารต่ลาด ใหบ้ริกัารระบบกัารจัดกัาร

ขอ้มล่เว็บไซ้ำต่� และดแ่ลบำาร์งรกััษาระบบเว็บไซ้ำต่�ใหส้ามารถที่ำางานได้อยา่งต่่อเน่�อง
• บริษัที่ให้บริกัารแก้ัไขปีัญหาหร่อข้อบกัพร่องของระบบท์ี่กัวัน ต่ลอด 24 ชิั�วโมงต่ามท่ี่�กัำาหนดและม ่

กัารรายงานปีญัหา

คำารับรองของผ่่้ให้บริกัาร บริษัที่ต้่องม่หนังส่อค้ำาปีระกัันสัญญาต่ามท่่ี่กัำาหนดในสัญญาม่ลค่า 1,000,000 บาที่

สว่นแบง่รายได้ สว่นแบง่รายได้ท่่ี่จะได้รับให้เป็ีนไปีต่ามท่่ี่กัำาหนดไว้ในสัญญา

กัารยกัเลิกัสัญญา ผ่่้รับบริกัารม่สิที่ธุ์ิบอกัเลิกัสัญญาต่ามด์ลยพินิจของผ้่่รับบริกัารแต่่เพ่ยงฝ่่ายเด่ยว โดยแจ้งหนังส่อให้ที่ราบ
ล่วงหนา้ 30 วัน และผ่่รั้บบริกัารไมต้่่องรบัผิ่ดชิอบในความเส่ยหายใด ๆ ต่่อผ้่่ให้บริกัาร 
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(4.4.3) สร์ปีสญัญาบริกัารระบบกัารชิำาระเงินที่างอิเล็กัที่รอนกิัส�บนโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� (Carrier Billing)
กัล์่มบริษัที่ได้ที่ำาสัญญาให้บริกัารพัฒนาระบบกัารเชิ่�อมต่่อระบบกัารชิำาระเงินให้แก่ัโอเปีอเรเต่อร�รายหน้�ง เพ่�อให้ล่กัค้าสามารถชิำาระเงินค่าบริกัารหร่อสินค้า
ผ่า่นค่าบริกัารโที่รศัพที่� (Carrier Billing) โดยไม่ต้่องใชิ้เงินสดหร่อบัต่รเครดิต่ กัล์่มบริษัที่ที่ำาสัญญาให้บริกัารแก่ัโอเปีอเรเต่อร�รายดังกัล่าวเปี็นระยะเวลา 3 ปี ี
โดยมร่ะยะเวลาตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 กัันยายน 2562 ถ้งวันท่ี่� 31 สงิหาคม 2565 เม่�อครบกัำาหนดสญัญา จะสามารถขยายระยะเวลาออกัไปีได้คราวละ 1 ปี ีและไมม่ ่
กัารจำากััดจำานวนครั�งต่่อสัญญา ซ้ำ้�งเม่�อหมดอาย์สัญญาหร่อม่กัารยกัเลิกัดังกัล่าว กัรรมสิที่ธุ์ิ�ในระบบท่ี่�ได้พัฒนาข้�นจะเป็ีนของโอเปีอเรเต่อร� โดยม่รายละเอ่ยด
ของเน่�อหาสัญญาโดยสร์ปี ดังน่�

สรุปสัญญาบริการระบบการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศััพัท์เคล่�อนท่� (Carrier Billing)

ค่่สัญญา (ผ่่้รับบริกัาร) โอเปีอเรเต่อร�รายหน้่ง

ค่่สัญญา (ผ่่้ให้บริกัารหร่อบริษัที่) บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน)

วันท่่ี่เริม่สัญญา 1 กัันยายน 2562

วันท่่ี่สิ้นส์ดสัญญา 31 สิงหาคม 2565

เง่่อนไขกัารต่่อสัญญา สามารถขยายระยะเวลาออกัไปีได้คราวละ 1 ป่ี และไมม่่กัารจำากััดจำานวนครั้งต่่อสัญญา

ภาระหน้าท่่ี่ของผ่่้ให้บริกัาร • บรษัิที่จะพฒันา เชิ่�อมต่่อระบบ ดแ่ล และต่รวจสอบใหร้ะบบสามารถใชิง้านได้อยา่งมป่ีระสทิี่ธุ์ภิาพเปีน็
อยา่งด่ และจัดหาบ์คลากัรท่ี่�มค่วามร่ ้ความสามารถ และความชิำานาญงานในกัารปีฏิิบติั่งานต่ามสัญญา

• ในกัรณ์่ท่ี่�ระบบไม่สามารถใชิ้งานได้ต่ามปีกัติ่ หร่อเกิัดเหต่์ขัดข้องใดๆ บริษัที่ต้่องแก้ัไขเหต่์ขัดข้อง 
ดังกัล่าวให้เร่ยบร้อยภายใน 24 ชิั�วโมง และหากัไม่สามารถแก้ัไขเหต์่ขัดข้องดังกัล่าวได้ ผ่่้รับบริกัาร 
ม่สิที่ธิุ์เร่ยกัเก็ับค่าปีรับเปี็นรายชิั�วโมงในอัต่รา 0.1% ของม่ลค่าค่าต่อบแที่นในแต่่ละเด่อนท่ี่�บริษัที่ 
มส่ทิี่ธุ์ไิด้รบั ทัี่�งน่� ไมต่่ำากัว่าวันละ 1,000 บาที่ นบัตั่�งแต่่วันท่ี่�ล่วงเลยระยะเวลาท่ี่�ผ้่่รบับริกัารกัำาหนด หรอ่
ระยะเวลาท่ี่�ได้กัำาหนดไว้ต่ามสญัญาน่�เปีน็ต้่นไปี

• หากัผ่่รั้บบริกัารใช้ิสิที่ธิุ์ปีรับบริษัที่ครบ 15 วันแล้ว และบริษัที่ไมด่ำาเนินกัาร หรอ่ยังไมส่ามารถดำาเนินกัาร
ใหแ้ล้วเสร็จต่ามระยะเวลาท่ี่�ผ้่่รบับริกัารกัำาหนดไว้ ผ้่่รบับริกัารมสิ่ที่ธุ์บิอกัเลิกัสัญญาได้ทัี่นท่ี่

• บรษัิที่จะจัดที่ำารายงานปีระจำาเด่อนสร์ปีรายละเอ่ยด และจัดสง่รายงานดังกัล่าวให้แก่ัผ้่่รบับริกัาร

สว่นแบง่รายได้ สว่นแบง่รายได้ท่่ี่จะได้รับให้เป็ีนไปีต่ามท่่ี่กัำาหนดไว้ในสัญญา

กัารยกัเลิกัสัญญา เม่�อฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งปีระสงค�จะยกัเลิกัข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่� ต้่องบอกักัล่าวให้อ่กัฝ่่ายหน้�งที่ราบล่วงหน้า 
เปีน็ลายลักัษณ์�อักัษรไมน่อ้ยกัว่า 30 วันโดยข้�นอย่กั่ับเง่�อนไขของสญัญา
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(4.4.4) สร์ปีสญัญาบริกัารระบบบรหิารจัดกัารกัารใหบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� (Digital Content Platform หรอ่ DCP)
กัล์่มบริษัที่ได้ที่ำาสัญญาให้บริกัารระบบบริหารจัดกัารกัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ให้แก่ัล่กัค้ารายหน้�งท่ี่�ได้เข้ามาเปี็นผ้่่ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� โดย 
กัล์่มบรษัิที่เปีน็ผ่่พ้ฒันาและดแ่ลระบบกัารรบัสมคัรใชิบ้รกิัารคอนเที่นต่�ของผ้่่ใชิโ้ที่รศพัที่� กัารคัดกัรองรายกัารผ้่่สมคัร กัารจัดสง่คอนเที่นต่�ไปียงัผ้่่สมคัรใชิบ้รกิัาร 
ระบบกัารชิำาระเงินค่าใชิบ้ริกัารผ่า่นค่าบรกิัารโที่รศพัที่� และติ่ดต่ามรายกัารจัดสง่คอนเที่นต่� รวมไปีถ้งดำาเนนิกัารจัดที่ำาระบบวิเคราะห�ขอ้มล่เชิงิล้กัเพ่�อรายงาน
สถิติ่รายกัารท่ี่�เกิัดข้�นทัี่�งหมดให้แก่ัล่กัค้า กัล์่มบริษัที่ได้ที่ำาสัญญาให้บริกัารดังกัล่าวแก่ัล่กัค้าซ้้ำ�งม่ระยะเวลา 3 ปีี โดยเริ�มตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 เมษายน 2563 ถ้งวันท่ี่�  
31 ม่นาคม 2566 และเม่�อครบกัำาหนดสัญญาจะขยายระยะเวลาออกัไปีได้คราวละ 1 ปีี และไม่ม่กัารจำากััดจำานวนครั�งต่่อสัญญา ซ้ำ้�งเม่�อหมดอาย์สัญญาหร่อ 
มก่ัารยกัเลิกัสญัญาดังกัล่าว กัรรมสิที่ธุ์ิ�ในระบบท่ี่�ได้พฒันาข้�นจะเปีน็ของกัล์่มบรษัิที่ โดยมร่ายละเอ่ยดของเน่�อหาสญัญาโดยสร์ปี ดังน่� 

สรุปสัญญาบริการระบบบริหารจัำดการการให้บริการดิจิำทัลคอนเทนต์ (Digital Content Platform หร่อ DCP)

ค่่สัญญา (ผ่่้รับบริกัาร) บริษัที่ผ่่้ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�รายหน้่ง

ค่่สัญญา (ผ่่้ให้บริกัารหร่อบริษัที่) บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด

วันท่่ี่เริม่สัญญา 1 เมษายน 2563

วันท่่ี่สิ้นส์ดสัญญา 31 ม่นาคม 2566

เง่่อนไขกัารต่่อสัญญา สามารถขยายระยะเวลาออกัไปีได้คราวละ 1 ป่ี และไมม่่กัารจำากััดจำานวนครั้งต่่อสัญญา

ภาระหน้าท่่ี่ของผ่่้ให้บริกัาร • บริษัที่จะให้บริกัารระบบกัารเก็ับข้อม่ลโดยต้่องเก็ับบันท้ี่กัข้อม่ลเปี็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีี ตั่�งแต่่ 
วันท่ี่�สมัครใชิบ้ริกัาร และต้่องดำาเนนิกัารจัดเก็ับ ซ้ำ้�งมร่ะบบรักัษาความปีลอดภัย และกัารเขา้ถ้งข้อมล่
ท่ี่�ได้รบัมาต่รฐานระดับสากัล

• จะต้่องม่ระบบสำารองข้อม่ลบนระบบคลาวด�ท่ี่�ได้มาต่รฐานสากัล และท่ี่�สำาคัญต้่องสำารองไว้อยา่งน้อย
สามช์ิดเพ่�อปีอ้งกัันข้อมล่ในระบบเส่ยหายจากักัรณ์ต่่่าง ๆ

• ระบบต้่องมค่วามสามารถรองรับกัารขยาย สามารถที่ดสอบระบบเพ่�อรองรับปีริมาณ์ผ่่ใ้ช้ิงานท่ี่�มากัข้�น
• จัดใหม้ก่ัารต่รวจสอบระบบจากัผ่่ต้่รวจสอบภายนอกัพร้อมจัดที่ำารายงาน เพ่�อต่รวจสอบความถก่ัต้่อง

ในกัารที่ำางานของระบบ และต่รวจสอบกัรรมสิที่ธุ์ิ�ที่างกัารค้าและจัดที่ำารายงานผ่ลกัารต่รวจสอบ
• บริษัที่ให้บริกัารแก้ัไขปีัญหาหร่อข้อบกัพร่องของระบบที่์กัวัน ต่ลอด 24 ชิั�วโมงต่ามท่ี่�กัำาหนดและ

รายงานปีญัหา

สว่นแบง่รายได้ สว่นแบง่รายได้ท่่ี่จะได้รับให้เป็ีนไปีต่ามท่่ี่กัำาหนดไว้ในสัญญา

กัารยกัเลิกัสัญญา ผ่่้รับบริกัารม่สิที่ธุ์ิบอกัเลิกัสัญญาต่ามด์ลยพินิจของผ้่่รับบริกัารแต่่เพ่ยงฝ่่ายเด่ยว โดยแจ้งหนังส่อให้ที่ราบ
ล่วงหนา้ 30 วัน และผ่่รั้บบริกัารไมต้่่องรบัผิ่ดชิอบในความเส่ยหายใด ๆ ต่่อผ้่่ให้บริกัาร
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(4.4.5) สร์ปีสญัญาว่าจ้างบรษัิที่เพ่�อหาผ่่ส้มัครรบับรกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�
กัล์่มบรษัิที่เปีน็ผ่่ป้ีระชิาสมัพนัธุ์�กัารใหบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�เพ่�อหาผ้่่สนใจสมคัรรบับรกิัาร ใหแ้ก่ัล่กัค้ารายหน้�งท่ี่�เป็ีนผ้่่ใหบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� ซ้้ำ�งบรษัิที่จะ
ปีระชิาสมัพนัธุ์�กัารใหบ้รกิัารของลก่ัค้าดังกัล่าวผ่า่นที่างชิอ่งที่างเที่เลเซ้ำลล�และที่างชิอ่งที่างออนไลน�

กัล์่มบริษัที่ได้ที่ำาสัญญาให้บริกัารดังกัล่าวแก่ัล่กัค้าจำานวนสองช์ิด โดยเป็ีน สัญญาระหว่างล่กัค้าและบริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) ซ้ำ้�งม่ระยะเวลา 1 ปี ี 
โดยเริ�มตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 ต่์ลาคม 2563 ถ้งวันท่ี่� 30 กัันยายน 2564 และเม่�อครบกัำาหนดสัญญาจะขยายระยะเวลาออกัไปีได้คราวละ 1 ปีี และไม่ม่กัารจำากััด 
จำานวนครั�งต่่อสญัญา และสญัญาระหว่างลก่ัค้าและบรษัิที่ พรอ็พเที่ค จำากััด ซ้ำ้�งมร่ะยะเวลา 1 ปี ีโดยเริ�มตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 เมษายน 2563 ถ้งวันท่ี่� 1 เมษายน 2564 
และเม่�อครบกัำาหนดสญัญาจะขยายระยะเวลาออกัไปีได้คราวละ 1 ปี ีและไมม่ก่ัารจำากััดจำานวนครั�งต่่อสญัญา โดยมร่ายละเอ่ยดของเน่�อหาสญัญาโดยสร์ปี ดังน่�

สรุปสัญญาว่าจ้ำางบริษััทเพ่ั�อหาผู้สมัูครรับบริการดิจิำทัลคอนเทนต์

ค่่สัญญา (ผ่่้รับบริกัาร) บริษัที่ผ่่้ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�รายหน้่ง

ค่่สัญญา (ผ่่้ให้บริกัารหร่อบริษัที่) บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน)

วันท่่ี่เริม่สัญญา 1 ต่์ลาคม 2563

วันท่่ี่สิ้นส์ดสัญญา 30 กัันยายน 2564

เง่่อนไขกัารต่่อสัญญา สามารถขยายระยะเวลาออกัไปีได้คราวละ 1 ป่ี และไมม่่กัารจำากััดจำานวนครั้งต่่อสัญญา

ภาระหน้าท่่ี่ของผ่่้ให้บริกัาร • บรษัิที่จะดำาเนินกัารเปีน็ผ้่่จัดกัารปีระชิาสมัพันธุ์�คอนเที่นต่�ผ่า่นส่�อต่่าง ๆ  ต่ามร่ปีแบบท่ี่�ค่ส่ญัญากัำาหนด
• บริษัที่จะต้่องเก็ับข้อม่ลลักัษณ์ะกัารต่อบรับของล่กัค้าท่ี่�ต่อบรับบริกัารต่ามท่ี่�กัล่์มบริษัที่ที่ำา 

กัารปีระชิาสัมพันธุ์�ไว้เป็ีนระยะเวลาอย่างน้อย 12 เด่อนนับจากัท่ี่�ล่กัค้าแต่่ละรายให้กัารต่อบรับ 
กัารปีระชิาสัมพันธุ์�ดังกัล่าว โดยหากับริษัที่จะที่ำากัารบันท้ี่กัเส่ยงของล่กัค้าก่ัอน หร่อระหว่าง 
กัารปีระชิาสัมพันธุ์� บริษัที่จะต้่องแจ้งให้ล่กัค้าที่ราบก่ัอนดำาเนินกัารบันท้ี่กัที่์กัครั�ง ทัี่�งน่� บริษัที่ต่กัลง 
จะให้ขอ้มล่ดังกัล่าวแก่ัค่่สญัญา เม่�อได้รบักัารร้องขอ

• บรษัิที่จะได้รบัสว่นแบง่รายได้จากัค่่สญัญา หลังจากัท่ี่�ค่่สญัญาได้รบัสว่นแบง่รายได้จากัโอเปีอเรเต่อร�
แล้ว และจะที่ำากัารชิำาระเงินดังกัล่าวเม่�อสว่นแบง่รายได้ของบรษัิที่ไมต่่ำากัว่า 10,000 บาที่

สว่นแบง่รายได้ สว่นแบง่รายได้ท่่ี่จะได้รับให้เป็ีนไปีต่ามท่่ี่กัำาหนดไว้ในสัญญา

กัารยกัเลิกัสัญญา เม่�อฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งปีระสงค�จะยกัเลิกัข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่� ต้่องบอกักัล่าวให้อ่กัฝ่่ายหน้�งที่ราบล่วงหน้า 
เปี็นลายลักัษณ์�อักัษรไม่น้อยกัว่า 30 วัน และให้ถ่อว่าสัญญาสิ�นส์ดลงนับตั่�งแต่่วันท่ี่�ครบกัำาหนดระยะเวลา 
ดังกัล่าว

เง่่อนไขกัารชิำาระสว่นแบง่รายได้ ผ่่้รับบริกัารจะชิำาระส่วนแบ่งค่าบริกัารให้แก่ับริษัที่ในแต่่ละเด่อน ก็ัต่่อเม่�อส่วนแบ่งค่าบริกัารท่ี่�บริษัที่ได้รับ 
มจ่ำานวนไมต่่ำากัว่า 10,000 บาที่ต่่อเด่อน
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สรุปสัญญาว่าจ้ำางบริษััทเพ่ั�อหาผู้สมัูครรับบริการดิจิำทัลคอนเทนต์

ค่่สัญญา (ผ่่้รับบริกัาร) บริษัที่ผ่่้ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�รายหน้่ง

ค่่สัญญา (ผ่่้ให้บริกัารหร่อบริษัที่) บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด

วันท่่ี่เริม่สัญญา 1 เมษายน 2563

วันท่่ี่สิ้นส์ดสัญญา 1 เมษายน 2564

เง่่อนไขกัารต่่อสัญญา สามารถขยายระยะเวลาออกัไปีได้คราวละ 1 ป่ี และไมม่่กัารจำากััดจำานวนครั้งต่่อสัญญา

ภาระหน้าท่่ี่ของผ่่้ให้บริกัาร • สว่นแบง่รายได้ท่ี่�จะได้รบัให้เปีน็ไปีต่ามท่ี่�กัำาหนดไว้ในสญัญา
• เม่�อฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งปีระสงค�จะยกัเลิกัข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่� ต้่องบอกักัล่าวให้อ่กัฝ่่ายหน้�งที่ราบ 

ล่วงหน้าเป็ีนลายลักัษณ์�อักัษรไมน่อ้ยกัว่า 30 วัน และให้ถ่อว่าสญัญาสิ�นสด์ลงนับตั่�งแต่่วันท่ี่�ครบกัำาหนด
ระยะเวลาดังกัล่าว

• ผ่่้รับบริกัารจะชิำาระส่วนแบ่งค่าบริกัารให้แก่ับริษัที่ในแต่่ละเด่อน ก็ัต่่อเม่�อส่วนแบ่งค่าบริกัารท่ี่�บริษัที่
ได้รบัมจ่ำานวนไมต่่ำากัว่า 25,000 บาที่ต่่อเด่อน

สว่นแบง่รายได้ สว่นแบง่รายได้ท่่ี่จะได้รับให้เป็ีนไปีต่ามท่่ี่กัำาหนดไว้ในสัญญา

กัารยกัเลิกัสัญญา เม่�อฝ่า่ยใดฝ่า่ยหน้�งปีระสงค�จะยกัเลิกัข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่� ต้่องบอกักัล่าวให้อ่กัฝ่่ายหน้�งที่ราบล่วงหนา้เปีน็
ลายลักัษณ์�อักัษรไมน่อ้ยกัว่า 30 วัน และให้ถ่อว่าสญัญาสิ�นสด์ลงนับตั่�งแต่่วันท่ี่�ครบกัำาหนดระยะเวลาดังกัล่าว

เง่่อนไขกัารชิำาระสว่นแบง่รายได้ ผ่่ร้บับรกิัารจะชิำาระสว่นแบง่ค่าบริกัารให้แก่ับรษัิที่ในแต่่ละเด่อน ก็ัต่่อเม่�อสว่นแบง่ค่าบริกัารท่ี่�บริษัที่ได้รบั
มจ่ำานวนไมต่่ำากัว่า 25,000 บาที่ต่่อเด่อน
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สรุปสัญญากับคู่ค้าผู้จัำดทำาคอนเทนต์ (Content Partner)

ค่่สัญญา (ผ่่้รับบริกัาร) กัล์่มบริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน)

ค่่สัญญา (ผ่่้ให้บริกัาร) ค่่ค้าผ่่้จัดที่ำาคอนเที่นต่�

เง่่อนไขกัารต่่อสัญญา ม่ระยะเวลา 1 ปีี และเม่�อครบกัำาหนดถ้าไม่ม่ผ้่่ใดแสดงความปีระสงค�จะยกัเลิกัสัญญา ให้ถ่อว่าขยาย 
ระยะเวลาออกัไปีคราวละ 1 ปี ีและไมม่ก่ัารจำากััดจำานวนครั�งต่่อสญัญา

ภาระหน้าท่่ี่ของผ่่้ให้บริกัาร • บริษัที่จะเปี็นผ่่้จัดเต่ร่ยมและด่แลรักัษาระบบกัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�รวมทัี่�งโปีรแกัรมเพ่�อให ้
มค่วามพรอ้มในกัารบริกัารอย่เ่สมอ 

• บริษัที่ดำาเนินกัารจัดที่ำา และสร์ปีข้อม่ลกัารใช้ิบริกัารของผ้่่สมัครใช้ิบริกัาร และปีระสานงานเร่�อง 
กัารแบง่รายได้ใหค้่่สญัญา

• ค่่ค้าผ่่จั้ดที่ำาคอนเที่นต่�จะจัดเต่รย่มคอนเที่นต่�ใหทั้ี่นต่่อความต้่องกัารของต่ลาดอย่เ่สมอ 
• หากัฝ่า่ยใดฝ่า่ยหน้�งปีฏิิบติั่ผ่ดิสัญญา จะยินยอมชิดใช้ิค่าเสย่หายต่ามมล่ค่าท่ี่�เกิัดข้�นจริงให้กัับค่่สญัญา

อ่กัฝ่า่ยหน้�งพร้อมดอกัเบ่�ยต่ามท่ี่�กัำาหนดในสัญญา

สว่นแบง่รายได้ บริษัที่ให้ค่าต่อบแที่นแก่ัค่่ค้าผ่่้จัดที่ำาคอนเที่นต่�เป็ีนรายเด่อนในอัต่ราต่ามท่่ี่กัำาหนดไว้ในสัญญา

กัารยกัเลิกัสัญญา เม่�อฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งปีระสงค�จะยกัเลิกัข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่� ต้่องบอกักัล่าวให้อ่กัฝ่่ายหน้�งที่ราบล่วงหน้า 
เปีน็ลายลักัษณ์�อักัษรไมน่อ้ยกัว่า 30 วันโดยข้�นอย่กั่ับเง่�อนไขของสญัญา

(4.4.6) สร์ปีสญัญากัับค่่ค้าผ่่จั้ดที่ำาคอนเที่นต่� (Content Partner)
กัล์่มบริษัที่ม่ค่่ค้าในกัารจัดที่ำาเน่�อหาท่ี่�ใช้ิในกัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� และนำามาให้บริกัารแก่ัผ้่่สมัครรับบริกัาร โดยค่่ค้าแต่่ละรายม่กัารผ่ลิต่คอนเที่นต่� 
ในเน่�อหาและร่ปีแบบท่ี่�แต่กัต่่างกัันไปี เชิน่ กัารพยากัรณ์� ดด่วง สาระบันเทิี่ง เกัรด็ความร่ส์้ขภาพ เป็ีนต้่น 

กัล์่มบริษัที่ได้ที่ำาสัญญากัับค่่ค้าผ่่้จัดที่ำาคอนเที่นต่�แต่่ละราย ซ้ำ้�งม่ระยะเวลา 1 ปีี และเม่�อครบกัำาหนดถ้าไมม่่ผ่่้ใดแสดงความปีระสงค�จะยกัเลิกัสัญญา ให้ถ่อว่า
ขยายระยะเวลาออกัไปีคราวละ 1 ปีี และไมม่ก่ัารจำากััดจำานวนครั�งต่่อสญัญา โดยมร่ายละเอ่ยดของเน่�อหาสญัญาโดยสร์ปี ดังน่�
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สรุปสัญญากับคู่ค้าทางการตลาด (Marketing Partner)

ค่่สัญญา (ผ่่้รับบริกัาร) กัล์่มบริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน)

ค่่สัญญา (ผ่่้ให้บริกัาร) ค่่ค้าที่างกัารต่ลาด

เง่่อนไขกัารต่่อสัญญา ม่ระยะเวลา 1 ปีี และเม่�อครบกัำาหนดถ้าไม่ม่ผ้่่ใดแสดงความปีระสงค�จะยกัเลิกัสัญญา ให้ถ่อว่าขยาย 
ระยะเวลาออกัไปีคราวละ 1 ปี ีและไมม่ก่ัารจำากััดจำานวนครั�งต่่อสญัญา

ภาระหน้าท่่ี่ของผ่่้ให้บริกัาร • บริษัที่จะเปี็นผ่่้จัดเต่ร่ยมและด่แลรักัษาระบบกัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�รวมทัี่�งโปีรแกัรมเพ่�อให ้
มค่วามพรอ้มในกัารบริกัารอย่เ่สมอ 

• บริษัที่ดำาเนินกัารจัดที่ำา และสร์ปีข้อม่ลกัารใช้ิบริกัารของผ้่่สมัครใช้ิบริกัาร และปีระสานงานเร่�อง 
กัารแบง่รายได้ใหค้่่สญัญา

• ค่่ค้าที่างกัารต่ลาดจะดำาเนินกัารปีระชิาสัมพันธุ์�กัารให้บริกัารผ่่านชิ่องที่างต่่าง ๆ โดยค่่ค้าจะเปี็น 
ผ่่ร้บัผ่ดิชิอบค่าใชิจ่้ายท่ี่�เกิัดข้�น

• ค่่ค้าที่างกัารต่ลาดเปี็นผ้่่รับผิ่ดชิอบค่าใชิ้จ่ายในกัารจัดหา ติ่ดต่่อ ขออน์ญาต่ต่่อหน่วยงานราชิกัาร  
และ/หรอ่หนว่ยงานอ่�นใดท่ี่�เก่ั�ยวข้อง ในกัรณ์ท่่ี่�มก่ัารจัดกิัจกัรรมที่างกัารต่ลาด

• ค่่ค้าที่างกัารต่ลาดจะพัฒนา และปีรับเปีล่�ยนข้อม่ล รวมถ้งร่ปีแบบของกัารปีระชิาสัมพันธุ์�ให้ทัี่นต่่อ
ความต้่องกัารของต่ลาด

• หากัฝ่า่ยใดฝ่า่ยหน้�งปีฏิิบติั่ผ่ดิสัญญา จะยินยอมชิดใช้ิค่าเสย่หายต่ามมล่ค่าท่ี่�เกิัดข้�นจริงให้กัับค่่สญัญา
อ่กัฝ่า่ยหน้�งพร้อมดอกัเบ่�ยต่ามท่ี่�กัำาหนดในสัญญา

สว่นแบง่รายได้ อัต่ราสว่นแบง่รายได้ให้เป็ีนไปีต่ามท่่ี่กัำาหนดในสัญญา

กัารยกัเลิกัสัญญา เม่�อฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งปีระสงค�จะยกัเลิกัข้อต่กัลงและเง่�อนไขน่� ต้่องบอกักัล่าวให้อ่กัฝ่่ายหน้�งที่ราบล่วงหน้า 
เปีน็ลายลักัษณ์�อักัษรไมน่อ้ยกัว่า 30 วันโดยข้�นอย่กั่ับเง่�อนไขของสญัญา

(4.4.7) สร์ปีสญัญากัับค่่ค้าที่างกัารต่ลาด (Marketing Partner)
กัล์่มบรษัิที่มค่่่ค้าในกัารปีระชิาสมัพนัธุ์�เพ่�อหาผ่่ส้นใจสมัครรบับรกิัารของกัล่์มบรษัิที่ในชิอ่งที่างทัี่�งหมด 3 ชิอ่งที่าง ได้แก่ั ชิอ่งที่างเที่เลเซ้ำลล� ชิอ่งที่างออนไลน� 
และชิอ่งที่างสมัครผ่า่นขอ้ความ 

กัล์่มบริษัที่ได้ที่ำาสัญญากัับค่่ค้าที่างกัารต่ลาดแต่่ละราย ซ้ำ้�งม่ระยะเวลา 1 ปีี และเม่�อครบกัำาหนดถ้าไม่ม่ผ่่้ใดแสดงความปีระสงค�จะยกัเลิกัสัญญา ให้ถ่อว่า 
ขยายระยะเวลาออกัไปีคราวละ 1 ปีี และไมม่ก่ัารจำากััดจำานวนครั�งต่่อสญัญา โดยมร่ายละเอ่ยดของเน่�อหาสญัญาโดยสร์ปีดังน่�
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(4.5) สทิี่ธุ์ปิีระโยชิน�จากักัารสง่เสรมิกัารลงที่น์

คณ์ะกัรรมกัารส่งเสริมกัารลงที่์นอาศัยอำานาจต่ามพระราชิบัญญัติ่ส่งเสริมกัารลงที่์น พ.ศ.2520 ออกับัต่รส่งเสริมน่�ให้แก่ั บริษัที่ มิต่ซ์้ำย ไอซ้ำ่ท่ี่ จำากััด และ  
บรษัิที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด โดยรายละเอ่ยดสทิี่ธุ์ปิีระโยชิน�จากักัารสง่เสรมิลงท์ี่นของบรษัิที่ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุ์นวาคม 2564 มดั่งน่�

บริษััท
เลข้ท่�

บัตรส่งเสริมู
วันท่�ได้รับการอนุมัูติ

ให้การส่งเสริมู
สิทธิุประโยชน์ท่�สำาคัญ

บริษัที่ มิต่ซ์้ำย ไอซ้ำ่ท่ี่ จำากััด 1288(7)/ 2557 5 พฤศจิกัายน 2556 1.ยกัเว้นภาษ่เงินได้นิติ่บ์คคล สำาหรับกัำาไรส์ที่ธุ์ิท่่ี่ได้จากักัารปีระกัอบ
กิัจกัารท่่ี่ได้รับกัารสง่เสริมม่กัำาหนดเวลา 8 ป่ี
2.กัารยกัเว้นไม่ต้่องนำาเงินปัีนผ่ลจากักิัจกัารท่่ี่ได้รับกัารส่งเสริม 
กัารลงที่์นซ้ำ้่งได้รับยกัเว้นภาษ่เงินได้นิติ่บ์คคลไปีรวมคำานวณ์เพ่่อ 
เส่ยภาษ่เงินได้ต่ลอดระยะเวลาท่่ี่กัำาหนด

บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด 59-0833-0-00-2-0 20 มกัราคม 2558 1.ยกัเว้นภาษ่เงินได้นิติ่บ์คคล สำาหรับกัำาไรส์ที่ธุ์ิท่่ี่ได้จากักัารปีระกัอบ
กิัจกัารท่่ี่ได้รับกัารสง่เสริมม่กัำาหนดเวลา 8 ป่ี
2.กัารยกัเว้นไม่ต้่องนำาเงินปัีนผ่ลจากักิัจกัารท่่ี่ได้รับกัารส่งเสริม 
กัารลงที่์นซ้ำ้่งได้รับยกัเว้นภาษ่เงินได้นิติ่บ์คคลไปีรวมคำานวณ์เพ่่อ 
เส่ยภาษ่เงินได้ต่ลอดระยะเวลาท่่ี่กัำาหนด

(4.6) นโยบายกัารลงที่์นและกัารกัำากัับด่แลบริษัที่ย่อยและ 
บรษัิที่รว่ม

บริษัที่ม่นโยบายกัารลงที่์นและกัารกัำากัับด่แลบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วม  
โดยจะลงที่์นในธ์ุ์รกิัจท่ี่�ม่ความเก่ั�ยวเน่�อง ใกัล้เค่ยง หร่อก่ัอให้เกิัดปีระโยชิน�
และสนับสน์นกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ และคำาน้งถ้งผ่ลต่อบแที่นของ 
ผ่่ม้ส่ว่นได้เสย่ที่ก์ัภาคสว่น เพ่�อเสรมิสรา้งความมั�นคงและผ่ลกัารดำาเนนิงาน
ของบรษัิที่ 

นอกัจากัน่� ในกัารกัำากัับดแ่ลกัารดำาเนนิงานของบรษัิที่ยอ่ยและบรษัิที่รว่มนั�น 
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่จะพิจารณ์ากัารส่งตั่วแที่นของบริษัที่ซ้้ำ�งม่ค์ณ์สมบัติ่ 
และปีระสบกัารณ์�ท่ี่�เหมาะสมกัับธ์ุ์รกิัจท่ี่�บริษัที่เข้าลงที่์น เข้าเปี็นกัรรมกัาร
ในบรษัิที่ยอ่ยและบรษัิที่รว่มของบรษัิที่ดังกัล่าว โดยตั่วแที่นดังกัล่าวอาจเปีน็
กัรรมกัารผ่่้อำานวยกัาร รองกัรรมกัารผ่่้อำานวยกัาร และผ่่้บริหารของบริษัที่ 
หร่อบ์คคลใด ๆ ของบริษัที่ท่ี่�ปีราศจากัผ่ลปีระโยชิน�ขัดแย้งกัับธ์ุ์รกิัจของ
บริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วมเหล่านั�น ทัี่�งน่� เพ่�อให้บริษัที่สามารถควบค์มด่แล
กิัจกัาร และกัารดำาเนินงานของบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วมได้เสม่อนเปี็น 
หนว่ยงานหน้�งของบรษัิที่ ซ้ำ้�งบรษัิที่ใหค้วามสำาคัญเปีน็อยา่งยิ�งว่า กัารมร่ะบบ
กัารบริหารจัดกัารท่ี่�ด่ โปีร่งใส สามารถต่รวจสอบได้ จะชิ่วยด่แลรักัษาไว้ 
ซ้้ำ�งผ่ลปีระโยชิน�ในกัารลงที่น์ของบริษัที่ บริษัที่จ้งกัำาหนดใหตั้่วแที่นของบริษัที่
จะต้่องบริหารจัดกัารธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วมให้เป็ีนไปีเพ่�อ 
ผ่ลปีระโยชิน�ท่ี่�ด่ท่ี่�สด์ของบรษัิที่ และดแ่ลใหป้ีฏิิบติั่ต่ามกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้อง 
กัับกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วมนั�น ๆ นอกัจากัน่�กัารส่ง 

ตั่วแที่นเพ่�อเปีน็กัรรมกัารในบรษัิที่ยอ่ยและบรษัิที่รว่มดังกัล่าวใหเ้ปีน็ไปีต่าม
สดัสว่นกัารถ่อห้์นของบรษัิที่ในบรษัิที่ยอ่ยและบรษัิที่รว่มดังกัล่าว

บริษัที่จัดให้บริษัที่ย่อยม่ระบบกัารควบค์มภายในท่ี่�เหมาะสมและเพ่ยงพอ 
เพ่�อปี้องกัันกัารท์ี่จริต่ท่ี่�อาจเกิัดข้�น รวมทัี่�งให้ม่ระบบงานท่ี่�ชิัดเจน เพ่�อให ้
เชิ่�อมั�นได้ว่ามร่ะบบเพ่ยงพอในกัารเปีดิเผ่ยขอ้มล่กัารที่ำารายกัารท่ี่�มน่ยัสำาคัญ
ต่ามหลักัเกัณ์ฑ์�ท่ี่�กัำาหนดไว้อย่างต่่อเน่�องและน่าเชิ่�อถ่อ และจัดให้ม่กัลไกั 
ในกัารต่รวจสอบระบบงานดังกัล่าวในบริษัที่ยอ่ย  โดยให้ท่ี่มงานผ่่ต้่รวจสอบ
ภายใน คณ์ะกัรรมกัารอิสระของบริษัที่ สามารถเข้าถ้งข้อม่ลได้โดยต่รง  
และให้ม่กัารรายงานผ่ลกัารต่รวจสอบระบบงานดังกัล่าวต่่อคณ์ะกัรรมกัาร
บริหารหร่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ เพ่�อให้มั�นใจได้ว่าบริษัที่ย่อยม่กัารปีฏิิบัติ่
ต่ามระบบงานท่ี่�จัดไว้อยา่งสมำาเสมอ

ทัี่�งน่� บริษัที่จะติ่ดต่ามผ่ลปีระกัอบกัารและผ่ลกัารดำาเนินงานของบริษัที่ยอ่ย
และบริษัที่ร่วมอย่างใกัล้ชิิด รวมถ้งกัำากัับให้ม่กัารเปิีดเผ่ยข้อม่ลรายกัาร 
เก่ั�ยวโยง และให้ม่กัารจัดเก็ับข้อม่ลและบันท้ี่กับัญชิ่ของบริษัที่ย่อยและ 
บรษัิที่รว่มใหบ้รษัิที่ต่รวจสอบ โดยมก่ัารรายงานผ่ลใหค้ณ์ะกัรรมกัารบรหิาร
หร่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่รับที่ราบอย่างสมำาเสมอเพ่�อวางแผ่นงานและ 
เปีา้หมายในกัารดำาเนินงานต่่อไปี
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1.3 โครงสร้างการถู่อหุ้นข้องกลุ่มูบริษััท

บรษัิที่ยอ่ย

บรษัิที่รว่ม

บริษััท แอดเทค ฮัับ จำำากัด (มูหาชน)

บริษััท มิูตซุุย ไอซุ่ท่ จำำากัด
(Mitsui ICT)

บริษััท ธุรรมู ดิจิำตอล จำำากัด
(Tham Digital)

บริษััท พัร็อพัเทค จำำากัด
(PropTech)

บริษััท บอร์น ดิจิำตอล จำำากัด
(Born Digital)

กลุ่มูครอบครัวลิมูปพััทธ์ุ*

99.99% 99.99% 99.99%

45% 55%

ชิ่่อบริษัที่ บริษัที่ มิต่ซ์้ำย ไอซ้ำ่ท่ี่ จำากััด

ท่่ี่ต้ั่งสำานักังานใหญ่ 99/9 ชิั้นท่่ี่ 12 ห้อง 1204-5 หม่ท่่่ี่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต่ำาบลบางต่ลาด อำาเภอปีากัเกัร็ด จังหวัดนนที่บ์ร่

ลักัษณ์ะธ์ุ์รกิัจ   บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม 

เลขที่ะเบ่ยนบริษัที่ 0105557012370

โที่รศัพที่� 0 2835 3957-8   

โที่รสาร 0 2835 3959

ที่์นจดที่ะเบ่ยน  1,000,000 บาที่

ที่์นชิำาระแล้ว  1,000,000 บาที่

หมายเหต่ ์: *เป็ีนกัารจัดกัล์่มต่ามนามสกัล์

รายละเอัย่ดำนิิติบุคัคัลท่�บรษัิทถือัหุน้ิทางตรงตั�งแต่รอ้ัยละ 10.00 ข้�นิไปขอังจำานิวนิทนุิจดำทะเบย่นิท่�ชำาระแล้ว

1.3.1 โครงสร้างการถู่อหุ้นข้องกลุ่มูบริษััท ณ วันท่� 31 ธัุนวาคมู 2564 

บริษัที่ท่ี่� 1
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ชิ่่อบริษัที่ บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด

ท่่ี่ต้ั่งสำานักังานใหญ่ 99/9 ชิั้นท่่ี่ 12 ห้อง 1204-5 หม่ท่่่ี่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต่ำาบลบางต่ลาด อำาเภอปีากัเกัร็ด จังหวัดนนที่บ์ร่

ลักัษณ์ะธ์ุ์รกิัจ   บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม และโฆษณ์าผ่า่นอินเที่อร�เน็ต่สำาหรับสินค้าและบริกัาร

เลขที่ะเบ่ยนบริษัที่ 0105554058522

โที่รศัพที่� 0 2835 3957-8   

โที่รสาร 0 2835 3959

ที่์นจดที่ะเบ่ยน  7,000,000 บาที่

ที่์นชิำาระแล้ว  7,000,000 บาที่

ชิ่่อบริษัที่ บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด

ท่่ี่ต้ั่งสำานักังานใหญ่ 99/9 ชิั้นท่่ี่ 12 ห้อง 1204-5 หม่ท่่่ี่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต่ำาบลบางต่ลาด อำาเภอปีากัเกัร็ด จังหวัดนนที่บ์ร่

ลักัษณ์ะธ์ุ์รกิัจ   บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ 

เลขที่ะเบ่ยนบริษัที่ 0105559077649

โที่รศัพที่� 0 2835 3957-8   

โที่รสาร 0 2835 3959

ที่์นจดที่ะเบ่ยน  10,000,000 บาที่

ที่์นชิำาระแล้ว  10,000,000 บาที่

ชิ่่อบริษัที่ บริษัที่ บอร�น ดิจิต่อล จำากััด

ท่่ี่ต้ั่งสำานักังานใหญ่ 288 ซ้ำอย ส.ธุ์รณ์ินที่ร� 2 ถนนปีระชิาอ์ทิี่ศ แขวงห้วยขวาง เขต่ห้วยขวาง  กัร์งเที่พมหานคร

ลักัษณ์ะธ์ุ์รกิัจ   โฆษณ์าผ่า่นอินเที่อร�เน็ต่สำาหรับสินค้าและบริกัาร

เลขที่ะเบ่ยนบริษัที่ 0105559073368

โที่รศัพที่� 0 2835 3957-8   

โที่รสาร 0 2835 3959

ที่์นจดที่ะเบ่ยน  5,000,000 บาที่

ที่์นชิำาระแล้ว  5,000,000 บาที่

บรษัิที่ท่ี่� 2

บรษัิที่ท่ี่� 3

บรษัิที่ท่ี่� 4
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1.3.2 ผู้ถู่อหุ้น

รายชื�อัผูถื้อัหุน้ิใหญ ่10 รายแรก ณ วันิท่� 31 ธันิวาคัม 2564 มดั่ำงนิ่�

รายช่่อผู้ถู่อหุ้น จำำานวนหุ้น %

1.1 นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� 87,006,000 54.38

1.2 นางโสภิดา บ์ญปีระกัอบศักัดิ� 1,573,500 0.98

1.3 นางสาวรัต่ติ่นารถ บ์ญปีระกัอบศักัดิ� 1,240,000 0.78

กัล์่มต่ระกั่ลบ์ญปีระกัอบศักัดิ� 89,819,500 56.14

2 นายธุ์นินที่ร� รัต่นศิริวิไล  5,736,500 3.59

3 กัองที่์นเปิีด บัวหลวงเฟื้ล็กัซ้ำิเบิ้ลเพ่่อกัารเล้่ยงชิ่พ  5,137,500 3.21

4 นายสมพล ยศวิริยะพาณ์ิชิย� 4,692,000 2.93

5 กัองที่์นเปิีด บัวหลวงต่ราสารที่์นเพ่่อกัารเล้่ยงชิ่พ 3,914,700 2.45

6 นายส์รกิัจ ศิน่ธุ์นัน 3,840,000 2.40

7 กัองที่์นผ่สมบ่ซ้ำ่เน่ยร�สำาหรับวัยเกัษ่ยณ์ 3,804,200 2.38

8 บริษัที่ ไที่ยเอ็นว่ด่อาร� จำากััด 3,384,800 2.12

9 นายธุ์นพล อารยสกั์ลพงศ� 2,890,000 1.81

10 นายเจนวิที่ย� จิวะกั์ลชิัยนันที่� 2,178,000 1.36

11 ผ่่้ถ่อห์้นอ่่น ๆ จำานวน 2,064 ราย 34,602,800 21.63

รวม 160,000,000 100.00

1.4 จำำานวนทุนจำดทะเบ่ยนและทุนชำาระแล้ว

1.5 การออกหลักทรัพัย์อ่�น

ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 บริษัที่มท่ี่น์จดที่ะเบ่ยนทัี่�งสิ�น 80,000,000 บาที่ 
ที่์นชิำาระแล้ว 80,000,000 บาที่ ปีระกัอบด้วยห์้นสามัญจำานวน  
160,000,000 ห์้น ม่ลค่าท่ี่�ต่ราไว้ห์้นละ 0.50 บาที่ เปี็นหลักัที่รัพย�ท่ี่� 
จดที่ะเบย่นในต่ลาดหลักัที่รพัย� เอ็ม เอ ไอ

 - ไมม่่

1.6 นโยบายการจ่ำายเงินปันผล

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) ม่เจต่นารมณ์�ท่ี่�จะดำาเนินธ์ุ์รกิัจบน 
พ่�นฐานของหลักักัารกัำากัับกิัจกัารท่ี่�ด่  มค่วามโปีรง่ใส และสามารถต่รวจสอบได้ 
โดยคำาน้งถ้งผ่ลปีระโยชิน�ของผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยที่์กักัล์่มเปี็นสำาคัญ และบริษัที่ 
ยงัต่ระหนกััถ้งสทิี่ธุ์ขิองผ้่่ถ่อห์น้ทัี่�งในฐานะนกััลงที่น์และเจ้าของบรษัิที่ ดังนั�น 
เพ่�อเปี็นกัารเพิ�มม่ลค่าให้แก่ัผ่่้ถ่อห์้นในระยะยาว บริษัที่จ้งกัำาหนดนโยบาย 
กัารจ่ายเงินปัีนผ่ลของบริษัที่ให้แก่ัผ่่้ถ่อห้์นในอัต่ราไม่น้อยกัว่า 40% ของ
กัำาไรส์ที่ธุ์ิจากังบเฉพาะกิัจกัารภายหลังหักัภาษ่เงินได้นิติ่บ์คคล และ 

เงินสำารองต่่าง ๆ  ท์ี่กัปีระเภที่ต่ามท่ี่�กัำาหนดไว้ในกัฎิหมายและข้อบังคับของบริษัที่ 
อยา่งไรก็ัต่าม กัารจ่ายเงินปีนัผ่ลดังกัล่าวอาจมก่ัารเปีล่�ยนแปีลงได้ข้�นอย่กั่ับ
ความจำาเปีน็และความเหมาะสมอ่�น ๆ  ต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่เหน็สมควร

สำาหรับบริษัที่ย่อยม่นโยบายกัารจ่ายเงินปัีนผ่ล ต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารของ
บรษัิที่ยอ่ยและ/หรอ่ผ่่ถ่้อห์น้ของบริษัที่ยอ่ยนั�น ๆ  จะพิจารณ์าจ่ายเงินปีนัผ่ล 
โดยพิจารณ์าต่ามความเหมาะสมของสภาพธ์ุ์รกิัจ เชิ่น พิจารณ์าจากัแผ่น 
กัารลงท์ี่นในกัารขยายกิัจกัารของบริษัที่ย่อยนั�น ๆ และความเพ่ยงพอของ
กัระแสเงินสด เป็ีนต้่น ทัี่�งน่� นโยบายกัารจ่ายเงินปัีนผ่ลของบริษัที่ยอ่ยดังกัล่าว
ขา้งต้่นได้ผ่า่นกัารอนมั์ติ่จากัท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารของแต่่ละบรษัิที่ยอ่ย

ทัี่�งน่� กัารจ่ายเงินปัีนผ่ลปีระจำาปีีจะต้่องได้รับอน์มัติ่จากัท่ี่�ปีระช์ิมผ่่้ถ่อห์้น  
เว้นแต่่เปี็นกัารจ่ายเงินปัีนผ่ลระหว่างกัาล ซ้ำ้�งคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และ 
บริษัที่ย่อยอาจอน์มัติ่ให้จ่ายเงินปัีนผ่ลระหว่างกัาลได้เป็ีนครั�งคราวเม่�อ 
เหน็ว่าบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ยมก่ัำาไรเพย่งพอท่ี่�จะที่ำาเชิน่นั�นได้ และใหร้ายงาน
กัารจ่ายเงินปีันผ่ลระหว่างกัาลดังกัล่าวให้ท่ี่�ปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์นรับที่ราบใน 
คราวถัดไปี
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2. การบริหารจัำดการความูเส่�ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารจัำดการความูเส่�ยง

บรษัิที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) ต่ระหนกััถ้งความสำาคัญของกัารบริหาร
ความเส่�ยง ซ้ำ้�งเปี็นส่วนหน้�งของกัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่ และเปี็นพ่�นฐาน
สำาคัญท่ี่�ชิ่วยให้สามารถบรรล์วัต่ถ์ปีระสงค�ของบริษัที่ได้ ทัี่�งน่� กัารระบ์และ
จัดกัารความเส่�ยงจะชิ่วยสนับสน์นให้บริษัที่ม่กัารตั่ดสินใจท่ี่�ด่ข้�น และชิ่วย 
ให้มองเห็นโอกัาส ต่ลอดจนสามารถบรรเที่าผ่ลกัระที่บจากัเหต่์กัารณ์�หร่อ
ความเส่�ยงสำาคัญท่ี่�อาจเกิัดข้�นกัับผ่่ถ่้อห์น้ได้

ความเส่�ยง หมายถ้ง โอกัาสหร่อเหต่์กัารณ์�ท่ี่�อาจเกิัดข้�น และส่งผ่ลกัระที่บ 
ต่่อกัารบรรล์วัต่ถ์ปีระสงค� หร่อเปี้าหมายท่ี่�บริษัที่กัำาหนดไว้ ซ้ำ้�งผ่ลกัระที่บ 
อาจเปีน็ตั่วเงินหรอ่ผ่ลกัระที่บท่ี่�มต่่่อภาพลักัษณ์�และช่ิ�อเสย่งของบรษัิที่

วัตถปุระส่งค์ั
1. กัำาหนดกัรอบกัารปีฏิิบติั่งานในกัระบวนกัารบริหารความเส่�ยงของบริษัที่ 

เพ่�อนำาไปีปีฏิิบติั่ทัี่�วทัี่�งองค�กัร
2. เพ่�อให้มั�นใจว่าม่กัารกัำาหนดหน้าท่ี่�ความรับผิ่ดชิอบในกัารควบค์ม 

ความเส่�ยงท่ี่�ได้ระบ์ไว้อยา่งเหมาะสม

ขอับเขต
นโยบายฉบับน่�ให้ม่ผ่ลบังคับใชิ้กัับที่์กักัารดำาเนินงาน รวมถ้งกัรรมกัาร  
ผ่่บ้รหิาร และพนกัังานท์ี่กัคนของบรษัิที่

วิธป่ฏิิบติัตามนิโยบาย
1. บริษัที่จะจัดวางระบบและกัระบวนกัารบรหิารความเส่�ยงทัี่�วทัี่�งองค�กัร 

รวมทัี่�งบริษัที่ในกัล์่มให้สอดรับกัับกัลย์ที่ธุ์�และเป้ีาหมายที่างธ์ุ์รกิัจ 
ต่ามมาต่รฐานสากัล โดยปีระเมินความเส่�ยงให้ครอบคล์มด้านต่่าง ๆ 
ได้แก่ั ความเส่�ยงด้านกัลย์ที่ธุ์� ความเส่�ยงด้านกัารปีฏิิบติั่งาน ความเส่�ยง
ด้านกัารเงิน ความเส่�ยงด้านกัารปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิระเบ่ยบข้อบังคับ  
ความเส่�ยงด้านเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ และความเส่�ยงด้านกัารคอร�รปัีชินั

2. ผ่่้บริหารและพนักังานที่์กัคนของบริษัที่เปี็นเจ้าของความเส่�ยง ซ้้ำ�งม ่
หนา้ท่ี่�ความรบัผ่ดิชิอบในกัารระบ์และปีระเมนิความเส่�ยงของหนว่ยงาน
ท่ี่�ต่นเองรับผ่ิดชิอบ รวมทัี่�งกัำาหนดมาต่รกัารท่ี่�เหมาะสมเพ่�อจัดกัาร
ความเส่�ยง และบริษัที่จะบริหารความเส่�ยงให้อย่่ในระดับท่ี่�ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) หร่อเบ่�ยงเบนไม่เกิันกัว่าระดับยอมรับได้ (Risk  
Tolerance)

3. ความเส่�ยงท่ี่�ม่ผ่ลกัระที่บต่่อกัารบรรล์วัต่ถ์ปีระสงค�ของบริษัที่ทัี่�งหมด
ต้่องได้รบักัารดำาเนนิกัาร ดังน่�

4.

5.

ความเส่�ยงท่ี่�อาจมผ่่ลกัระที่บต่่อแผ่นธ์ุ์รกิัจและกัลย์ที่ธุ์�ของบริษัที่ ซ้ำ้�งม่
ความเส่�ยงอย่ใ่นระดับส่งและส่งมากัทัี่�งหมดต้่องรายงานใหค้ณ์ะที่ำางาน
บริหารความเส่�ยง คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ และคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่
รบัที่ราบ
แผ่นผ่งันโยบายบรหิารความัเส่�ยง

คณ์ะที่ำางานบริหารความเส่�ยงต้่องที่บที่วนนโยบายฉบับน่�เป็ีน 
ปีระจำาที่์กัปีี และเสนอให้คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่พิจารณ์าอน์มัติ่หากัม ่
กัารเปีล่�ยนแปีลง

หมายเหต่ ์: แนวที่างกัารปีระเมินความเส่�ยงและกัรอบกัารบรหิารความเส่�ยงอ้างอิง
ต่ามค่่มอ่บรหิารความเส่�ยง

• ระบ์ความเส่�ยงอยา่งทัี่นเวลา
• ปีระเมินโอกัาสของกัารเกิัดความเส่�ยงและผ่ลกัระที่บหากัเกิัด

เหต่ก์ัารณ์�ดังกัล่าว
• จัดกัารความเส่�ยงให้สอดคล้องต่ามหลักัเกัณ์ฑ์�กัารบริหาร 

ความเส่�ยงท่ี่�กัำาหนดไว้ โดยคำาน้งถ้งค่าใชิ้จ่ายท่ี่�เก่ั�ยวข้องและ 
ผ่ลปีระโยชิน�ท่ี่�จะได้รบัจากักัารจัดกัารความเส่�ยงดังกัล่าว

• ติ่ดต่ามผ่ลและที่บที่วนกัารบริหารความเส่�ยงอย่างสมำาเสมอ  
เพ่�อใหม้ั�นใจว่าความเส่�ยงของบริษัที่ได้รบักัารจัดกัารอยา่งเหมาะสม

6.
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2.2 ปัจำจัำยความูเส่�ยงต่อการดำาเนินธุุรกิจำข้องกลุ่มูบริษััท

บริษัที่ได้จัดตั่�งคณ์ะที่ำางานบริหารความเส่�ยง ซ้ำ้�งม่บที่บาที่สำาคัญใน 
กัารกัำาหนดนโยบายและวางแนวที่างในกัารบริหารจัดกัารระดับความเส่�ยง 
ท่ี่�ม่นัยสำาคัญต่่อกัารดำาเนินงาน โดยที่ำาหน้าท่ี่�ติ่ดต่ามควบค์มความเส่�ยงให้
อย่่ภายในระดับท่ี่�เหมาะสมและรายงานต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่อย่าง
สมำาเสมอ บริษัที่ได้จำาแนกัความเส่�ยงเก่ั�ยวกัับกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจท่ี่�สำาคัญเป็ีน
ดังน่�

•

•

ความัเส่�ยงจัากการพ่�งพิงผู่้ให้บริการโทัรศััพท์ัเคล่�อนท่ั� 
ในการดำาเนินธุุรกิจั 
รายได้ของกัล์่มบริษัที่มากักัว่า 90% มาจากัธ์ุ์รกิัจบริกัารดิจิทัี่ล
คอนเที่นต่�ผ่่านชิ่องที่างโที่รคมนาคม และบริกัารพัฒนาระบบ
เที่คโนโลย่สารสนเที่ศสำาหรับอ์ปีกัรณ์�อิเล็กัที่รอนิกัส� ให้แก่ั 
ผ่่้ให้บริกัารโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� (“โอเปีอเรเต่อร�”) ซ้ำ้�งในปีี 2564 
กัล์่มบรษัิที่มร่ายได้จากัโอเปีอเรเต่อร�สองรายซ้ำ้�งมส่ดัสว่นรายได้
รวมมากักัว่า 99% โดยแบ่งออกัเป็ีนสดัสว่น 54%และ 46% ของ
รายได้จากัธ์ุ์รกิัจหลักั 2 ปีระเภที่ดังกัล่าว

กัล์ม่บรษัิที่จะต้่องดำาเนนิธ์ุ์รกิัจภายใต้่ขอ้กัำาหนดของโอเปีอเรเต่อร�
แต่่ละราย ตั่�งแต่่กัารจัดให้มร่ะบบกัารเชิ่�อมต่่อกัับโอเปีอเรเต่อร�
ท่ี่�ม่ปีระสิที่ธิุ์ภาพเพ่ยงพอในกัารให้บริกัารแก่ัผ่่้ใช้ิโที่รศัพที่�  
กัารกัำาหนดลักัษณ์ะของบริกัารหรอ่คอนเที่นต่� กัารกัำาหนดบริกัาร
หรอ่ความถ่�ในกัารจัดสง่คอนเที่นต่� ซ้ำ้�งจะต้่องได้รบัความเหน็ชิอบ
จากัโอเปีอเรเต่อร�ก่ัอนกัารให้บริกัาร รวมถ้งกัารจัดเก็ับหลักัฐาน
กัารสมัคร หลักัฐานกัารให้บรกิัาร สำาหรบักัารต่รวจสอบในภายหลัง 
โดยหากักัล์ม่บริษัที่ไมส่ามารถดำาเนินกัารต่ามข้อกัำาหนดของที่าง
โอเปีอเรเต่อร�ได้ กัล์่มบรษัิที่มโ่อกัาสท่ี่�จะถก่ัระงับกัารใหบ้ริกัาร

อย่างไรก็ัต่าม ผ่่้บริหารของกัล์่มบริษัที่ได้เริ�มที่ำาธ์ุ์รกิัจร่วมกัับ 
โอเปีอเรเต่อร�เป็ีนระยะเวลามากักัว่า 10 ปีี และพนักังานของ
บริษัที่ได้มก่ัารส่�อสารกัับที่างโอเปีอเรเต่อร�ถ้งแนวที่างกัารปีฏิิบติั่
งานอย่างสมำาเสมอ และม่ความพร้อมในกัารปีรับเปีล่�ยนวิธุ์่กัาร
ที่ำางานเพ่�อให้สอดคล้องกัับวิธุ์่กัารที่ำางานของโอเปีอเรเต่อร�  
โดยในอด่ต่ท่ี่�ผ่่านมากัล์่มบริษัที่ไม่เคยปีระสบปีัญหาในกัาร
ดำาเนนิงานอยา่งร์นแรงท่ี่�จะสง่ผ่ลกัระที่บต่่อกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจ

ความเส่�ยงจากักัารพ้�งพงิบ์คลากัรท่ี่�มค่วามสามารถเฉพาะ
กัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจและกัารพัฒนาบริกัารด้านเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศของบรษัิที่ ดำาเนนิกัารโดยบ์คลากัรท่ี่�มค่วามร่ ้ความ
สามารถ และปีระสบกัารณ์�เฉพาะด้าน ซ้ำ้�งเป็ีนที่รัพยากัรท่ี่�ม่
ค์ณ์ค่าและม่ส่วนสำาคัญในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ ซ้ำ้�งในท่ี่�น่�หมายถ้ง 
พนกัังานด้านเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ ดังนั�นหากับรษัิที่ต้่องสญ่เสย่ 
บ์คลากัรเหล่านั�นไปีอาจต้่องใช้ิเวลามากัในกัารสร้างบ์คลากัร
ที่ดแที่นข้�นมาใหม่ ซ้ำ้�งอาจส่งผ่ลต่่อกัารขยายกัารพัฒนาผ่ลงาน
ของกัล์่มบรษัิที่ได้

•

2.2.1 ความูเส่�ยงต่อการดำาเนินธุุรกิจำข้องกลุ่มูบริษััท
บรษัิที่ได้ต่ระหนกััถ้งความเส่�ยงดังกัล่าว และได้ดำาเนนิกัารกัระจาย
ความเส่�ยงโดยให้พนักังานรายอ่�นสามารถที่ำางานที่ดแที่นกัันได้ 
โดยไม่ต้่องพ้�งพิงพนักังานคนใดคนหน้�ง นอกัจากัน่� บริษัที่ได้ 
ให้ความสำาคัญกัับบ์คลากัร โดยให้กัารส่งเสริมพัฒนาความร่้
ความเข้าใจในธ์ุ์รกิัจ และกัารม่ส่วนร่วมในกัารดำาเนินงานของ
กัล่์มบรษัิที่ใหม้ากัท่ี่�ส์ด

ความัเส่�ยงจัากการท่ั�ผู่ใ้หบ้รกิารโทัรศัพัท์ัเคล่�อนท่ั�เข้า้มัา
ดำาเนินธุุรกิจัเอง
กัล์่มบริษัที่เป็ีนผ่่้ให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่่านชิ่องที่าง
โที่รคมนาคม ท่ี่�มก่ัารดำาเนนิกัารรว่มกัับโอเปีอเรเต่อร� โดยบรษัิที่
เปี็นผ้่่จัดหาคอนเที่นต่�ให้แก่ัโอเปีอเรเต่อร�เพ่�อนำาไปีส่งต่่อให ้
แก่ัผ่่้ใช้ิบริกัาร และบริษัที่จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าบริกัารท่ี่� 
โอเปีอเรเต่อร�เร่ยกัเก็ับจากัผ่่้ใช้ิบริกัาร ปีัจจ์บันบริษัที่ได้ที่ำา
สัญญาให้บริกัารดังกัล่าวกัับโอเปีอเรเต่อร�รายใหญ่ที่์กัราย  
โดยถ่อเปี็นกัลย์ที่ธุ์�ในกัารดำาเนินงานท่ี่�สำาคัญท่ี่�ต้่องกัารเข้าถ้ง 
ผ้่่ใชิ้บริกัาร ซ้ำ้�งไม่จำากััดเฉพาะผ้่่ใชิ้บริกัารในเคร่อข่ายใด 
เคร่อข่ายหน้�ง ทัี่�งน่� สัญญาดังกัล่าวส่วนใหญ่จะม่ผ่ลต่่ออาย์
อัต่โนมัติ่ ต่่อไปีอ่กัที่์กั ๆ 1 ปีี โดยท่ี่�ผ่่านมาได้ม่กัารต่่อสัญญา 
อยา่งต่่อเน่�องมาโดยต่ลอด

กัล์่มบริษัที่ม่รายได้หลักัมาจากักัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�
ผ่่านชิ่องที่างโที่รคมนาคมท่ี่�ดำาเนินกัารร่วมกัับโอเปีอเรเต่อร� 
รายใหญ ่3 ราย โดยมสั่ดสว่นรวมกัันมากักัว่า 80% ของรายได้
รวมในปี ี2562-2564 ซ้ำ้�งบรษัิที่อาจมค่วามเส่�ยงจากักัารไมไ่ด้รบั
กัารต่่ออาย์สญัญาดังกัล่าว และส่ญเส่ยรายได้จำานวนมากัรวมถ้ง
มผ่่ลกัระที่บอยา่งมน่ยัสำาคัญต่่อกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่

กัล์่มบริษัที่ต่ระหนักัถ้งความเส่�ยงดังกัล่าว และฝ่่ายบริหาร 
เชิ่�อว่ากัารสร้างปีฏิิสัมพันธุ์�ท่ี่�ด่ในกัารให้บริกัารแก่ัโอเปีอเรเต่อร�
มานานกัว่า 10 ปี ีจะชิว่ยลดความเส่�ยงดังกัล่าวลงได้ นอกัจากัน่� 
กั ล่์มบริษัที่ยังม่ บ์คลากัรด้านนักัพัฒนาระบบเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศท่ี่�ม่ปีระสบกัารณ์� ซ้ำ้�งสามารถอำานวยความสะดวกัให้
โอเปีอเรเต่อร�ทัี่�งในกัารปีรับปีร์งแก้ัไขปัีญหาได้อย่างรวดเร็ว  
รวมถ้งกัารพัฒนาระบบต่่าง ๆ ท่ี่�เช่ิ�อมโยงกัับธ์ุ์รกิัจเดิมให้ม่
ปีระสทิี่ธุ์ภิาพและเสถ่ยรภาพมากัยิ�งข้�น ซ้้ำ�งจะชิว่ยใหก้ัล์่มบรษัิที่
มผ่่ลงานท่ี่�นา่เชิ่�อถ่อต่่อไปีได้ในระยะยาว
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•

•

•

ความัเส่�ยงจัากการต่์อรองอัต์ราส่วนแบ่งรายได้จัาก 
ผู่ใ้หบ้รกิารโทัรศัพัท์ัเคล่�อนท่ั�
รายได้จากักัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่่านชิ่องที่าง
โที่รคมนาคมทัี่�งหมด และบริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศสำาหรับอ์ปีกัรณ์�อิเล็กัที่รอนิกัส�ส่วนใหญ่ มาจากั 
ส่วนแบ่งรายได้ค่าใช้ิบริกัารท่ี่�โอเปีอเรเต่อร�ได้รับจากัผ่่้ใชิ้
โที่รศัพที่� โดยกัำาหนดอัต่ราส่วนแบ่งรายได้ต่ามสัญญาท่ี่�ได้ม ่
กัารต่กัลงกััน ในอนาคต่หากัโอเปีอเรเต่อร�เจรจาต่่อรองขอลด
อัต่ราส่วนแบ่งรายได้ท่ี่�บริษัที่จะได้รับลงจากัอัต่ราปีัจจ์บัน ก็ัจะ
สง่ผ่ลกัระที่บอยา่งมน่ยัสำาคัญต่่อรายได้ของกัล์่มบรษัิที่ได้

ทัี่�งน่� ผ่่้บริหารของบริษัที่เช่ิ�อว่า ด้วยช่ิ�อเส่ยงและค์ณ์ภาพใน 
กัารให้บริกัาร บริษัที่ถ่อเปี็นผ่่้ให้บริกัารระบบท่ี่�ม่ความสัมพันธุ์�
อันด่กัับโอเปีอเรเต่อร�ที่์กัราย และเปี็นผ่่้ท่ี่�ได้รับความไว้วางใจ 
จากัโอเปีอเรเต่อร�มาอย่างต่่อเน่�อง บริษัที่จ้งเชิ่�อว่าจะสามารถ 
คงอัต่ราส่วนแบ่งรายได้กัับโอเปีอเรเต่อร�ในอัต่ราท่ี่�ยอมรับได้ 
ทัี่�งสองฝ่า่ยในระยะยาวต่่อไปี

ความัเส่�ยงจัากการพ่�งพงิพนัธุมัติ์รรายใหญ่
ในปีี 2564 กัล์่มบริษัที่ม่รายได้จากับริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� 
ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคมมากักัว่า 80% ของรายได้รวม ปีจัจ์บัน 
กัล์่มบริษัที่ม่กัารพ้�งพิงค่่ค้าที่างกัารต่ลาดบางราย เน่�องจากั 
สว่นแบง่รายได้ของกัล์่มบรษัิที่จากัโอเปีอเรเต่อร�เปีน็ผ่ลส่บเน่�อง
มาจากักัารที่ำากัารต่ลาดท่ี่�มป่ีระสิที่ธิุ์ภาพของค่่ค้าที่างกัารต่ลาด 
ในปีี 2564 กัล์่มบริษัที่พ้�งพิงรายได้จากัค่่ค้าที่างกัารต่ลาด 
ในชิ่องที่างท่ี่� ใชิ้เส่ยงซ้ำ้� งม่สัดส่วนรายได้จากัชิ่องที่างกัาร 
ที่ำากัารต่ลาดดังกัล่าวกัว่า 48% ของบริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่น 
ชิ่องที่างโที่รคมนาคม และกัล์่มบริษัที่ม่สัดส่วนรายได้จากักัาร
ที่ำากัารต่ลาดของค่่ค้าที่างกัารต่ลาด 2 รายหลักัในสัดสว่นรายได้
เท่ี่ากัับ 28% และ 18% ของรายได้จากับรกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� 
ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม

กัล์่มบริษัที่ได้ต่ระหนักัถ้งความเส่�ยงดังกัล่าว โดยกัล์่มบริษัที่ 
เชิ่�อว่าด้วยความสัมพันธุ์�ท่ี่�ด่กัับพันธุ์มิต่รและโอเปีอเรเต่อร�ท่ี่� 
กัล์่มบริษัที่ม่มาโดยต่ลอด จะที่ำาให้กัารดำาเนินกัารของบริษัที่
สามารถดำาเนนิกัารต่่อไปีได้ นอกัจากัน่�บริษัที่คำานง้ถ้งและบริหาร
ความสัมพนัธุ์�อันด่กัับค่ค้่ามาโดยต่ลอด โดยได้พจิารณ์ารว่มกัันเพ่�อ 
ที่ำาความเขา้ใจความต้่องกัารของต่ลาด และขอ้กัำาหนดต่่าง ๆ ท่ี่�
เก่ั�ยวข้องเพ่�อให้กัารดำาเนินกัารเปี็นไปีอย่างม่ออาชิ่พ และม่
ปีระสทิี่ธุ์ภิาพเพ่�อกัารรกััษาความสมัพนัธุ์�ท่ี่�ด่ต่่อกััน

ความัเส่�ยงท่ั�เก่�ยวข้อ้งกับการเป๋ล่�ยนแป๋ลงข้องเทัคโนโลย่
และพฤติ์กรรมัผู่บ้รโิภค
เที่คโนโลย่กัารส่�อสารมก่ัารเปีล่�ยนแปีลงอยา่งรวดเรว็ พฤติ่กัรรม 
และความต้่องกัารของผ่่บ้ริโภค ก็ัเปีล่�ยนแปีลงไปีต่ามวิวัฒนากัาร

ในผ่ลิต่ภัณ์ฑ์�และบริกัารใหม่ ๆ รวมถ้งกัารเปีล่�ยนแปีลงด้าน 
กัฎิเกัณ์ฑ์�กัารกัำากัับดแ่ลต่่าง ๆ  ก็ัมส่ว่นที่ำาให้มก่ัารเปีดิต่ลาดและ
ใหบ้ริกัารด้วยเที่คโนโลยใ่หม ่ๆ  โดยปีจัจัยต่่าง ๆ  ดังกัล่าวข้างต้่น
จะม่ผ่ลกัระที่บต่่อกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจบริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� 
ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม

ส่บเน่�องจากัรายได้ของกัล่์มบรษัิที่โดยสว่นใหญพ้่�งพงิรายได้จากั
กัารใหบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคมรว่มกัับ
โอเปีอเรเต่อร� ความเส่�ยงของรายได้ของกัล์่มบริษัที่จ้งพ้�งพิงกัับ
กัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ของโอเปีอเรเต่อร�ด้วยเชิ่นกััน 
อยา่งไรก็ัต่าม ฝ่า่ยบริหารมค่วามเห็นว่า จ์ดแขง็ของกัารให้บรกิัาร
ระบบของกัล่์มบรษัิที่ต่่อโอเปีอเรเต่อร� ค่อ กัารพัฒนาระบบกัาร
ให้บริกัารจัดกัารข้อม่ลเสม่อนเป็ีนผ่่้รับเหมางานบริกัารดิจิทัี่ล
คอนเที่นต่�ออกัมาจากัธ์ุ์รกิัจหลักัของโอเปีอเรเต่อร� ดังจะเห็น 
ได้ว่าเที่คโนโลย่ของชิ่องที่างในกัารให้บริกัารล่กัค้าม่พัฒนากัาร
มาตั่�งแต่่กัารโที่รศัพที่�หมายเลข 1900 เพ่�อรับคอนเที่นต่� จน 
กัลายเปี็นระบบต่อบรับอัต่โนมัติ่ และปีัจจ์บันเปี็นย์คท่ี่�ใชิ้ระบบ
ข้อความสั�น (SMS) และข้อม่ลที่างอินเที่อร�เน็ต่เปี็นหลักั  
กัล์่มบรษัิที่เล็งเหน็ความเปีล่�ยนแปีลงที่างเที่คโนโลยท่่ี่�เกิัดข้�นมา
โดยต่ลอด และได้ติ่ดต่ามแนวโน้มกัารเปีล่�ยนแปีลงกัับที่าง 
โอเปีอเรเต่อร�อย่างสมำาเสมอ เพ่�อให้แน่ใจว่ากัล์่มบริษัที่จะ
สามารถพัฒนาระบบเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศให้สามารถสนับสนน์
กัารให้บริกัารของโอเปีอเรเต่อร�ได้อย่างต่่อเน่�อง ตั่วอย่างเชิ่น 
ในปีี 2562 กัล์่มบริษัที่ได้เริ�มให้บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศให้แก่ัโอเปีอเรเต่อร�ต่ามพฤติ่กัรรมกัารชิำาระเงินของ
ผ่่ใ้ชิโ้ที่รศพัที่�ท่ี่�มท่ี่างเล่อกัมากัยิ�งข้�น ได้แก่ั กัารพัฒนาระบบชิอ่ง
ที่างกัารชิำาระเงินผ่า่นโอเปีอเรเต่อร� (“Carrier Billing”) เพ่�อซ้ำ่�อ
คอนเที่นต่�หร่อสนิค้าดิจิทัี่ล (“Digital Assets”) อ่�น  ๆซ้้ำ�งเปีน็ชิอ่งที่าง 
กัารชิำาระเงินท่ี่�สะดวกั และสามารถเข้าถ้งได้ง่ายจากัผ่่ใ้ช้ิโที่รศพัที่�
ที่ก์ัราย และสามารถเขา้ถ้งผ่่ใ้ชิบ้ริกัารในปีระเที่ศไที่ยได้มากักัว่า
ชิ่องที่างกัารชิำาระเงินปีระเภที่อ่�น เชิ่น บัต่รเครดิต่ บัต่รเงินสด 
กัารชิำาระเงินที่างอิเล็กัที่รอนกิัส� เชิน่ กัระเป๋ีาเงินอิเล็กัที่รอนกิัส� 
และสกัล์เงินคริปีโต่ (“Cryptocurrency”) เปีน็ต้่น 

ในแง่ม์มของกัารแข่งขันของส่�อดิจิทัี่ลในย์คปีัจจ์บัน เปี็นย์คท่ี่�ม่
คอนเที่นต่�จำานวนมากัมายบนอินเที่อร�เน็ต่ ซ้ำ้�งที่ำาให้เกิัดร่ปีแบบ
ที่างธ์ุ์รกิัจ (“Business Model”) ในกัารหารายได้จากัข้อม่ล 
หลากัหลายร่ปีแบบ โดยร่ปีแบบท่ี่�เหน็โดยทัี่�วไปี อาทิี่ (1) บรกิัาร
คอนเที่นต่�ฟื้ร่และหารายได้จากักัารโฆษณ์าจากัผ่่้ปีระกัอบกัาร 
เชิน่ YouTube / Facebook / Instagram เป็ีนต้่น (2) บริกัารแบบ
บอกัรบัสมาชิกิั เชิน่ Netflix / iFlix หรอ่รวมระหว่าง (1) และ (2) 
ค่อ คอนเที่นต่�ฟื้รแ่ละมโ่ฆษณ์า หรอ่สมคัรสมาชิกิัเพ่�อไมม่โ่ฆษณ์า 
และบรกิัารพิเศษเพิ�มเติ่ม เชิน่ Spotify รวมถ้งแอปีพลิเคชินับน
โที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่�มากัมาย (3) กัารจ่ายเงินซ้ำ่�อคอนเที่นต่�โดยต่รง 
เชิน่ หนังส่ออิเล็กัที่รอนกิัส� (“E-book”) เชิน่ Ookbee / Meb / 
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Shutterstock และนิต่ยสารออนไลน� เช่ิน TIME / The Economist 
เปีน็ต้่น ร่ปีแบบที่างธ์ุ์รกิัจปีระเภที่ท่ี่� (1) บริกัารคอนเที่นต่�ฟื้ร่และ
หารายได้จากักัารโฆษณ์าเปี็นร่ปีแบบธ์ุ์รกิัจท่ี่�ได้รับความนิยม 
มากัข้�นในปัีจจ์บัน เน่�องจากัสามารถเข้าถ้งผ่่ใ้ช้ิบรกิัารได้เรว็ท่ี่�ส์ด 
และเม่�อม่ผ่่้ใช้ิบริกัารเป็ีนจำานวนมากั ก็ัจะเกิัดความต้่องกัารใน
กัารโฆษณ์าของผ่่้ปีระกัอบกัารไปียังผ่่้ใช้ิบริกัารบนแพลต่ฟื้อร�ม 
(Platform) ดังกัล่าว อยา่งไรก็ัด่ ฝ่า่ยบรหิารเหน็ว่าร่ปีแบบธ์ุ์รกิัจ
ในแบบท่ี่� (2) และ (3) ซ้ำ้�งเปีน็กัารขายคอนเที่นต่�โดยต่รง แมว่้า
จะสามารถเขา้ถ้งกัล์่มผ่่ใ้ช้ิบรกิัารได้นอ้ยกัว่าร่ปีแบบธ์ุ์รกิัจท่ี่� (1) 
แต่่ก็ัมค่วามเส่�ยงนอ้ยกัว่าเน่�องจากัสามารถหารายได้ได้โดยต่รง
สมัพนัธุ์�กัับคอนเที่นต่�ท่ี่�ผ่ลิต่ข้�นมา

ดังนั�นแล้ว ฝ่า่ยบริหารจ้งเหน็ว่า กัารเปีล่�ยนแปีลงของเที่คโนโลย่
จะไมส่ง่ผ่ลกัระที่บต่่อกัารใหบ้รกิัารของกัล์ม่บรษัิที่ หากักัล่์มบรษัิที่
สามารถเต่รย่มความพรอ้มด้านบ์คลากัรฝ่า่ยเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ
ท่ี่�ม่ความสามารถในกัารพัฒนาระบบให้สามารถต่อบสนอง 
ความต้่องกัารของผ่่้ใชิ้บริกัารได้เปี็นอย่างด่นั�น กัล์่มบริษัที่ก็ัจะ
สามารถให้บริกัารแก่ัโอเปีอเรเต่อร�สำาหรับบริกัารใหม่ ๆ ท่ี่�จะม่
พฒันากัารต่่อเน่�องได้ในอนาคต่

ความัเส่�ยงจัากการเป๋ล่�ยนแป๋ลงกฎระเบ่ยบจัาก
สำานักงาน กสทัช่.
ผ่่้ให้บริกัารโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� (“โอเปีอเรเต่อร�”) อย่่ภายใต้่ 
กัารกัำากัับดแ่ลของสำานกัังานคณ์ะกัรรมกัารกิัจกัารกัระจายเส่ยง 
กิัจกัารโที่รทัี่ศน� และกิัจกัารโที่รคมนาคมแห่งชิาติ่ (กัสที่ชิ.)  
โดยโอเปีอเรเต่อร�จะนำากัฎิระเบ่ยบและข้อบังคับของสำานักังาน 
กัสที่ชิ. มากัำาหนดเป็ีนนโยบายและขั�นต่อนในกัารดำาเนนิงานของ
โอเปีอเรเต่อร� ซ้ำ้�งจะสง่ผ่ลต่่อวิธุ์ก่ัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจของกัล่์มบรษัิที่
ในสว่นท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับธ์ุ์รกิัจบรกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่าง
โที่รคมนาคม

ในชิว่งปีท่ีี่�ผ่า่นมาสำานกัังาน กัสที่ชิ. ได้หารอ่กัับโอเปีอเรเต่อร�เพ่�อ
เพิ�มค์ณ์ภาพในขั�นต่อนกัารสมัครและวิธุ์่กัารยกัเลิกัสมาชิิกัแก่ั 
ผ่่้ใชิ้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่� เพ่�อลดปัีญหาร้องเร่ยนกัรณ์่กัาร
สมัครใชิบ้รกิัารโดยไมส่มัครใจ โดยสำานกัังาน กัสที่ชิ. ได้กัำาหนด
ใหโ้อเปีอเรเต่อร�ที่ำากัารสง่ข้อความย่นยนักัารสมคัรและขอบคณ์์
สำาหรับกัารสมัครใชิ้บริกัาร และแจ้งชิ่องที่างกัารยกัเลิกัท่ี่�เปี็น
มาต่รฐานโดยกัารกัด *137 ปีจัจ์บันกัล์ม่บรษัิที่ได้ดำาเนนิกัารอยา่ง
เครง่ครัดต่ามแนวที่างของสำานักังาน กัสที่ชิ. และโอเปีอเรเต่อร� 
โดยมก่ัารสง่ข้อความแก่ัผ่่ส้มคัรใชิบ้ริกัารเพ่�อแจ้งขอบคณ์์สำาหรบั
กัารสมัครใช้ิบรกิัาร   โดยระบ์ช่ิ�อบรกิัาร อัต่ราค่าบรกิัาร หมายเลข
โที่รศัพที่�ของกัล์ม่บรษัิที่สำาหรบักัารสอบถามรายละเอ่ยดเพิ�มเติ่ม 
และชิอ่งที่างกัารยกัเลิกัผ่า่นกัารกัด *137 ต่ามท่ี่�กัำาหนด

•

นอกัจากักัารสง่ข้อความแจ้งชิอ่งที่างกัารยกัเลิกัแล้ว โอเปีอเรเต่อร�
แต่่ละรายม่ขั�นต่อนกัารดำาเนินกัารเพ่�อลดโอกัาสในกัารสมัคร 
ใชิบ้ริกัารโดยไมส่มคัรใจท่ี่�แต่กัต่่างกัันออกัไปี ได้แก่ั กัารสง่รหัส
ใชิค้รั�งเด่ยว (One-time-Password: OTP)  เพ่�อยน่ยนักัารสมคัร
ใชิ้บริกัาร กัารเพิ�มขั�นต่อนกัารสมัครใช้ิบริกัารผ่่านช่ิองที่าง
ออนไลน�ท่ี่�ม่กัารเพิ�มระบบกัารคัดกัรองกัารสมัครใชิ้บริกัาร โดย
มก่ัารป้ีองกัันโปีรแกัรมไม่ปีระสงค�ด่ (Malware) ทัี่�งน่� กัล์่มบริษัที่
คาดหวังว่ากัารเพิ�มขั�นต่อนกัารสมัครใชิบ้รกิัารท่ี่�เข้มงวดมากัข้�น
จะชิ่วยป้ีองกัันกัารสมัครใชิ้บริกัารโดยไม่ตั่�งใจ อย่างไรก็ัต่าม  
หากัในอนาคต่สำานกัังาน กัสที่ชิ. มม่าต่รกัารท่ี่�เพิ�มเติ่มจากัปัีจจ์บนั 
กัล่์มบรษัิที่พรอ้มท่ี่�จะดำาเนนิกัารต่ามท่ี่�โอเปีอเรเต่อร�กัำาหนด

ความัเส่�ยงจัากการบังคับใช่้กฎหมัายพระราช่บัญญัติ์
คุ้มัครองข้อ้มัลูสว่นบุคคล
กัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจของกัล่์มบริษัที่อย่่ภายใต้่กัารควบค์มของ
กัฎิหมายและกัฎิระเบ่ยบท่ี่�ม่จ์ดปีระสงค�เพ่�อค์้มครองบ์คคล 
ในด้านต่่าง ๆ อาทิี่เชิน่ กัฎิหมายค์้มครองผ้่่บรโิภค กัฎิหมายกัาร 
กัระที่ำาผิ่ดเก่ั�ยวกัับคอมพวิเต่อร� กัฎิหมายค์ม้ครองขอ้มล่สว่นบ์คคล 
ซ้้ำ�งกัฎิหมายและกัฎิระเบ่ยบเหล่าน่�ม่ความซ้ำับซ้้ำอนและม่กัาร
แก้ัไขเปีล่�ยนแปีลงบ่อยครั�งและม่แนวโน้มท่ี่�จะเข้มงวดมากัข้�น
เร่�อย ๆ  อยา่งไรก็ัต่าม ในกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจกัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�
ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคมของกัล์ม่บรษัิที่ใหแ้ก่ัโอเปีอเรเต่อร�นั�น 
โอเปีอเรเต่อร�มห่นา้ท่ี่�เปีน็ผ่่ค้วบคม์และจัดเก็ับข้อมล่ทัี่�งหมดของ
ผ้่่ใชิ้โที่รศัพที่�ต่ามเง่� อนไขและข้อกัำาหนดในกัารให้บริกัาร
โที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่� ในขณ์ะท่ี่�กัล่์มบรษัิที่มห่นา้ท่ี่�เพย่งในสว่นของ
กัารปีระมวลผ่ลและบริหารจัดกัารเฉพาะข้อม่ลท่ี่�กัล์่มบริษัที่ 
ได้รับจากัที่างโอเปีอเรเต่อร� ซ้ำ้�งมเ่พ่ยงข้อมล่หมายเลขโที่รศัพที่�
ของผ่่ส้มคัรรบับรกิัารเท่ี่านั�น ไมม่ก่ัารเขา้ถ้งขอ้มล่สว่นบ์คคลของ
ผ้่่ใช้ิโที่รศัพที่�อ่�นใด นอกัจากัน่� โอเปีอเรเต่อร�ที่์กัรายได้ม่กัาร
ปีฏิิบติั่ต่ามกัฎิหมายค์ม้ครองขอ้มล่สว่นบ์คคลอยา่งเครง่ครัด และ
ได้ออกัมาต่รกัารและข้อกัำาหนดแก่ัที่างกัล่์มบริษัที่ให้ปีฏิิบติั่ต่าม
เชิน่เด่ยวกััน รวมถ้งกัล์่มบริษัที่เองก็ัได้ระบ์ข้อกัำาหนดในสัญญา
กัับที่างค่ค้่าที่างกัารต่ลาดท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งให้มก่ัระบวนกัารปีฏิิบติั่งาน
เปีน็ไปีในทิี่ศที่างเด่ยวกัันกัับโอเปีอเรเต่อร�อ่กัด้วย 

กัล่์มบริษัที่ได้ให้ความสำาคัญกัับกัารปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิหมายข้างต้่น 
โดยได้ศ้กัษาและติ่ดต่ามความค่บหน้าของกัารปีรับปีร์งแก้ัไข 
และบังคับใช้ิกัฎิหมาย รวมทัี่�งแนวปีฏิิบัติ่ท่ี่�ออกัโดยหน่วยงาน
กัำากัับดแ่ลท่ี่�เก่ั�ยวข้อง เพ่�อใหพ้นักังานและพันธุ์มติ่รซ้ำ้�งเปีน็ค่่ค้า
ที่างกัารต่ลาดของกัล่์มบริษัที่ปีฏิิบัติ่ต่ามอย่างเคร่งครัดต่่อไปี 
นอกัจากัน่�ในไต่รมาสท่ี่� 1 ปี ี2564 กัล์่มบรษัิที่ได้มก่ัารดำาเนนิกัาร
ให้ผ่่้ต่รวจสอบภายในต่รวจสอบในส่วนของกัารปีฏิิบัติ่ต่าม
กัฎิหมายพระราชิบัญญัติ่ค์้มครองข้อม่ลส่วนบ์คคล เพ่�อสร้าง
ความเชิ่�อมั�นว่ากัล่์มบรษัิที่สามารถจัดกัารและปีอ้งกัันความเส่�ยง
ท่ี่�อาจจะเกิัดข้�นได้อยา่งครบถ้วน
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3. การขั้บเคล่�อนธุุรกิจำเพ่ั�อความูยั�งย่น

3.1 นโยบายและเป้าหมูายการจัำดการด้านความูยั�งย่น
บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) และบริษัที่ย่อย (“กัล์่มบริษัที่”) ให้ความสำาคัญกัับกัารเติ่บโต่ที่างธ์ุ์รกิัจภายใต้่กัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่และกัารบริหาร 
ความเส่�ยงอยา่งมป่ีระสิที่ธุ์ภิาพ ควบค่่กัับกัารดำาเนนิงานอยา่งมค่วามรับผิ่ดชิอบต่่อสังคม สิ�งแวดล้อม ต่ลอดจนหว่งโซ้ำค่ณ์์ค่าธ์ุ์รกิัจ (Value Chain) โดยกัารสร้าง
ความมั�นคงที่างเที่คโนโลย่ให้อย่่ค่่สังคมและสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งย่นสอดคล้องกัับหน้�งในพันธุ์กิัจของบริษัที่และความคาดหวังของผ่่้ม่ส่วนได้เส่ย รวมทัี่�งเพิ�ม
ปีระสิที่ธุ์ิภาพในกัารสร้างความโปีร่งใสและต่่อต้่านกัารที่์จริต่คอร�รัปีชิันในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจอย่างต่่อเน่�อง รวมถ้งกัารนำาเร่�องสิที่ธุ์ิมน์ษยชินเข้ามาเป็ีนส่วนหน้�ง
ของหลักักัารที่ำางาน โดยคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ได้พิจารณ์าและอน์มัติ่บังคับใช้ินโยบายกัารจัดกัารด้านความยั�งย่นในกัารปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ครั�งท่ี่� 
5/2564 เม่�อวันท่ี่� 15 พฤศจิกัายน 2564 โดยกัำาหนดใหม้ผ่่ลบังคับใชิทั้ี่นท่ี่

3.2 การจัำดการผลกระทบต่อผู้มู่ส่วนได้เส่ยในห่วงโซุ่คุณค่าข้องธุุรกิจำ

ลำาดับท่� ห่วงโซุ่คุณค่าข้องธุุรกิจำ รายละเอ่ยด

1. กัารบริหารค่่ค้าที่างธ์ุ์รกิัจ • กัารจัดหาผ่่้ผ่ลิต่คอนเที่นต่� (Content Partner) และ ค่่ค้าที่างกัารต่ลาด (Marketing Partner)  

ท่่ี่ม่ความสามารถในกัารที่ำางานท่่ี่ม่ค์ณ์ภาพ เป็ีนไปีต่ามข้อต่กัลงระหว่างกัล์่มบริษัที่และโอเปีอเรเต่อร� 

ม่กัารพัฒนาต่ามเที่คโนโลย่อย่างต่่อเน่่อง ดำาเนินธ์ุ์รกิัจอย่างถ่กัต้่องต่ามกัฎิหมาย ม่กัารดำาเนินงานท่่ี่

คำาน้งถ้งหลักัสิที่ธุ์ิมน์ษยชิน และผ่ลกัระที่บต่่อสิง่แวดล้อมและสังคม

2. กัารปีฎิิบัติ่กัาร • กัารรักัษามาต่รฐานกัารที่ำางานของที่ก์ัระบบงานท่่ี่ใหบ้รกิัารรวมถ้งกัารรักัษาความปีลอดภัยที่างไซ้ำเบอร�

ท้ัี่งต่่อผ่่้ใชิ้งานระบบและข้อม่ลของผ่่้ท่่ี่เก่่ัยวข้องในระบบที่์กัฝ่่าย

• กัารเล่อกัใช้ิผ่่้ให้บริกัาร Cloud ท่่ี่ระบบม่ปีระสิที่ธิุ์ภาพส่งเพ่ยงพอต่่อกัารที่ำางานของระบบงานและ 

ม่ความปีลอดภัย

• กัารม์่งม่ันพัฒนาบริกัารดิจิทัี่ลท่่ี่หลากัหลาย เพ่่อส่งเสริมกัารเติ่บโต่ของธ์ุ์รกิัจ รวมถ้งสนับสน์น 

กัารพัฒนาเศรษฐกิัจและยกัระดับค์ณ์ภาพชิ่วิต่ของสังคมโดยรวม

• กัารที่ำากัารต่ลาดและให้ข้อม่ลเก่่ัยวกัับกัารบริกัารอย่างโปีร่งใสถ่กัต้่องครบถ้วน รวมถ้งกัารด่แล 

กัารที่ำากิัจกัรรมกัารต่ลาดให้เป็ีนไปีต่ามกัฎิหมายท่่ี่เก่่ัยวข้อง

3. กัารพัฒนากัารบริกัาร • ส่งเสริมให้พนักังานม่กัารพัฒนาความสามารถอย่างต่่อเน่่อง รวมถ้งกัารสร้างความต่ระหนักัถ้ง 

กัารม่จรรยาบรรณ์ กัารเคารพกัฎิหมาย ความเคารพในหลักัสทิี่ธิุ์มน์ษยชินและผ่ลกัระที่บต่่อสิง่แวดล้อม

และสังคม

4. กัารให้บริกัารแก่ัล่กัค้า • กัารรกััษาความสัมพันธุ์�ท่่ี่ด่กัับลก่ัค้าพร้อมกัับคำานง้ถ้งกัารใช้ิงานและความต้่องกัารในอนาคต่ของล่กัค้า

เพ่่อความพร้อมในกัารนำาเสนอบริกัารได้อยา่งเหมาะสม

• กัารปีฏิิบติั่ต่ามเง่่อนไขของลก่ัค้าอยา่งเครง่ครัด ท้ัี่งในสว่นของกัารให้บริกัารระบบ และความปีลอดภัย

ของข้อม่ลสว่นบ์คคลท่่ี่ม่กัารจัดเก็ับในระบบ

• กัารร่วมม่อที่ำากัารต่ลาดกัับล่กัค้าท้ัี่งในส่วนของกัารจัดกิัจกัรรม และกัารแจกัรางวัลให้เป็ีนไปีต่าม 

แผ่นงานและถ่กัต้่องต่ามกัฎิหมายท่่ี่เก่่ัยวข้อง

5. กิัจกัรรมสนับสน์นอ่่น ๆ • กัารบริหารที่รัพยากัรบ์คคลท่่ี่ม่ความเป็ีนธุ์รรมและม์ง่สง่เสริมพัฒนาศักัยภาพพนักังาน เพ่่อสนับสน์น

วิสัยทัี่ศน�ในกัารเติ่บโต่ของธ์ุ์รกิัจ ซ้ำ้่งม่ระบบค่าต่อบแที่นและสวัสดิกัารท่่ี่เหมาะสม

• สร้างความปีลอดภัยและส์ขอนามัยท่่ี่ด่ในกัารที่ำางาน

• กัารบริหารระบบบัญชิ่กัารเงินท่่ี่เป็ีนท่่ี่เชิ่่อถ่อได้ ม่ความถ่กัต้่องโปีร่งใส ม์่งเน้นให้เกิัดความมั่นคงที่าง 

กัารเงินเพ่่อสนับสน์นกัารเติ่บโต่ของธ์ุ์รกิัจ

• กัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่่ี่ด่ต่ามหลักัธุ์รรมาภิบาล และจริยธุ์รรมในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ

3.2.1 ห่วงโซุ่คุณค่าข้องธุุรกิจำ
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มู่ส่วนได้เส่ยในห่วงโซุ่คุณค่าธุุรกิจำ

ลำาดับท่� ผู้มู่ส่วนได้เส่ย รายละเอ่ยด รายละเอ่ยด

1. พนักังาน • อ่เมล� Facebook และเว็บไซ้ำต่�ภายใน 
• กิัจกัรรมต่่าง ๆ เชิน่ กัารปีระช์ิมท่ี่ม
• กัารสำารวจความพ้งพอใจ

• ม่สวัสดิกัารท่่ี่เหมาะสม ผ่ลต่อบแที่นต่ามความสามารถ
• กัารพัฒนาศักัยภาพบ์คลากัร โดยเพ่ิมทัี่กัษะความร้่ความสามารถ

ให้ม่ความชิำานาญในกัารปีฏิิบัติ่งาน และม่ภาวะผ่่้นำา

2. ผ่่้ถ่อห์้น/ผ่่้รว่มที่์น/
เจ้าหน่้

• เว็บไซ้ำต่�นักัลงที่์นสัมพันธุ์�  
อ่เมล� ir@addtechhub.com และ
โที่รศัพที่� 

• คงความสามารถในกัารแข่งขันในธ์ุ์รกิัจบริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�
ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม 

• เพิ่มกัารเติ่บโต่ของบริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ
สำาหรับอ์ปีกัรณ์�อิเล็กัที่รอนิกัส� โดยขยายธ์ุ์รกิัจไปีส่่บริกัาร
ด้านใหม่ ๆ เพ่่ อสร้างกัารเติ่บโต่ 

• ส่� อสารผ่ลกัารดำาเนินงานรายไต่รมาสอย่างสมำาเสมอในที่์กั 
ชิอ่งที่าง โดยเปีดิเผ่ยขอ้มล่สำาคัญอยา่งครบถ้วนและทัี่นเวลา 

3. ค่่ค้า • กัารปีระเมินความพ้งพอใจของค่่ค้า 
(ป่ีละ 1 ครั้ง)

• เติ่บโต่ไปีพร้อมกัับกัล์่มบริษัที่ในกัารขยายบริกัารท่่ี่เข้าถ้ง 
กัล์่มล่กัค้าท่่ี่หลากัหลาย

• คาดหวังให้กัล์่มบริษัที่ปีฏิิบัติ่ต่ามสัญญาในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ 
รว่มกัันเหม่อนท่่ี่ปีฏิิบัติ่มา

4. ล่กัค้า • กัารปีระเมินความพ้งพอใจของ
ล่กัค้า (ป่ีละ 1 ครั้ง)

• คณ์์ภาพของบริกัารมค่วามเสถ่ยร และมค่วามเร็วในกัารเชิ่่อมต่่อ
ดาต้่าส่ง ม่โซ้ำล่ชิั่นที่างธ์ุ์รกิัจท่่ี่หลากัหลายช่ิวยเสริมศักัยภาพใน
กัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ

• ม่บริกัารท่่ี่หลากัหลายต่รงต่ามความต้่องกัารของล่กัค้า
• กัารรักัษาความปีลอดภัยของข้อม่ลส่วนบ์คคลอย่างเคร่งครัด

และม่มาต่รฐาน

5. ช์ิมชินและสังคม • เว็บไซ้ำต่�บริษัที่และโที่รศัพที่� • ไมพ่บกัารแจ้งปีระเด็นความคาดหวัง

บริษัที่ได้ที่ำากัารศ้กัษาและวิเคราะห�ผ่ลกัระที่บอันเกิัดจากักัล์่มบริษัที่ไปียังผ่่้ม่ส่วนได้เส่ย และผ่ลกัระที่บท่ี่�เกิัดจากัผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยมายังกัล์่มบริษัที่ โดยม ่
กัารพจิารณ์าวิเคราะห�ถ้งผ่่ม้ส่ว่นได้เสย่แต่่ละกัล์่ม เพ่�อรบัร่ถ้้งความคาดหวังของผ่่ม้ส่ว่นได้เส่ย สร์ปีได้ดังน่�

บริษัที่ได้กัำาหนดปีระเด็นด้านความยั�งย่น ทัี่�งในด้านเศรษฐกิัจ สังคม และ 
สิ�งแวดล้อมและได้นำาปีระเด็นสำาคัญเหล่าน่�เสนอต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่  
โดยกัำาหนดเปีา้หมายและแผ่นกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจรวมทัี่�งหมด 4 ปีระเด็น ดังน่� 

1. มัุง่มัั�นเพิ�มัรายได้จัากการข้ยายการใหบ้รกิารและข้ยายธุุรกิจั
• เพิ�มรายได้ของกัล่์มบริษัที่ผ่่านกัารขยายบริกัารจากัธ์ุ์รกิัจท่ี่�ม่อย่่เดิม 

พรอ้มทัี่�งกัารขยายรายได้จากักัารขยายธ์ุ์รกิัจต่ามโอกัาสที่างธ์ุ์รกิัจและ
เที่คโนโลยท่่ี่�มก่ัารพฒันาอยา่งต่่อเน่�อง

2. เพิ�มัป๋ระสิทัธิุภาพข้องระบบงานท่ั�ใหบ้รกิารและรกัษาระดับความัป๋ลอดภัย
• เพิ�มปีระสิที่ธุ์ิภาพและศักัยภาพในกัารดำาเนินงานของระบบงานใน 

ที่ก์ักัระบวนกัารที่ำางานใหก้ัระชัิบ รวดเรว็มากัยิ�งข้�น
• สง่เสรมิศกััยภาพในกัารรกััษาความปีลอดภัยด้านไซ้ำเบอร� เพ่�อปีกัปีอ้ง

โครงสร้างพ่�นฐานของระบบ และกัารสง่เสรมิบรกิัารใหม ่ๆ ทัี่�งในด้าน 
กัระบวนกัารเที่คโนโลย่และความพรอ้มของบ์คลากัรอยา่งต่่อเน่�อง

• ดำาเนินธ์ุ์รกิัจเพ่�อให้สอดคล้องเปี็นไปีต่ามสัญญากัับค่่ค้าและล่กัค้า  
รวมถ้งปีฏิิบติั่ต่ามขอ้บังคับของกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง

3. สรรหา พฒันา และดแูลบุคลากรแบบองค์รวมั
• สามารถสรรหาบ์คลากัรท่ี่�ม่ทัี่กัษะใหม่ ๆ ที่างเที่คโนโลย่ดิจิทัี่ลได้ 

เพย่งพอต่่อกัารเติ่บโต่ขององค�กัร
• พนักังานปีจัจ์บันได้รบักัารอบรม และพฒันาทัี่กัษะใหม ่ๆ ต่ามหนา้ท่ี่�

และความรับผิ่ดชิอบอยา่งต่่อเน่�อง
• อัต่ราพนกัังานท่ี่�เขา้รว่มกัารสำารวจความผ่ก่ัพนัของพนกัังานต่่อองค�กัร

ไมต่่ำากัว่า 70% 
• กัารสนับสนน์ความหลากัหลายและยอมรับความแต่กัต่่างของพนักังาน

ภายในองค�กัร 

4. ใช่พ้ลังงานอยา่งมัป่๋ระสิทัธิุภาพเพ่�อลดผ่ลกระทับต่์อสิ�งแวดล้อมั
• บรษัิที่ได้เขา้รว่มกัารจัดที่ำารายงานคาร�บอนฟื้ต์่พริ�นที่�ขององค�กัร และ

ม่แผ่นกัารท่ี่�จะนำารายงานท่ี่�ได้รับมาพิจารณ์า เพ่�อวางแนวที่างในกัาร
ลดปีรมิาณ์กัารปีล่อยก๊ัาซ้ำเรอ่นกัระจกัท่ี่�เกิัดจากักิัจกัรรมที่างธ์ุ์รกิัจของ
กัล่์มบรษัิที่อยา่งต่่อเน่�อง
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3.3 การจัำดการความูยั�งย่นในมิูติสิ�งแวดล้อมู

บรษัิที่มน่โยบายกัารจัดที่ำาคาร�บอนฟื้ต์่พริ�นที่�ขององค�กัร (Carbon Footprint 
for Organization : CFO) เพ่�อให้ที่ราบถ้งปีริมาณ์กัารปีล่อยและด่ดกัลับ 
ก๊ัาซ้ำเร่อนกัระจกัขององค�กัร และนำาไปีส่่กัารดำาเนินงานเพ่�อลดกัารปีล่อย 
ก๊ัาซ้ำเรอ่นกัระจกัขององค�กัรต่่อไปีในอนาคต่ โดยมวั่ต่ถป์ีระสงค�เพ่�อปีระเมิน
กัารปีล่อยก๊ัาซ้ำเร่อนกัระจกัท่ี่�เกิัดข้�นจากักัารดำาเนินงานและกิัจกัรรมต่่าง ๆ 
ขององค�กัร โดยกัำาหนดใหข้อบเขต่นโยบายมผ่่ลบังคับใชิกั้ับที่ก์ักัระบวนกัาร
ดำาเนินงานท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับบริษัที่ เพ่�อเสริมสร้างให้เกิัดความต่ระหนักัและ
จิต่สำาน้กัในกัารบริหารจัดกัารองค�กัรร่วมกัันอย่างม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ และได้
ปีระโยชิน�ส่งส์ด โดยนโยบายกัารจัดที่ำาคาร�บอนฟื้์ต่พริ�นที่�ขององค�กัรได้ม ่
กัารพิจารณ์าและอน์มัติ่โดยท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ครั�งท่ี่� 6/2564 
เม่�อวันท่ี่� 17 ธุ์นัวาคม 2564 และมผ่่ลบังคับใช้ิทัี่นท่ี่

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติด้านสิ�งแวดล้อมู

เพ่�อให้กัารจัดกัารพลังงานและบริหารจัดกัารความเส่�ยงของกิัจกัรรมท่ี่�ก่ัอ 
ให้เกิัดกัารปีล่อยก๊ัาซ้ำเร่อนกัระจกัอย่างม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ บริษัที่ได้ดำาเนินกัาร
ปีระเมนิคาร�บอนฟื้ต์่พริ�นที่�ขององค�กัรต่าม “ข้อกัำาหนดในกัารคำานวณ์ และ
รายงานคาร�บอนฟ์ื้ต่พริ�นที่�ขององค�กัร ฉบับปีรับปีร์งครั�งท่ี่� 5 ธุ์นัวาคม 2564” 
ซ้ำ้�งพิจารณ์าขอบเขต่ขององค�กัร (Organization Boundary) ในลักัษณ์ะ 
กัารควบคม์ดำาเนนิกัาร (Operational Control) ก๊ัาซ้ำเรอ่นกัระจกัท่ี่�พจิารณ์า 
ค่อ คาร�บอนไดออกัไซ้ำด� (CO2), ม่เที่น (CH4), ไนต่รัสออกัไซ้ำด� (N2O),  
ไฮัโดรฟื้ล่ออโรคาร�บอน (HFCs), เพอร�ฟื้ล่ออโรคาร�บอน (PFCs), ซ้ำัลเฟื้อร�
เฮักัซ้ำะฟื้ล่ออไรด� (SF6), ไนโต่รเจนไต่รฟื้ล่ออไรด� (NF3) ซ้ำ้�งผ่ลจากั 
กัารต่รวจสอบพบว่าปีริมาณ์กัารปีล่อยก๊ัาซ้ำเร่อนกัระจกัของกัล์่มบริษัที่ 
ในปี ี2564 มจ่ำานวนรวมปีระมาณ์ 49 ตั่นคาร�บอนไดออกัไซ้ำด�เท่ี่ยบเท่ี่า ซ้ำ้�ง
เปี็นจำานวนท่ี่�ค่อนข้างต่ำา เน่�องจากัลักัษณ์ะกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ท่ี่�
ไม่ได้ม่กัารปีล่อยก๊ัาซ้ำเร่อนกัระจกัออกัมาจำานวนมากั และเพ่�อส่งเสริม 
กัารเติ่บโต่อย่างยั�งย่นทัี่�งต่่อบริษัที่และสิ�งแวดล้อมในภาพรวม บริษัที่ม ่
เปี้าหมายท่ี่�จะเปี็นบริษัที่ท่ี่�ม่ความเปี็นกัลางที่างคาร�บอนโดยบริษัที่ม่แผ่น 
ในกัารเข้าไปีม่ส่วนร่วมในกิัจกัรรมท่ี่�ส่งเสริมให้ก๊ัาซ้ำเร่อนกัระจกัม่จำานวน 
ลดลงอยา่งสมำาเสมอ

3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมู
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บริษัที่ม่นโยบายความรับผ่ิดชิอบต่่อสังคม จะดำาเนินธ์ุ์รกิัจโดยคำาน้งถ้ง 
ผ่่ม้ส่ว่นได้เสย่ เศรษฐกิัจ สงัคม และสิ�งแวดล้อมอยา่งมค์่ณ์ธุ์รรม ต่ลอดจนม่
หลักัธุ์รรมาภิบาลเปีน็เคร่�องกัำากัับใหก้ัล์ม่บรษัิที่ดำาเนนิกิัจกัารด้วยความซ้ำ่�อสตั่ย�
สจ์รติ่ โปีรง่ใสย์ติ่ธุ์รรม บนพ่�นฐานของจรยิธุ์รรมและหลักักัารกัำากัับดแ่ลท่ี่�ด่ 
และต่ระหนักัถ้งผ่ลกัระที่บในที่างลบต่่อเศรษฐกิัจ สงัคม ที่รพัยากัรธุ์รรมชิาติ่
และสิ�งแวดล้อม เพ่�อสร้างความเชิ่�อมั�นให้แก่ั ผ่่้ถ่อห์้น พนักังาน ล่กัค้า  
ผ่่้ม่ส่วนได้เส่ย และผ่่้ท่ี่�เก่ั�ยวข้องที่์กัฝ่่าย ดังนั�นเพ่�อให้กัารพัฒนาธ์ุ์รกิัจของ
บริษัที่เปี็นไปีอย่างยั�งย่น ท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ครั�งท่ี่� 1/2562  
เม่�อวันท่ี่� 3 เมษายน 2562 ได้มม่ติ่อนมั์ติ่นโยบายความรบัผ่ดิชิอบต่่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility Policy) โดยม่กัรอบหลักักัารและแนวที่าง
ในกัารดำาเนนิงาน ดังน่�

กรอบแนวทัางการดำาเนินการความัรบัผ่ดิช่อบต่์อสงัคมั
กัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจภายใต้่กัารกัำากัับกิัจกัารท่ี่�ด่และย้ดหลักัจริยธุ์รรมควบค่่ 
ไปีกัับกัารใส่ใจด่แลรักัษาสิ�งแวดล้อมและด่แลสังคม ม่สำาน้กัรับผ่ิดชิอบต่่อ
สงัคมอยา่งแท้ี่จรงิ โดยคำานง้ถ้งผ่่ท่้ี่�มส่ว่นได้เสย่ (Stakeholders) ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
ทัี่�งภายในและภายนอกัองค�กัร ตั่�งแต่่ผ่่้ถ่อห์้น พนักังาน ล่กัค้า ช์ิมชินต่ลอด
จนสังคมวงกัว้าง ทัี่�งน่�เพ่�อนำาไปีส่ก่ัารพัฒนาธ์ุ์รกิัจอยา่งยั�งยน่ นโยบายความ
รับผิ่ดชิอบต่่อสังคมและสิ�งแวดล้อม เปี็นกัรอบในกัารปีฏิิบัติ่งานด้านต่่าง ๆ 
ให้คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ผ่่้บริหาร และพนักังานที่์กัคนย้ดถ่อปีฏิิบัติ่ด้วย 
ความเชิ่�อมั�น ศรัที่ธุ์า และเข้าใจในหลักักัารกัำากัับดแ่ลกิัจกัารท่ี่�ด่ เพ่�อปีล่กัฝ่งั
จิต่สำานก้ัเร่�องความรับผิ่ดชิอบต่่อสังคมและสิ�งแวดล้อมให้เกิัดข้�นในที่ก์ัระดับ 
พร้อมให้กัารสนับสน์นต่่อช์ิมชินและสังคมโดยม์่งเน้นส่งเสริมกัารพัฒนา 
ท่ี่�สอดคล้องกัับความต้่องกัารของช์ิมชินเพ่�อยกัระดับค์ณ์ภาพชิ่วิต่และ 
ความเป็ีนอย่ข่องช์ิมชินในระยะยาวต่ามหลักักัารและแนวที่างความรับผ่ดิชิอบ 
ต่่อสังคมและสิ�งแวดล้อมท่ี่�กัำาหนดโดยต่ลาดหลักัที่รัพย�แห่งปีระเที่ศไที่ย 
ซ้้ำ�งครอบคลม์หัวขอ้ดังต่่อไปีน่�

1. การป๋ระกอบกิจัการด้วยความัเป๋น็ธุรรมั 
บรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ยใหค้วามสำาคัญในกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจต่ามนโยบายกัารกัำากัับ
ด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่ รวมทัี่�งค์ณ์ธุ์รรมและข้อพ้งปีฏิิบัติ่ในกัารที่ำางาน เป็ีนกัรอบ
และแนวที่างปีฏิิบัติ่ให้ดำาเนินธ์ุ์รกิัจโดยคำาน้งถ้งความเสมอภาค เปี็นธุ์รรม  
ไมเ่อารัดเอาเปีร่ยบ ม่ความซ่้ำ�อสัต่ย�และโปีรง่ใสในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ ไมเ่ร่ยกั 
ไมร่บั และจ่ายผ่ลปีระโยชิน�ใด ๆ ท่ี่�ไมส่จ์รติ่ในกัารค้ากัับค่่ค้า และยด้กัติ่กัา
ของกัารแข่งขันอย่างเสมอภาคของกัารได้รับผ่ลต่อบแที่นท่ี่�เป็ีนธุ์รรม 
ทัี่�งสองฝ่า่ย กัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจกัับค่ค้่าต้่องไมน่ำามาซ้ำ้�งความเส่�อมเสย่ต่่อช่ิ�อเส่ยง
ของบรษัิที่และบริษัที่ยอ่ย หรอ่ขดัต่่อกัฎิหมาย

เพ่�อใหเ้กิัดความเป็ีนธุ์รรมในกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจ บริษัที่และบริษัที่ยอ่ยได้กัำาหนด
เปีน็นโยบายของบรษัิที่โดยใหค้วามสำาคัญต่่อสิที่ธิุ์ของผ่่ม่้สว่นได้เสย่ที่ก์ักัล์่ม 
ไมว่่าจะเปีน็ผ่่ม่้สว่นได้เส่ยภายใน อันได้แก่ั พนักังานและผ่่บ้ริหารของบริษัที่

3.4.1 นโยบายและแนวปฎิิบัติด้านสังคมู

3.4 การจัำดการความูยั�งย่นในมิูติสังคมู 

หรอ่ผ่่ม้ส่ว่นได้เส่ยภายนอกั อันได้แก่ั ล่กัค้า เจ้าหน่� ภาครัฐ และหนว่ยงานอ่�น ๆ  
ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง รวมถ้งช์ิมชิน สงัคม และสิ�งแวดล้อม ซ้ำ้�งไมเ่พย่งแต่่เฉพาะกัารปีฏิิบติั่
ต่ามท่ี่�กัฎิหมายกัำาหนดเท่ี่านั�น แต่่ยงัรวมถ้งกัารไมก่ัระที่ำากัารใด ๆ  ท่ี่�เปีน็กัาร
ละเมิด หร่อริดรอนสิที่ธุ์ิของผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยเหล่านั�นด้วย โดยม่หลักักัารใน 
กัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ ดังน่�

• ไม่เร่ยกั รับ หร่อยินยอมท่ี่�จะรับที่รัพย�สิน หร่อปีระโยชิน�อ่�นใดซ้ำ้�งอย่่
นอกัเหนอ่ข้อต่กัลงที่างกัารค้า หรอ่เง่�อนไขที่างกัารค้า

• ม์่งสร้างความสัมพันธุ์� ความร่วมม่อท่ี่�ด่ร่วมกัับค่่ค้า เพ่�อเสริมสร้าง
ศกััยภาพและปีระสิที่ธุ์ภิาพในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจรว่มกัันในระยะยาว

• รกััษาความลับหรอ่สารสนเที่ศของค่ค้่า ไมน่ำาไปีใชิเ้พ่�อปีระโยชิน�ต่นเอง 
หรอ่ผ้่่ท่ี่�เก่ั�ยวข้องโดยมชิิอบ

• บริษัที่และบริษัที่ย่อยจะไม่ดำาเนินกัารใด ๆ ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารละเมิด
ที่รัพย�สินที่างปีญัญา รวมทัี่�งสง่เสริมให้ผ่่บ้รหิาร พนักังานใช้ิที่รพัยากัร
และที่รัพย�สินของบริษัที่อยา่งม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ ใชิ้สินค้าและบริกัารท่ี่�ม่
ลิขสทิี่ธุ์ิ�ถก่ัต้่องและไมส่นบัสนน์สินค้าหรอ่กัารกัระที่ำาท่ี่�เปีน็กัารละเมิด
ที่รพัย�สินที่างปีญัญา

• บรษัิที่และบริษัที่ยอ่ยต่่อต้่านกัารแขง่ขนัท่ี่�ไมเ่ปีน็ธุ์รรม โดยบริษัที่และ
บริษัที่ย่อยจะไม่ดำาเนินกัารในเร่�องดังต่่อไปีน่� ได้แก่ั กัารรวมหัว 
กัำาหนดราคา กัารกัำาหนดราคาจำาหน่ายเพ่�อกัำาจัดค่่แขง่ โดยกัารกัำาหนด
ราคาของบรษัิที่จะมาจากักัารพจิารณ์าสภาวะต่ลาด ความต้่องกัารซ้ำ่�อ  
ต่ลอดจนต้่นท์ี่นอ่�น ๆ ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง หรอ่อาจกัล่าวได้ว่าเปีน็กัารกัำาหนด
ราคาสินค้าต่ามต้่นท์ี่นสนิค้าและค่าใชิจ่้ายต่่าง ๆ  เพ่�อใหส้ามารถแข่งขัน
ได้

• บริษัที่และบริษัที่ย่อยม่กัระบวนกัารคัดเล่อกัผ่่้ขายสินค้าท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยม
ด้วยกัารเปีร่ยบเท่ี่ยบราคาท่ี่�เหมาะสมต่ามนโยบายของบริษัที่โดยม ่
ขั�นต่อนกัารอน์มัติ่ท่ี่�ชิัดเจน สามารถต่รวจสอบผ่่้ม่อำานาจอน์มัติ่ต่าม
มล่ค่าของสินค้าได้ อ่กัทัี่�งยงัสามารถต่รวจสอบข้อมล่ต่่าง ๆ  ได้ตั่�งแต่่ต้่น
จนจบกัระบวนกัารและสามารถเร่ยกัด่ปีระวัติ่กัารสั�งซ้ำ่�อย้อนหลัง 
ได้อ่กัด้วย โดยหน่วยงานท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารจัดซ้ำ่�อจะต้่องต่รวจสอบ 
กัารสั�งซ้ำ่�อสนิค้าและบรกิัารท์ี่กัครั�ง

• บริษัที่และบริษัที่ย่อยได้กัำาหนดชิ่องที่างกัารร้องเร่ยนเร่�องท่ี่�ไม่ได้รับ
ความเปี็นธุ์รรม โดยม่จ์ดรับเร่�องร้องเร่ยนดังกัล่าวท่ี่�บริษัที่ต่ลอดจน
เว็บไซ้ำต่�ของบรษัิที่เปีน็ต้่น

2. การต่์อต้์านการทัจุัรติ์คอรร์ปั๋ช่นั 
บริษัที่และบริษัที่ย่อยดำาเนินธ์ุ์รกิัจด้วยความโปีร่งใส ย้ดมั�นในความถ่กัต้่อง 
โดยจัดใหม้แ่นวที่างในกัารต่่อต้่านกัารท์ี่จริต่คอร�รัปีชินั รวมถ้งกัารสนับสนน์
กิัจกัรรมท่ี่�สง่เสริมและปีล่กัฝั่งให้ผ้่่บริหารและพนักังาน ปีฏิิบติั่ต่ามกัฎิหมาย
และระเบ่ยบข้อบังคับท่ี่�เก่ั�ยวข้อง ไม่สนับสน์นให้ม่กัารสร้างความสำาเร็จ 
ของงานด้วยวิธุ์ก่ัารท์ี่จริต่ 
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คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ม่นโยบายปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิหมายต่่อต้่านกัารท์ี่จริต่
คอร�รัปีชินั โดยกัำาหนดแนวที่างปีฏิิบติั่ ดังน่�

• สร้างจิต่สำาน้กั ค่านิยม ทัี่ศนคติ่ให้แก่ัพนักังานในกัารปีฏิิบัติ่ต่าม 
กัฎิระเบ่ยบ ด้วยความซ้ำ่�อสัต่ย�ส์จริต่ (ต่ามค่่ม่อจรรยาบรรณ์และ 
ขอ้พง้ปีฏิิบติั่ในกัารที่ำางาน (Code of Conduct) ของบรษัิที่)

• จัดให้ม่ระบบกัารควบค์มภายในท่ี่�ม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพและปีระสิที่ธุ์ิผ่ล  
ม่กัารต่รวจสอบกัารถ่วงด์ลกัารใชิ้อำานาจให้เหมาะสมเพ่�อป้ีองกัันมิให้
พนกัังานที่จ์รติ่หรอ่มส่ว่นเก่ั�ยวขอ้งกัับกัารที่จ์รติ่และคอร�รัปีชินัต่่าง ๆ

• ห้ามมิให้กัรรมกัารบริษัที่ ผ่่้บริหาร และพนักังานกัระที่ำากัารใด ๆ  
อันเปี็นกัารเร่ยกัร้องหร่อยอมรับที่รัพย�สิน หร่อผ่ลปีระโยชิน�อ่�นใด 
สำาหรับต่นเองหร่อผ่่้อ่�นท่ี่�ส่อไปีในที่างจ่งใจให้ปีฏิิบัติ่หร่อละเว้นกัาร
ปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�โดยมชิิอบหรอ่อาจที่ำาใหบ้รษัิที่เสย่ปีระโยชิน�อันชิอบธุ์รรม

• ห้ามมิให้กัรรมกัารบริษัที่ ผ่่้บริหาร และพนักังานให้หร่อเสนอท่ี่�จะ 
ให้ที่รัพย�สินหร่อผ่ลปีระโยชิน�อ่� นใดแก่ับ์คคลภายนอกัเพ่� อจ่งใจ 
ให้บ์คคลนั�นกัระที่ำาหร่อละเว้นกัระที่ำากัารใดท่ี่�ผ่ิดต่่อกัฎิหมายหร่อ 
โดยมชิิอบต่่อต่ำาแหนง่หนา้ท่ี่�ของต่น

บริษัที่ม่ระเบ่ยบในกัารดำาเนินกัารเพ่� อปี้องกัันกัารม่ส่วนเก่ั�ยวข้องกัับ 
กัารที่จ์ริต่และคอร�รัปีชินั โดยได้ส่�อสารไปีทัี่�งระดับกัรรมกัาร ผ่่บ้รหิาร และ
พนักังาน กัำาหนดให้กัารดำาเนินกัารที่์กักัระบวนกัารอย่่ในขอบข่ายกัฎิหมาย
อยา่งเครง่ครดั หากัเกิัดขอ้ผ่ดิพลาดในกัระบวนกัารกัารดำาเนนิงาน อันเน่�อง
มาจากัความปีระมาที่ ร่เ้ท่ี่าไมถ้่งกัารณ์�ก็ัให้ได้รบัโที่ษต่ามกัฎิหมาย และบรษัิที่
จัดให้ม่ชิ่องที่างในกัารรายงาน หากัม่กัารพบเห็นกัารฝ่่าฝ่้นหร่อกัารท์ี่จริต่
คอร�รัปีชินั และมม่าต่รกัารค้์มครองสำาหรบัผ่่ร้ายงานหรอ่ผ่่ท่้ี่�ให้ความร่วมมอ่
ในกัารรายงานกัารที่จ์ริต่คอร�รปัีชินัด้วย โดยมร่ะบ์ในระเบ่ยบของบรษัิที่

3. การเคารพสทิัธิุมันุษยช่น
บริษัที่และบริษัที่ย่อยให้ความสำาคัญต่่อกัารเคารพสิที่ธุ์ิมน์ษยชิน โดยได้
ต่ระหนักัในค์ณ์ค่าของที่รัพยากัรมน์ษย�และปีระสงค�ท่ี่�จะให้พนักังานม ่
ความภาคภ่มใิจในองค�กัร จ้งได้สง่เสรมิบรรยากัาศกัารที่ำางานอยา่งมส่ว่นรว่ม
และมอบโอกัาสความก้ัาวหนา้ในสายอาช่ิพอยา่งเท่ี่าเท่ี่ยมกััน โดยพนกัังาน
จะได้รบักัารพัฒนาสง่เสริมให้มค่วามร่ ้ความสามารถอย่างทัี่�วถ้งและต่่อเน่�อง 
เพ่�อสร้างค์ณ์ค่าและดำารงความเปี็นเลิศในธ์ุ์รกิัจ ภายใต้่แนวที่างกัารบริหาร
งานที่รพัยากัรบ์คคล ดังน่�

• ด้านความัเสมัอภาคและโอกาสท่ั�เท่ัาเท่ัยมั

ผ่่บ้รหิารของบริษัที่มก่ัารปีฏิิบติั่ต่่อพนกัังานที่ก์ัคนด้วยความเคารพ
ศกััดิ�ศรแ่ละคณ์์ค่าแหง่ความเปีน็มนษ์ย�อยา่งเท่ี่าเท่ี่ยม
กัารสรรหาและคัดเล่อกับ์คลากัรดำาเนินกัารโดยย้ดถ่อปีระโยชิน�
และผ่ลสำาเรจ็ของบรษัิที่ด้วยหลักัค์ณ์ธุ์รรม หลักัความเสมอภาค 
หลักัความสามารถ และความจำาเป็ีนในกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจ เพ่�อ
ให้ได้ “คนด่” และ “คนเก่ัง” ท่ี่�ม่ทัี่ศนคติ่สอดคล้องกัับงานและ 

o

o

วัฒนธุ์รรมขององค�กัร โดยคำาน้งถ้งค์ณ์สมบติั่ของแต่่ละต่ำาแหนง่ 
คณ์์ว์ฒทิี่างกัารศก้ัษา ปีระสบกัารณ์�และข้อกัำาหนดอ่�น ๆ  ท่ี่�จำาเปีน็
แก่ังาน และไม่ม่ข้อก่ัดกัันเร่�องเพศ อาย์ เชิ่�อชิาติ่ ศาสนา หร่อ
ความสัมพนัธุ์�สว่นบ์คคล
กัำาหนดระบบกัารจ่ายค่าต่อบแที่นต่ามความสามารถของ
พนักังาน รวมทัี่�งจัดสิที่ธุ์ิปีระโยชิน�และสวัสดิกัารแก่ัพนักังาน 
และครอบครวั โดยจะคำาน้งถ้งโครงสรา้งเงินเด่อนท่ี่�สอดคล้องกัับ
ภาวกัารณ์�ที่างด้านเศรษฐกิัจและกัารปีรับข้�นค่าจ้างโดยพจิารณ์า
จากัผ่ลสำาเร็จของธ์ุ์รกิัจและผ่ลกัารปีฏิิบัติ่งาน ความม์มานะ
อ์ต่สาหะของพนกัังาน
สนับสน์นส่งเสริมให้พนักังานได้รับกัารพัฒนาอย่างต่่อเน่�อง  
ทัี่�งที่างด้านความสามารถหลักัต่ามปีระเภที่ธ์ุ์รกิัจ ความสามารถ
ในเชิิงบริหารจัดกัาร และความสามารถในกัารปีฏิิบัติ่งาน  
โดยสนับสน์นทัี่�งที่างด้านงบปีระมาณ์และเวลาในกัารพัฒนา
อย่างสมำาเสมอต่่อเน่�องเพ่�อพัฒนาความสามารถในกัารที่ำางาน 
เปีดิโอกัาสให้พนกัังานก้ัาวหน้าในอาชิพ่กัารงาน ต่ลอดจนพัฒนา
บ์คลากัรให้เปี็นคนม่ค์ณ์ภาพ ม่ทัี่ศนคติ่ท่ี่�ด่ และม่ความร่้ในกัาร
ที่ำางาน
เสริมสร้างบรรยากัาศในกัารส่�อสารท่ี่�ด่ท่ี่�จะนำามาซ้้ำ�งความสัมพันธุ์�
อันด่ และปีระสิที่ธุ์ภิาพในกัารที่ำางานรว่มกััน

o

o

o

• ด้านการล่วงละเมัดิ

ผ้่่บังคับบัญชิาพ้งปีฏิิบัติ่ต่นให้เปี็นท่ี่�เคารพนับถ่อของพนักังาน 
และพนักังานไม่พ้งกัระที่ำากัารใด ๆ อันเป็ีนกัารไม่เคารพนับถ่อ 
ผ้่่บงัคับบญัชิา
พนักังานที่์กัคนต้่องไม่กัระที่ำากัารใด ๆ ท่ี่�เปี็นกัารละเมิดหร่อ
ค์กัคาม ไมว่่าจะเปีน็ที่างวาจา หร่อกัารกัระที่ำาต่่อผ้่่อ่�นบนพ่�นฐาน
ของเชิ่�อชิาติ่ ศาสนา อาย์ ความพิกัารที่างรา่งกัายและจิต่ใจ

o

o

4. การป๋ฏิิบติั์ต่์อแรงงานอยา่งเป็๋นธุรรมั
บริษัที่และบริษัที่ย่อยให้ความสำาคัญและต่ระหนักัถ้งความเท่ี่าเท่ี่ยมกััน  
โดยมแ่นวปีฏิิบติั่ต่่อพนกัังานด้วยความเปีน็ธุ์รรมไมเ่ล่อกัปีฏิิบติั่ต่่อบ์คคลหน้�ง
บ์คคลใด เปีน็ไปีต่ามค่่มอ่จรรยาบรรณ์และขอ้พง้ปีฏิิบติั่ในกัารที่ำางาน (Code 
of Conduct) ซ้ำ้�งใช้ิเป็ีนแนวที่างในกัารปีฏิิบัติ่งานของพนักังานที่์กัคน  
โดยถ่อว่าข้อปีฏิิบัติ่ในค่่ม่อจรรยาบรรณ์และข้อพ้งปีฏิิบัติ่ในกัารที่ำางานเปี็น
ส่วนหน้�งของ “ระเบ่ยบและข้อบังคับพนักังาน” ท่ี่�พนักังานพ้งปีฏิิบัติ่  
ทัี่�งน่�บริษัที่ได้ดำาเนินกัารช่ิ�แจงเร่�องจรรยาบรรณ์ในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจให้กัับ
พนักังานท์ี่กัคนรับที่ราบในวันแรกัของกัารเข้าร่วมงานกัับบริษัที่และยังได้
เน้นยำารายละเอ่ยดในหลักัส่ต่รกัารฝ่ึกัอบรมพนักังาน โดยบริษัที่ม่ระบบ 
กัารดแ่ลพนักังานอยา่งทัี่�วถ้งและเปีน็ธุ์รรมต่ามข้อบงัคับเก่ั�ยวกัับกัารที่ำางาน
ของบรษัิที่ ดังน่� 

• บรษัิที่และบริษัที่ยอ่ยดแ่ลผ่ลต่อบแที่นให้พนักังานที่ก์ัคนอยา่งเหมาะสม
และเปีน็ธุ์รรม โดยพนักังานไมจ่ำาเปีน็ต้่องเรย่กัรอ้ง 
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• บรษัิที่และบริษัที่ยอ่ยจะไมเ่ล่อกัปีฏิิบติั่ และในขณ์ะเด่ยวกัันจะปีฏิิบติั่
ต่่อพนกัังานอยา่งเท่ี่าเท่ี่ยมกััน 

• ในกัรณ่์ท่ี่�พนักังานมข้่อร้องที่ก์ัข�เกิัดข้�น บริษัที่และบริษัที่ยอ่ยมขั่�นต่อน
และวิธุ์่กัารดำาเนินกัาร เร่�องกัารร้องที่์กัข�ของพนักังานอย่างชิัดเจน  
โดยบริษัที่จะหาที่างย์ติ่เร่�องร้องที่์กัข�โดยเร็วและเป็ีนธุ์รรม เพ่�อจำากััด
ปีญัหาใหอ้ย่ใ่นขอบเขต่ไมข่ยายผ่ลออกัไปีในวงกัว้าง

5. ความัรบัผ่ดิช่อบต่์อผู่บ้รโิภค
นอกัเหน่อจากักัารปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิหมายแล้ว บริษัที่และบริษัที่ย่อยยังม ่
นโยบายให้พนักังานที่์กัคนปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ต่ามหลักัจริยธุ์รรมที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�
เก่ั�ยวขอ้งกัับลก่ัค้าหรอ่ค่่ค้า ดังน่�

• ลกูค้า

ม์ง่มั�นท่ี่�จะปีฏิิบติั่ต่ามเง่�อนไขที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�ม่ต่่อลก่ัค้าอยา่งเครง่ครดั 
มค่วามเปีน็ธุ์รรมและเชิ่�อถ่อได้ 
ม์่งมั�นท่ี่�จะให้ข้อม่ลท่ี่�ครบถ้วนถ่กัต้่อง ทัี่นเวลา และส่งเสริม 
กัารส่�อสาร สรา้งความสมัพนัธุ์�กัับลก่ัค้าอยา่งต่่อเน่�อง 

o

o

• คู่ค้าและคู่สัญญา

ม์่งมั�นในกัารจัดหาสินค้าและให้บริกัารอย่างม่มาต่รฐาน ภายใต้่
หลักักัารแข่งขันบนฐานข้อม่ลท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมกััน ม่หลักัเกัณ์ฑ์�ใน 
กัารปีระเมนิและคัดเล่อกัค่่ค้าและค่่สัญญา จัดที่าร่ปีแบบสญัญา
ท่ี่�เหมาะสม จัดกัารให้มร่ะบบกัารจัดกัารและติ่ดต่ามเพ่�อให้มั�นใจ
ว่าม่กัารปีฏิิบติั่ต่ามเง่�อนไขของสัญญาอยา่งครบถ้วนและป้ีองกััน
กัารที่์จริต่และปีระพฤติ่มิชิอบในที่์กัขั�นต่อนของกัระบวนกัาร
จัดหา กัรณ์่ท่ี่�จะไม่สามารถปีฏิิบัติ่ได้ต้่องร่บเจรจากัับค่่ค้าเปี็น 
กัารล่วงหน้า เพ่�อร่วมกัันหาแนวที่างแก้ัไขและป้ีองกัันไม่ให้เกิัด
ความเส่ยหาย และม่หลักักัารจ่ายเงินให้แก่ัค่่ค้าและค่่สัญญา 
ต่รงเวลา ต่ามเง่�อนไขกัารชิำาระเงินท่ี่�ต่กัลงกััน 
ม์่งมั�นในกัารพัฒนาและรักัษาความสัมพันธุ์�ท่ี่�ยั�งย่นกัับค่่ค้า 
และค่่สัญญาท่ี่�ม่วัต่ถ์ปีระสงค�ชัิดเจนในเร่�องค์ณ์ภาพของสินค้า
หรอ่บรกิัารท่ี่�ค่่ควรกัับม่ลค่าเงิน ค์ณ์ภาพที่างเที่คนคิ และมค่วาม 
เชิ่�อถ่อซ้ำ้�งกัันและกััน 
ห้ามพนักังานเร่ยกัรับ หร่อรับผ่ลปีระโยชิน�ใด ๆ ท่ี่�ไม่ส์จริต่หร่อ
เปีน็ผ่ลปีระโยชิน�สว่นตั่วจากัค่่ค้าและค่่สัญญา

o

o

o

6. ความัรบัผ่ดิช่อบต่์อชุ่มัช่น สงัคมั และสิ�งแวดล้อมั
บริษัที่และบริษัที่ย่อย ให้ความสำาคัญกัับช์ิมชิน สังคม และสิ�งแวดล้อม 
โดยรอบ ด้วยต่ระหนักัว่าบริษัที่เปี็นส่วนหน้�งของสังคมท่ี่�ร่วมก้ัาวเดินไปีส่ ่
กัารพัฒนาช์ิมชิน สังคม และสิ�งแวดล้อมเพ่�อความยั�งย่นส่บไปี บริษัที่จ้งได้
ดำาเนินกิัจกัรรมเพ่�อช์ิมชิน สงัคม และสิ�งแวดล้อม อยา่งต่่อเน่�องควบค่่ไปีกัับ
กัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจภายใต้่ความรับผ่ิดชิอบต่่อช์ิมชิน สังคม และสิ�งแวดล้อม 
โดยรวม ดังน่�

• ดำาเนินกิัจกัรรมเพ่�อร่วมสร้างสรรค�สังคม ช์ิมชิน และสิ�งแวดล้อม  
อย่างสมำาเสมอเพ่�อให้ช์ิมชินท่ี่�บริษัที่ตั่�งอย่่ม่ค์ณ์ภาพชิ่วิต่ท่ี่�ด่ข้�น ทัี่�งท่ี่�
ดำาเนินกัารเองและร่วมม่อกัับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกัชิน และ
ช์ิมชิน 

• ต่อบสนองอยา่งรวดเรว็และมป่ีระสทิี่ธุ์ภิาพต่่อเหต์่กัารณ์�ท่ี่�มผ่่ลกัระที่บ
ต่่อสิ�งแวดล้อม ช์ิมชิน ชิวิ่ต่ และที่รพัย�สิน อันเน่�องมาจากักัารดำาเนินงาน
ของบริษัที่ โดยให้ความร่วมม่ออย่างเต็่มท่ี่�กัับเจ้าหน้าท่ี่�ภาครัฐ และ
หนว่ยงานท่ี่�เก่ั�ยวข้อง 

• ส่งเสริมให้พนักังานที่์กัระดับต่ระหนักัถ้งความสำาคัญ และม่จิต่สำาน้กั
ของกัารรับผ่ิดชิอบต่่อสังคมและสิ�งแวดล้อม กัารม่ส่วนร่วมในกัาร
พฒันาช์ิมชินและสงัคม โดยสนบัสนน์กิัจกัรรมชิว่ยเหล่อสงัคม พฒันา
ค์ณ์ภาพชิ่วิต่ของคนในช์ิมชิน ส่งเสริมกัารดำาเนินงานด้านจิต่อาสา 
ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารพัฒนาช์ิมชินและสังคมอยา่งต่่อเน่�อง และปีล่กัจิต่สำานก้ั
ด้านความรับผิ่ดชิอบต่่อช์ิมชิน สังคม และสิ�งแวดล้อมให้กัับพนักังาน
ท์ี่กัระดับ 

7. การมั่นวัต์กรรมัและเผ่ยแพร่นวัต์กรรมัซึ่่�งได้จัากการดำาเนินงานท่ั�มั ่
ความัรบัผ่ดิช่อบต่์อสงัคมั สิ�งแวดล้อมัและผู่ม้ัส่่วนได้เสย่
บริษัที่และบริษัที่ย่อย จะสนับสน์นให้ม่นวัต่กัรรมทัี่�งในระดับกัระบวนกัาร
ที่ำางานในองค�กัร และในระดับความร่วมม่อระหว่างองค�กัร ซ้ำ้�งหมายถ้ง 
กัารที่ำาสิ�งต่่าง ๆ ด้วยวิธุ์่ใหม่ ๆ และยังอาจหมายถ้งกัารเปีล่�ยนแปีลงที่าง 
ความคิด และกัารบริกัารเพ่� อเพิ�มม่ลค่า เป้ีาหมายของนวัต่กัรรมค่อ 
กัารเปีล่�ยนแปีลงในเชิิงบวกั เพ่�อที่ำาให้สิ�งต่่างๆ เกิัดกัารเปีล่�ยนแปีลงใน 
ที่างท่ี่�ด่ข้�นและก่ัอให้เกิัดปีระสิที่ธิุ์ผ่ลท่ี่�เพิ�มข้�น ทัี่�งน่�เพ่�อให้เกิัดปีระโยชิน�ต่่อ
สงัคมส่งสด์ 

กัารเผ่ยแพรน่วัต่กัรรมถ่อเปีน็ความรบัผ่ดิชิอบต่่อสงัคม โดยกัารส่�อสารและ
เผ่ยแพร่ให้กัับกัล่์มผ้่่มส่ว่นได้เส่ย รบัที่ราบทัี่�งที่างต่รงและที่างอ้อม โดยผ่า่น
ชิ่องที่างกัารส่�อสารท่ี่�หลากัหลาย เพ่�อให้มั�นใจว่าข้อม่ลข่าวสารของบริษัที่
เข้าถ้งกัล่์มผ้่่มส่ว่นได้เส่ยของบรษัิที่ได้อยา่งทัี่�วถ้ง
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แอัปพลิเคัชนัิ ThaiQRmenu

3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคมู

ในปีี 2564 ที่์กัปีระเที่ศทัี่�วโลกัรวมถ้งปีระเที่ศไที่ยยังคงได้รับผ่ลกัระที่บจากักัารแพร่ระบาดของเชิ่�อไวรัส COVID–19 ซ้้ำ�งทัี่�งภาคปีระชิาชินและภาคธ์ุ์รกิัจ  
ต่่างได้รบัผ่ลกัระที่บ และจำาเปีน็ต้่องมก่ัารปีรบัพฤติ่กัรรมในกัารใชิช้ิวิ่ต่ปีระจำาวันเพ่�อปีอ้งกัันความเส่�ยงจากักัารติ่ดเชิ่�อไวรสั COVID-19

ในฐานะท่ี่�กัล์่มบริษัที่เปี็นผ่่้เช่ิ�ยวชิาญในด้านกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ และได้เล็งเห็นถ้งกัารนำาความเช่ิ�ยวชิาญของต่นเองมาเป็ีนส่วนหน้�ง 
ในกัารชิว่ยเหล่อภาคสงัคมในกัารป้ีองกัันกัารแพรร่ะบาดของเช่ิ�อไวรัส COVID-19 จ้งได้เริ�มดำาเนินกัารพัฒนาแอปีพลิเคชินั ThaiQRmenu ซ้ำ้�งเปีน็แอปีพลิเคชินั
ท่ี่�ร้านอาหารสามารถสร้างเมน่อาหารออนไลน�ด้วยต่นเองได้โดยสะดวกัและไม่ม่ค่าใช้ิจ่ายข้�นมาตั่�งแต่่ปีี 2563 และยังคงเปิีดให้ใชิ้บริกัารมาโดยต่ลอด  
โดยกัล์่มบริษัที่ได้เผ่ยแพร่ชิ่องที่างและวิธุ์่กัารใชิ้งานผ่่านเว็บไซ้ำต่� www.ThaiQRmenu.com เพ่�อให้ล่กัค้าท่ี่�ใชิ้บริกัารร้านอาหารลดกัารสัมผั่สกัับเมน่ท่ี่�เปี็น 
กัระดาษ เพ่�อลดกัารสมัผ่สัและลดโอกัาสกัารเป็ีนแหล่งแพรเ่ช่ิ�อโรค 

ระบบกัารสรา้งเมนอ่าหารออนไลน� ThaiQRmenu จะม่สว่นชิว่ยที่ำาให้รา้นอาหารต่่าง ๆ  สามารถเพิ�มความปีลอดภัยในจ์ดท่ี่�ลก่ัค้ามโ่อกัาสสมัผ่สั และเปีน็ปีระโยชิน�
กัับผ่่้ปีระกัอบกัารธ์ุ์รกิัจร้านอาหารไมว่่าจะเปี็นร้านอาหารขนาดเล็กัหร่อขนาดใหญท่่ี่�ยังไมม่่กัารให้บริกัารผ่า่นระบบออนไลน� และชิว่ยลดภาระค่าใชิ้จ่ายให้กัับ
ผ่่้ปีระกัอบกัารร้านอาหารท่ี่�ได้รับผ่ลกัระที่บ นอกัจากัน่�กัารสนับสน์นให้ม่กัารใชิ้งานเมน่อาหารออนไลน�ในวงกัว้างจะชิ่วยลดกัารใชิ้กัระดาษ ลดกัารสิ�นเปีล่อง
ที่รัพยากัรและค่าใชิจ่้ายของรา้นอาหารในระยะยาวได้อ่กัด้วย
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การบูรณะหลังคัาศาลาในิโคัรงการเรอืันิเส่มือันิญาติ

บรษัิที่ที่ำากัารบ่รณ์ะหลังคาในโครงกัารเรอ่นเสมอ่นญาติ่ ท่ี่�โรงพยาบาลศิรริาชิร่วมกัับวัดอมรินที่รารามจัดที่ำาโครงกัารข้�น เพ่�อชิว่ยเหล่อผ้่่ปีว่ยและญาติ่ท่ี่�ยากัไร้
มป่ีญัหาเร่�องกัารหาท่ี่�พกััและไมส่ะดวกัเดินที่างไปีกัลับ โดยปีรับปีร์งหลังคาของศาลาเดิม ท่ี่�ปีจัจ์บนัไมส่ามารถกัันแดดกัันฝ่นได้ และจัดที่ำาหลังคาของศาลาให้
เชิ่�อมต่่อกัับเรอ่นเสมอ่นญาติ่ เม่�อวันท่ี่� 7 เมษายน 2564

การติดำต้ังระบบพัดำลมไอัเย็นิในิโคัรงการอัยูเ่ย็นิเป็นิสุ่ขเพื่อัผู้ป่วยยากไร้

บริษัที่ที่ำากัารติ่ดตั่�งระบบพัดลมไอเย็นในโครงกัารอย่่เย็นเปี็นส์ขเพ่�อผ้่่ปี่วยยากัไร้ ณ์ บ้านแบ่งบ์ญ ต่ำาบลบ้งชิำาอ้อ อำาเภอหนองเส่อ จังหวัดปีที่์มธุ์าน ่ 
เม่�อวันท่ี่� 10 มถิน์ายน 2564     

โคัรงการ Jitasa.care เพื่อัผู้ป่วย COVID-19

บรษัิที่ได้เขา้รว่มโครงกัาร Jitasa.care เพ่�อผ่่ป่้ีวย COVID-19 ซ้ำ้�งเปีน็เว็บไซ้ำต่�ท่ี่�รวบรวมข้อมล่ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับ COVID-19 เชิน่ ศน่ย�ฉด่วัคซ้ำน่ โรงพยาบาลสนาม  
จ์ดพกััคอย ชิอ่งที่างกัารติ่ดต่่อของผ่่ป่้ีวยเพ่�อขอความชิว่ยเหล่อ เปีน็ต้่น โดยบรษัิที่ได้รว่มจัดที่ำาระบบกัารรับสง่ SMS และ OTP ซ้ำ้�งเปีน็ความถนัดของบรษัิที่

นอกัจากันั�น บริษัที่ยังจัดที่ำาชิอ่งที่าง (Gateway) สำารอง สำาหรบัรบัสง่ SMS ในกัรณ์ท่่ี่�ชิอ่งที่างหลักัเกิัดปีญัหา โดยบริษัที่เปีน็ผ้่่รบัผิ่ดชิอบค่าใชิจ่้ายในกัารรบัสง่ 
SMS ท่ี่�เกิัดข้�นในชิอ่งที่างของบรษัิที่
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4. การวิเคราะห์และคำาอธิุบายข้องฝ่่ายจัำดการ 

4.1 วิเคราะห์การดำาเนินงานและฐานะการเงิน

ภาพรวมขอังการดำำาเนิินิธุรกิจ

ภาพรวมัภาวะเศัรษฐกิจั
เศรษฐกิัจปีระเที่ศไที่ยในปีี 2564 ยังคงเผ่ชิิญหน้ากัับภาวะถดถอยร์นแรง 
เชิน่เด่ยวกัับเศรษฐกิัจโลกัจากักัารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ที่ำาใหร้ฐับาล
ในหลายปีระเที่ศทัี่�วโลกัรวมถ้งปีระเที่ศไที่ยต้่องปีระกัาศมาต่รกัารล็อกัดาวน�
เพ่�อควบค์มกัารแพร่ระบาด ส่งผ่ลให้กิัจกัรรมที่างเศรษฐกิัจหย์ดชิะงักั  
อย่างไรก็ัต่าม ถ้งแม้ว่าจะม่กัารที่ยอยผ่่อนคลายมาต่รกัารล็อกัดาวน� 
ในชิว่งปีลายไต่รมาสท่ี่� 3 ปี ี2564 เศรษฐกิัจในปีระเที่ศก็ัยงัฟื้้� นตั่วไมเ่ต็่มท่ี่� โดย 
ทัี่�งปี ี2564 เศรษฐกิัจไที่ยมอั่ต่รากัารเติ่บโต่เพย่ง 1.60% ซ้ำ้�งสะท้ี่อนให้เหน็ว่า
สถานกัารณ์�กัารฟื้้� นตั่วที่างเศรษฐกิัจโดยรวมยังมค่วามไม่แนน่อนอย่่มากั กัารบริโภค
และกัารลงที่น์ภายในปีระเที่ศยังคงอย่ใ่นระดับท่ี่�ต่ำากัว่าก่ัอนมก่ัารแพรร่ะบาด

ภาพรวมัการดำาเนินธุุรกิจัข้องกลุ่มับรษัิทัในป๋ ี2564 
ในปี ี2564 กัล์่มบรษัิที่ยงัคงสามารถดำาเนนิธ์ุ์รกิัจได้ต่ามปีรกัติ่ กัารปีระกัอบ
ธ์ุ์รกิัจของกัล์่มบริษัที่ไม่ได้รับผ่ลกัระที่บโดยต่รงจากัมาต่รกัารล็อกัดาวน� 
ในปีระเที่ศอย่างม่นัยสำาคัญ เน่� องจากัลักัษณ์ะกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจของ 
กัล์่มบรษัิที่ท่ี่�เป็ีนลักัษณ์ะบรกิัารด้านเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ ที่ำาใหก้ัล่์มบรษัิที่
ยังคงขยายงานได้ต่ามปีรกัติ่ จ้งที่ำาให้ในภาพรวมรายได้จากักัารให้บริกัาร 
ของกัล์่มบรษัิที่ในปี ี2564 เพิ�มข้�น 49.05% เม่�อเท่ี่ยบกัับปีีก่ัอน และมก่ัำาไร
ส์ที่ธิุ์ในปีี 2564 เพิ�มข้�น 36.46% เม่�อเท่ี่ยบกัับปีีก่ัอน แม้ว่ากัำาลังซ่้ำ�อของ
ปีระชิาชินโดยทัี่�วไปียงัคงได้รบัผ่ลกัระที่บหนกััจากัวิกัฤติ่กัารแพรร่ะบาดของ 
COVID-19

แนวโน้มัข้องการดำาเนินธุุรกิจัข้องกลุ่มับรษัิทัในป๋ ี2565
สำาหรับปีี 2565 กัล์่มบริษัที่ยังคงม์่งมั�นท่ี่�จะขยายธ์ุ์รกิัจของกัล์่มบริษัที่ 
ทัี่�งในส่วนของความเช่ิ�ยวชิาญท่ี่�ม่อย่่เดิม และโอกัาสที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�ม่เพิ�มเติ่ม
เข้ามาต่ามกัารพัฒนาของเที่คโนโลย่และความต้่องกัารของโอเปีอเรเต่อร�  
ผ่่้ใชิ้บริกัาร รวมถ้งกัล์่มล่กัค้าท่ี่�ม่ศักัยภาพ ท่ี่�ม่พัฒนากัารไปีต่ามความ
ก้ัาวหน้าของเที่คโนโลย่ นอกัจากัน่�กัล์่มบริษัที่ยังคงม่ความม์่งมั�นในกัาร
บรหิารจัดกัารต้่นที่น์ใหม้ป่ีระสทิี่ธุ์ภิาพมากัข้�นอยา่งต่่อเน่�อง 

ผลกระทบจากการเปล่�ยนิแปลงการบนัิท้กบญัช่

ผ่ลข้าดทันุด้านเครดิต์จัากการรบัช่ำาระและผ่ลข้าดทันุด้านเครดิต์ท่ั�
คาดว่าจัะเกิดข้่�น 
ตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 มกัราคม 2564 กัล่์มบริษัที่ได้ปีรับเปีล่�ยนวิธุ์่กัารบันท้ี่กับัญช่ิ  
ทัี่�งผ่ลขาดท์ี่นด้านเครดิต่จากักัารรบัชิำาระและผ่ลขาดท์ี่นด้านเครดิต่ท่ี่�คาดว่า
จะเกิัดข้�น จากัเดิมจะมก่ัารบนัท้ี่กัรายกัารดังกัล่าวในสว่นของรายได้จากักัาร
ใหบ้ริกัาร เปีล่�ยนเปีน็บันท้ี่กัเข้ามาในสว่นของค่าใชิจ่้ายในกัารบริหาร

คำาอธิุบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ในกัารอ่านคำาอธุ์ิบายและกัารวิเคราะห�ของฝ่่ายจัดกัาร นักัลงที่์นควรศ้กัษาเอกัสารปีระกัอบ ซ้ำ้�งได้แก่ั งบกัารเงินรวม ตั่วเลขผ่ลกัารดำาเนินงานโดยสร์ปีในอด่ต่ 
ควบค่่ไปีกัับหมายเหต่ป์ีระกัอบงบกัารเงินและขอ้มล่ท่ี่�นำาเสนอไว้ในเอกัสารน่� 
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4.1.1 การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) ขอรายงานผ่ลกัารดำาเนินงานปีี 2564 เปีร่ยบเท่ี่ยบกัับผ่ลกัารดำาเนินงานปีี 2563 โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�

ผลการดำาเนินงาน
(งบกำาไรข้าดทุน) 

 สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธัุนวาคมู

2563 2564 เพิั�มู (ลด) % เพิั�มู (ลด)

รายได้ำจากการให้บรกิาร
ต้่นที่์นจากักัารให้บริกัาร

345.53
(228.29)

515.00
(355.37)

169.47
(127.08)

49.05%
55.67%

กำาไรขั้นิต้นิ
รายได้อ่่น
ค่าใชิ้จ่ายในกัารให้บริกัาร
ค่าใชิ้จ่ายในกัารบริหาร     
สว่นแบง่กัำาไรจากัเงินลงที่์นในบริษัที่รว่ม
ต้่นที่์นที่างกัารเงิน

117.24
0.10

(4.59)
(26.21)

0.09
(0.26)

159.63
0.69

(6.83)
(39.92)

0.13
(0.34)

42.39
0.59

(2.24)
(13.71)

0.04
(0.07)

36.16%
570.56%

48.74%
52.31%
46.78%
28.01%

กำาไรก่อันิค่ัาใช้จ่ายภาษ่เงินิได้ำ
ค่าใชิ้จ่ายภาษ่เงินได้

86.37
(14.00)

113.36
(14.62)

27.00
(0.61)

31.26%
4.39%

กำาไรส่ำาหรบัป่  72.37  98.75  26.38 36.46%

กำาไรเบ็ดำเส่รจ็รวมส่ำาหรบัป่  72.37  98.75  26.38 36.46%

อัต่รากัำาไรขั้นต้่น
อัต่รากัำาไรส์ที่ธุ์ิ

33.93%
20.94%

31.00%
19.17%

สำาหรับภาพรวมของผ่ลกัารดำาเนินงานในปีี 2564 ชิองกัล์่มบริษัที่ รายได้ 
จากักัารใหบ้รกิัารมจ่ำานวน 515.00 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 169.47 ล้านบาที่ หรอ่
เพิ�มข้�น 49.05% โดยต้่นที่์นจากักัารให้บริกัารม่จำานวน 355.37 ล้านบาที่  
เพิ�มข้�น 127.08 ล้านบาที่ หรอ่เพิ�มข้�น 55.67% สง่ผ่ลใหม้ก่ัำาไรขั�นต้่นจำานวน 
159.63 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 42.39 ล้านบาที่ หร่อเพิ�มข้�น 36.16% โดยม ่
ค่าใชิจ่้ายในกัารใหบ้รกิัารจำานวน 6.83 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 48.74% ค่าใชิจ่้าย

ในกัารบริหารจำานวน 39.92 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 52.31% และม่ค่าใช้ิจ่าย
ภาษ่เงินได้จำานวน 14.62 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 4.39% ส่งผ่ลให้กัล์่มบริษัที่ 
ม่กัำาไรสำาหรับปีีจำานวน 98.75 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 26.38 ล้านบาที่ หร่อ 
เพิ�มข้�น 36.46% โดยม่สาเหต่์สำาคัญจากักัารท่ี่�กัล่์มบริษัที่สามารถเพิ�ม 
รายได้จากักัารขยายกัารให้บริกัาร และม่มาต่รกัารควบค์มทัี่�งต้่นที่์นจากั
กัารให้บริกัารและค่าใชิ้จ่ายในกัารบริหารได้อย่างม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ 

(หนว่ย: ล้านบาที่)
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รายได้และต้์นทันุจัากการใหบ้รกิารต์ามัป๋ระเภทับรกิาร
รายได้จากักัารใหบ้ริกัารของบรษัิที่สามารถแบง่เปีน็ 3 กัล์ม่ ค่อ 1. กัารใหบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม 2. กัารใหบ้รกิัารพฒันาระบบเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศสำาหรบัอ์ปีกัรณ์�อิเล็กัที่รอนกิัส� 3. กัารให้บรกิัารโฆษณ์าผ่า่นอินเที่อร�เนต็่สำาหรบัสินค้าและบรกิัาร ซ้ำ้�งมตั่่วเลขรายได้และต้่นท์ี่น ดังน่�

ตารางแส่ดำงรายได้ำและต้นิทนุิจากการให้บรกิารตามประเภทบรกิาร

รายได้และต้นทุน
จำากการให้บริการ

 สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธัุนวาคมู

2563 2564 เพิั�มู (ลด) % เพิั�มู (ลด)

การให้บรกิารดิำจิทัลคัอันิเทนิต์ผา่นิชอ่ังทางโทรคัมนิาคัม

รายได้จากักัารให้บริกัาร
ต้่นที่์นจากักัารให้บริกัาร

287.14
(205.03)

442.40
(322.06)

155.27
(117.03)

54.07%
57.08%

กัำาไรขั้นต้่น  82.10  120.35  38.24 46.58%

อัต่รากัำาไรขั้นต้่น 28.59% 27.20%

การให้บรกิารพัฒนิาระบบเทคัโนิโลยส่่ารส่นิเทศส่ำาหรบัอุัปกรณ์อิัเล็กทรอันิิกส่์

รายได้จากักัารให้บริกัาร
ต้่นที่์นจากักัารให้บริกัาร

57.81
(20.05)

72.11
(30.60)

14.31
(10.55)

24.75%
52.61%

กัำาไรขั้นต้่น  37.76  41.51  3.76 9.95%

อัต่รากัำาไรขั้นต้่น 65.31% 57.57%

การให้บรกิารโฆษณาผา่นิอิันิเทอัรเ์น็ิตส่ำาหรบัส่ินิค้ัาและบรกิาร

รายได้จากักัารให้บริกัาร
ต้่นที่์นจากักัารให้บริกัาร

0.58
(3.20)

0.48
(2.71)

(0.10)
0.49

-17.08%
-15.34%

กัำาไรขั้นต้่น  (2.62)  (2.23)  0.39 -14.95%

อัต่รากัำาไรขั้นต้่น -451.21% -462.79%

รายได้จัากการใหบ้รกิารดิจิัทััลคอนเทันต์์ผ่า่นช่อ่งทัางโทัรคมันาคมั
ในปี ี2564 รายได้จากักัารให้บรกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม  
มจ่ำานวน 442.40 ล้านบาที่ เพิ�มข้�นจากัปี ี2563 จำานวน 155.27 ล้านบาที่ หร่อ
เพิ�มข้�น 54.07% เน่�องจากักัารเพิ�มข้�นของจำานวนค่่ค้าด้านกัารต่ลาดในชิอ่งที่าง
ออนไลน� ซ้ำ้�งที่ำาให้กัารให้บริกัารสามารถเข้าถ้งกัล์่มผ่่้ใชิ้โที่รศัพที่�ท่ี่�ม ่
ความหลากัหลายมากัข้�น และมก่ัำาไรขั�นต้่นจำานวน 120.35 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 
38.24 ล้านบาที่ หรอ่เพิ�มข้�น 46.58% โดยมอั่ต่รากัำาไรขั�นต้่นเท่ี่ากัับ 27.20%  
ลดลงจากัปี ี2563 ท่ี่�มอั่ต่รากัำาไรขั�นต้่นเท่ี่ากัับ 28.59% เน่�องจากัต้่นที่น์สว่นแบง่ 
รายได้ให้แก่ัค่่ค้าด้านกัารต่ลาดในช่ิองที่างออนไลน�โดยเฉล่�ยมอั่ต่ราส่วนแบง่ 
รายได้ท่ี่�สง่ข้�น

รายได้จัากการใหบ้รกิารพฒันาระบบเทัคโนโลยส่ารสนเทัศัสำาหรบัอุป๋กรณ์
อิเล็กทัรอนิกส์
ในปีี 2564 รายได้จากักัารให้บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ 
สำาหรับอ์ปีกัรณ์�อิเล็กัที่รอนิกัส� มจ่ำานวน 72.11 ล้านบาที่ เพิ�มข้�นจากัปี ี2563 
จำานวน 14.31 ล้านบาที่ หรอ่เพิ�มข้�น 24.75% เน่�องจากับริษัที่มก่ัารให้บริกัาร
โครงกัารใหม่แก่ัล่กัค้ากัล์่มผ่่้ให้บริกัารโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� และม่กัำาไรขั�นต้่น 
จำานวน 41.51 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 3.76 ล้านบาที่ หรอ่เพิ�มข้�น 9.95% โดยม่ 
อัต่รากัำาไรขั�นต้่นเท่ี่ากัับ 57.57% ลดลงจากัปี ี2563 ท่ี่�มอั่ต่รากัำาไรขั�นต้่นเท่ี่ากัับ 

65.31% เน่�องจากัต้่นที่น์ค่าบริกัารคลาวด�เซิ้ำร�ฟื้เวอร�และต้่นที่น์ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับ
พนกัังานเพิ�มข้�น

รายได้จัากการใหบ้รกิารโฆษณาผ่า่นอินเทัอรเ์น็ต์สำาหรบัสินค้าและบรกิาร
ในปีี 2564 รายได้จากักัารให้บริกัารโฆษณ์าผ่่านอินเที่อร�เน็ต่สำาหรับสินค้า 
และบรกิัาร มจ่ำานวน 0.48 ล้านบาที่ ลดลงจากัปี ี2563 จำานวน 0.10 ล้านบาที่ 
หรอ่ลดลง 17.08% เน่�องจากัล่กัค้ากัล่์มผ้่่พฒันาอสังหารมิที่รพัย�ยงัคงมก่ัาร 
ใชิ้จ่ายด้านส่�อโฆษณ์าลดลงต่ามสถานกัารณ์�กัารแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
COVID-19 และมข่าดที่น์ขั�นต้่นจำานวน 2.23 ล้านบาที่ เน่�องจากัต้่นท์ี่นสว่นใหญ่
เปีน็ต้่นท์ี่นท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับพนกัังานซ้้ำ�งเปีน็ต้่นท์ี่นคงท่ี่� 

ค่าใช่จ่้ัายในการใหบ้รกิาร
ค่าใช้ิจ่ายในกัารให้บรกิัารปีระกัอบด้วย ค่าสง่เสริมกัารต่ลาดต่ามกัารขยายกัาร
ใหบ้ริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม และค่าปีระชิาสมัพนัธุ์�ขอ้มล่
ของบริษัที่ในชิว่งกัารเสนอขายห้์นสามัญเพิ�มท์ี่นต่่อปีระชิาชินทัี่�วไปีเป็ีนครั�งแรกั 
(IPO) โดยในปี ี2564 ค่าใชิจ่้ายในกัารใหบ้รกิัาร มจ่ำานวน 6.83 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น
จากัปี ี2563 จำานวน 2.24 ล้านบาที่ หรอ่เพิ�มข้�น 48.74% โดยมส่าเหต่ห์ลักัมาจากั
กัารจัดกิัจกัรรมปีระชิาสัมพันธุ์�ข้อม่ลของบริษัที่ในชิ่วงกัารเสนอขายห์้น
สามญัเพิ�มที่น์ต่่อปีระชิาชินทัี่�วไปีเปีน็ครั�งแรกั (IPO) ในเด่อนพฤษภาคม 2564

(หนว่ย: ล้านบาที่)
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ค่าใช้่จ่ัายในการบรหิาร
ค่าใช้ิจ่ายในกัารบรหิารสว่นใหญป่ีระกัอบด้วย ค่าใช้ิจ่ายพนักังาน ค่าใช้ิจ่าย
สำานักังาน และค่าท่ี่�ปีร้กัษาวิชิาชิ่พ เช่ิน ค่าต่รวจสอบบัญชิ่ ค่าท่ี่�ปีร้กัษา
กัฎิหมาย ค่าต่รวจสอบภายใน เป็ีนต้่น โดยในปี ี2564 ค่าใช้ิจ่ายในกัารบรหิาร 
มจ่ำานวน 39.92 ล้านบาที่ เพิ�มข้�นจากัปีี 2563 จำานวน 13.71 ล้านบาที่ หรอ่
เพิ�มข้�น 52.31% โดยม่สาเหต่์หลักัมาจากักัารเปีล่�ยนแปีลงวิธุ์่กัารบันท้ี่กั 
ทัี่�งผ่ลขาดที่น์ด้านเครดิต่จากักัารรับชิำาระและผ่ลขาดที่น์ด้านเครดิต่ท่ี่�คาดว่า
จะเกิัดข้�นเปี็นค่าใชิ้จ่ายในกัารบริหารโดยม่ผ่ลตั่�งแต่่ไต่รมาสท่ี่� 1 ปีี 2564  
นอกัจากัน่� บริษัที่ม่ค่าใช้ิจ่ายท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับพนักังานในฝ่่ายบริหารเพิ�มข้�น  
เพ่�อรองรบักัารเขา้เปีน็บรษัิที่จดที่ะเบย่นในต่ลาดหลักัที่รพัย� เอ็ม เอ ไอ

สว่นแบง่กำาไรจัากเงินลงทันุในบรษัิทัรว่มั
สำาหรับงวดปีี 2564 ส่วนแบ่งกัำาไรจากัเงินลงที่์นในบริษัที่ร่วมม่จำานวน  
0.13 ล้านบาที่ เพิ�มข้�นจำานวน 0.04 ล้านบาที่ หรอ่เพิ�มข้�น 46.78% โดยรายกัาร
ดังกัล่าวเปีน็สว่นแบง่ผ่ลกัำาไรจากั บรษัิที่ บอร�น ดิจิต่อล จำากััด (“Born”) 

ต้์นทันุทัางการเงิน
ต้่นที่์นที่างกัารเงินส่วนใหญ่ปีระกัอบด้วยต้่นที่์นที่างกัารเงินของหน่�สินต่าม 
สญัญาเช่ิา โดยในปี ี2564 ต้่นที่น์ที่างกัารเงิน มจ่ำานวน 0.34 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น
จากัปีี 2563 จำานวน 0.07 ล้านบาที่ หร่อเพิ�มข้�น 28.01% เน่�องจากัม่ลค่า
ของหน่�สนิต่ามสญัญาเชิา่เพิ�มข้�น

ค่าใช้่จ่ัายภาษ่เงินได้
ในปี ี2564 ค่าใช้ิจ่ายภาษ่เงินได้ มจ่ำานวน 14.62 ล้านบาที่ เพิ�มข้�นจากัปี ี2563 
จำานวน 0.61 ล้านบาที่ หรอ่เพิ�มข้�น 4.39% เน่�องจากักัำาไรก่ัอนค่าใชิจ่้ายภาษ่
เงินได้เพิ�มข้�น โดยกัำาไรก่ัอนค่าใช้ิจ่ายภาษ่เงินได้ท่ี่�เพิ�มข้�นสว่นใหญม่าจากักัาร
ดำาเนนิงานของบริษัที่ยอ่ยท่ี่�ได้รบักัารสง่เสรมิกัารลงที่น์และได้รบักัารยกัเว้น
ภาษ่เงินได้ จ้งที่ำาให้อัต่รากัารเพิ�มข้�นของค่าใชิ้จ่ายภาษ่เงินได้ต่ำากัว่าอัต่รา 
กัารเพิ�มข้�นของกัำาไรก่ัอนค่าใชิจ่้ายภาษ่เงินได้

กำาไรสำาหรบัปี๋และกำาไรเบด็เสรจ็ัรวมัสำาหรบัปี๋
ในปี ี2564 กัำาไรสำาหรบัปี ีและกัำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรบัปี ีมจ่ำานวน 98.75  
ล้านบาที่ เพิ�มข้�นจากัปี ี2563 จำานวน 26.38 ล้านบาที่ หรอ่เพิ�มข้�น 36.46% 
โดยมส่าเหต่ห์ลักัมาจากักัารขยายกัารใหบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่าง
โที่รคมนาคม และมอั่ต่รากัำาไรสท์ี่ธุ์ใินปี ี2564 เท่ี่ากัับ 19.17% ซ้ำ้�งลดลงจากั
ปีีก่ัอนหน้าซ้ำ้�งม่อัต่รากัำาไรส์ที่ธุ์ิเท่ี่ากัับ 20.94% โดยม่สาเหต่์หลักัเน่�องจากั
ต้่นท์ี่นสว่นแบง่รายได้ให้แก่ัค่่ค้าด้านกัารต่ลาดในชิอ่งที่างออนไลน�โดยเฉล่�ย 
มอั่ต่ราสว่นแบง่รายได้ท่ี่�สง่ข้�น

4.1.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน ณ 31 ธัุนวาคมู 2563 ณ 31 ธัุนวาคมู 2564 เพิั�มู/(ลด) % เพิั�มู/(ลด)

สินที่รัพย�รวม
หน่้สินรวม
สว่นของเจ้าของรวม

 183.22 
92.66
90.56

 649.62
99.83

549.79

 466.40
7.17

459.23

254.56%
7.74%

507.10%

สนิทัรพัยร์วมั
สนิที่รพัย�รวมสว่นใหญข่องบรษัิที่ปีระกัอบด้วย เงินสดและรายกัารเท่ี่ยบเท่ี่า
เงินสด และล่กัหน่�กัารค้าและล่กัหน่�อ่� นและสินที่รัพย�ท่ี่�เกิัดจากัสัญญา  
ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 สนิที่รพัย�รวมของบรษัิที่มจ่ำานวน 649.62 ล้านบาที่ 
เพิ�มข้�น 466.40 ล้านบาที่ หรอ่เพิ�มข้�น 254.56% จากั ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์นัวาคม 
2563 เน่�องจากัเงินสดและรายกัารเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสดเพิ�มข้�น 438.67 ล้านบาที่ 
โดยม่สาเหต์่หลักัมาจากักัารเสนอขายห์้นสามัญเพิ�มท์ี่นต่่อปีระชิาชินทัี่�วไปี
เป็ีนครั�งแรกั (IPO) และล่กัหน่�กัารค้าและล่กัหน่�อ่�นและสินที่รัพย�ท่ี่�เกิัดจากั
สญัญาเพิ�มข้�น 27.32 ล้านบาที่ ต่ามกัารขยายกัารใหบ้รกิัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�
ผ่า่นชิอ่งที่างโที่รคมนาคม

หน่�สนิรวมั
หน่�สินรวมส่วนใหญ่ของบริษัที่ปีระกัอบด้วย เจ้าหน่�กัารค้าและเจ้าหน่�อ่�น  
ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 หน่�สนิรวมของบรษัิที่มจ่ำานวน 99.83 ล้านบาที่  
เพิ�มข้�น 7.17 ล้านบาที่ หรอ่เพิ�มข้�น 7.74% จากั ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์นัวาคม 2563 

โดยมส่าเหต่ห์ลักัมาจากัเจ้าหน่�กัารค้าและเจ้าหน่�อ่�นเพิ�มข้�นจำานวน 6.65 ล้านบาที่ 
โดยเปีน็กัารเพิ�มข้�นต่ามกัารเพิ�มข้�นของต้่นท์ี่นสว่นแบง่รายได้ให้แก่ัค่่ค้าด้าน
กัารต่ลาด ซ้ำ้�งแปีรผั่นต่ามกัารขยายกัารให้บริกัารดิจิทัี่ลคอนเที่นต่�ผ่า่นชิอ่งที่าง
โที่รคมนาคม โดยบรษัิที่มน่โยบายในกัารจ่ายสว่นแบง่รายได้ดังกัล่าวหลังจากั
สามารถเรย่กัเก็ับเงินได้แล้วจากัล่กัค้ากัล่์มผ้่่ใหบ้ริกัารโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�

สว่นข้องเจ้ัาข้องรวมั
สว่นของเจ้าของรวมของบรษัิที่ ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 มจ่ำานวน 549.79 
ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 459.23 ล้านบาที่ หรอ่เพิ�มข้�น 507.10% จากั ณ์ วันท่ี่� 31 
ธุ์ันวาคม 2563 โดยม่สาเหต่์เน่�องจากักัารเสนอขายห์้นสามัญเพิ�มท์ี่นต่่อ
ปีระชิาชินทัี่�วไปีเปี็นครั�งแรกั (IPO) ปีระกัอบกัับกัารท่ี่�บริษัที่ม่กัำาไรสำาหรับ
งวดปี ี2564 สิ�นสด์วันท่ี่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 จำานวน 98.75 ล้านบาที่ ในขณ์ะท่ี่�
บริษัที่มก่ัารจ่ายเงินปีนัผ่ลใหผ้่้่ถ่อห้์นจำานวน 68.80 ล้านบาที่ในปี ี2564

(หนว่ย: ล้านบาที่)
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4.1.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ประเภทข้องกระแสเงินสด
 สำาหรับปีบัญช่สิ�นสุดวันท่� 31 ธัุนวาคมู

2563 2564 เพิั�มู/(ลด)

เงินสดส์ที่ธุ์ิได้มาจากักิัจกัรรมดำาเนินงาน 88.19 82.92 (5.27)

เงินสดส์ที่ธุ์ิ(ใชิ้ไปีใน)กิัจกัรรมลงที่์น (1.12) (0.07) 1.05

เงินสดส์ที่ธุ์ิได้มาจากั(ใชิ้ไปีใน)กิัจกัรรมจัดหาเงิน (69.92) 355.82 425.74 

เงินสดและรายกัารเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสดเพิม่ข้้นส์ที่ธุ์ิ 17.15 438.67 421.52 

เงินสดสุทัธิุได้มัาจัากกิจักรรมัดำาเนินงาน
บริษัที่ม่เงินสดส์ที่ธุ์ิได้มาจากักิัจกัรรมดำาเนินงานในปีี 2563 และปีี 2564 
จำานวน 88.19 ล้านบาที่ และ 82.92 ล้านบาที่ ต่ามลำาดับ โดยในปีี 2563  
บริษัที่ม่ล่กัหน่�กัารค้าและล่กัหน่�อ่�นและสินที่รัพย�ท่ี่�เกิัดจากัสัญญาเพิ�มข้�น 
26.55 ล้านบาที่ และเจ้าหน่�กัารค้าและเจ้าหน่�อ่�นเพิ�มข้�น 31.27 ล้านบาที่  
ในขณ์ะท่ี่�ในปีี 2564 บริษัที่ม่ล่กัหน่�กัารค้าและล่กัหน่�อ่�นและสินที่รัพย�ท่ี่� 
เกิัดจากัสัญญาเพิ�มข้�น 29.05 ล้านบาที่ และเจ้าหน่�กัารค้าและเจ้าหน่�อ่�น 
เพิ�มข้�น 6.64 ล้านบาที่

เงินสดสุทัธิุ(ใช่ไ้ป๋ใน)กิจักรรมัลงทันุ  
บริษัที่ม่เงินสดส์ที่ธุ์ิใชิ้ไปีในกิัจกัรรมลงที่์นในปีี 2563 และปีี 2564 จำานวน 

1.12 ล้านบาที่ และ 0.07 ล้านบาที่ ต่ามลำาดับ โดยในปีี 2563 บริษัที่ม ่
กัารลงท์ี่นในอ์ปีกัรณ์�ต่่าง ๆ จำานวน 0.38 ล้านบาที่ และจ้างบ์คคลภายนอกั
พัฒนาซ้ำอฟื้ต่�แวร�จำานวน 0.74 ล้านบาที่ ในขณ์ะท่ี่�ในปีี 2564 บริษัที่ม ่
กัารลงท์ี่นในอ์ปีกัรณ์�ต่่าง ๆ จำานวน 0.33 ล้านบาที่

เงินสดสทุัธิุได้มัาจัาก(ใช้่ไป๋ใน)กิจักรรมัจััดหาเงิน
บรษัิที่มเ่งินสดสท์ี่ธุ์ใิชิไ้ปีในกิัจกัรรมจัดหาเงินในปี ี2563 จำานวน 69.92 ล้านบาที่ 
โดยส่วนใหญ่เกิัดจากักัารจ่ายเงินปีันผ่ลจำานวน 68.00 ล้านบาที่ ในขณ์ะท่ี่�
ในปีี 2564 บริษัที่ม่เงินสดส์ที่ธิุ์ได้มาจากักิัจกัรรมจัดหาเงินจำานวน 355.82 
ล้านบาที่ โดยม่สาเหต่์หลักัจากัเงินสดรับจากักัารออกัห้์นสามัญเพิ�มที่์น
จำานวน 440.00 ล้านบาที่ และมก่ัารจ่ายเงินปีนัผ่ลจำานวน 68.80 ล้านบาที่ 

4.1.4 การวิเคราะห์วงจำรเงินสด

รายการ หน่วย ป ี2563 ป ี2564

ระยะเวลากัารเก็ับหน่้เฉล่่ย วัน 86.72 76.71

ระยะเวลากัารชิำาระหน่้เฉล่่ย วัน 100.70 84.16

วงจรเงินสด วัน (13.98) (7.45)

บรษัิที่ม่ระยะเวลากัารเก็ับหน่�เฉล่�ยในปีี 2563 และปีี 2564 จำานวน 86.72 วัน 
และ 76.71 วัน ต่ามลำาดับ ในปีี 2564 บริษัที่ม่ระยะเวลากัารเก็ับหน่�เฉล่�ย 
เร็วข้�น โดยม่สาเหต์่หลักัมาจากัรอบกัารชิำาระเงินของล่กัค้ากัล์่มผ่่้ให้บริกัาร
โที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่�รายหน้�ง ซ้ำ้�งบรษัิที่สามารถเรย่กัเก็ับหน่�ได้ในชิว่งปีลายเด่อน
แที่นท่ี่�จะเปีน็ต้่นเด่อนถัดไปี

บรษัิที่มร่ะยะเวลากัารชิำาระหน่�เฉล่�ยในปี ี2563 และปี ี2564 จำานวน 100.70 วัน 
และ 84.16 วัน ต่ามลำาดับ โดยระยะเวลากัารชิำาระหน่�เฉล่�ยท่ี่�เรว็ข้�นสอดคล้อง 
กัับระยะเวลากัารเก็ับหน่�เฉล่�ยท่ี่�เรว็ข้�นเชิน่เด่ยวกััน เน่�องจากับรษัิที่มน่โยบาย
ในกัารจ่ายสว่นแบง่รายได้ให้แก่ัพนัธุ์มิต่รด้านกัารต่ลาดรายต่่าง ๆ หลังจากั
สามารถเรย่กัเก็ับเงินได้แล้วจากัลก่ัค้ากัล์่มผ่่ใ้ห้บรกิัารโที่รศพัที่�เคล่�อนท่ี่�

วงจรเงินสดของบริษัที่มค่่าติ่ดลบ ซ้้ำ�งแสดงให้เห็นว่าบริษัที่สามารถเร่ยกัเก็ับหน่�
ได้เร็วกัว่ากัารชิำาระหน่� เน่�องจากัเงินที่์นหม์นเว่ยนในกัารดำาเนินงานหลักั 
ของบริษัที่ได้มาจากักัารเก็ับหน่�จากัล่กัค้ากัล์่มผ่่้ให้บริกัารโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่� 
และใช้ิไปีในกัารชิำาระหน่�ให้แก่ัพนัธุ์มิต่รด้านกัารต่ลาดของบริษัที่ ที่ำาให้บริษัที่
สามารถบริหารเงินสดให้สอดคล้องกัันได้ระหว่างกัารเก็ับหน่�และกัาร 
ชิำาระหน่�ได้อยา่งมป่ีระสิที่ธุ์ภิาพ โดยในปี ี2564 วงจรเงินสดของบรษัิที่มค่่า
ใกัล้เค่ยงกัันกัับในปีี 2563 เน่�องจากับริษัที่ยังคงรักัษาความสามารถในกัาร
บริหารจัดกัารรอบกัารชิำาระเงินทัี่�งด้านรบัและจ่ายให้สมดล์กัันได้ต่ามปีรกัติ่

(หนว่ย: ล้านบาที่)
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4.2 ปัจำจัำยท่�อาจำส่งผลต่อฐานะการเงินหร่อการดำาเนินงานในอนาคต

ในปีี 2564 ปีระเที่ศไที่ยยังคงได้รับผ่ลกัระที่บจากัวิกัฤต่กัารแพร่ระบาด 
ของไวรัส COVID-19 ซ้ำ้�งสง่ผ่ลกัระที่บต่่อกิัจกัรรมที่างเศรษฐกิัจต่่าง ๆ ของ
ปีระเที่ศในภาพรวม และสง่ผ่ลกัระที่บต่่อรายได้และกัำาลังซ้ำ่�อของปีระชิาชิน 
แม้จะเริ�มม่สัญญาณ์กัารฟื้้� นตั่ว แต่่กัารฟื้้� นตั่วยังไม่กัระจายไปีในที่์กัพ่�นท่ี่�  
ที่์กักัล์่มรายได้ และที่์กัสาขา ที่ำาให้ผ่ลกัระที่บดังกัล่าวยังคงส่งผ่ลต่่อค่าจ้าง
และกัารใชิ้จ่ายของแรงงานโดยเฉพาะในกัล์่มท่ี่�ได้รับผ่ลกัระที่บหนักัจากั
วิกัฤติ่กัารแพรร่ะบาด 

สำาหรับภาพรวมของบริษัที่ในปีี 2564 เน่�องด้วยลักัษณ์ะกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจ
ของบริษัที่เปี็นลักัษณ์ะกัารให้บริกัารในร่ปีแบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ และ
ผ่ลกัระที่บจากัวิกัฤต่ COVID-19 ไม่ได้ส่งผ่ลต่่อกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจอย่างม ่
นัยสำาคัญ จ้งที่ำาให้ผ่ลปีระกัอบกัารของบริษัที่ยังคงเติ่บโต่อย่างต่่อเน่�อง  
โดยเฉพาะกัารเติ่บโต่เน่�องจากักัารเพิ�มข้�นของจำานวนค่่ค้าด้านกัารต่ลาด 
ในชิอ่งที่างออนไลน� ซ้ำ้�งที่ำาใหก้ัารใหบ้รกิัารสามารถเขา้ถ้งกัล์่มผ่่ใ้ชิโ้ที่รศพัที่�
ท่ี่�มค่วามหลากัหลายมากัข้�น

เม่�อพิจารณ์าในระยะกัลางถ้งระยะยาวแล้ว บรษัิที่มองว่าบรษัิที่ยงัคงสามารถ
เติ่บโต่ไปีต่ามภาวะต่ลาดของอ์ต่สาหกัรรมกัารให้บริกัารโที่รศัพที่�เคล่�อนท่ี่�
หร่อกัารเติ่บโต่ต่ามกัล์่มโอเปีอเรเต่อร�ได้ ซ้ำ้�งหากัภาวะเศรษฐกิัจเกิัดกัาร 
ชิะลอตั่วอย่างร์นแรงจนส่งผ่ลให้กัำาลังซ้ำ่�อของผ่่้บริโภคในภาพรวมลดลง 
อยา่งมนั่ยสำาคัญ ปีจัจัยดังกัล่าวเป็ีนปัีจจัยท่ี่�อาจสง่ผ่ลกัระที่บต่่อทัี่�งอ์ต่สาหกัรรม 

โอเปีอเรเต่อร� และกัล่์มบริษัที่ อย่างหล่กัเล่�ยงไม่ได้ อย่างไรก็ัต่ามบริษัที่ได้ 
มค่วามพยายามในกัารขยายกิัจกัารอยา่งต่่อเน่�องทัี่�งในสว่นของกัารต่่อยอด
จากัความเชิ่�ยวชิาญเดิม และกัารแสวงหาโอกัาสที่างธ์ุ์รกิัจเพิ�มเติ่มต่าม
พฒันากัารของเที่คโนโลย ่เพ่�อเป็ีนกัารเพิ�มชิอ่งที่าง ในกัารหารายได้เพิ�มเติ่ม
และกัระจายความเส่�ยง

สำาหรับผ่ลกัระที่บจากัสิที่ธุ์ิปีระโยชิน�จากักัารส่งเสริมกัารลงที่์นครบกัำาหนด
ระยะเวลา ปีจัจ์บนั บริษัที่ยอ่ยจำานวนสองบริษัที่ ได้แก่ั บริษัที่ มติ่ซ์้ำย ไอซ้ำท่่ี่ 
จำากััด และ บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด ได้รบัสิที่ธุ์ปิีระโยชิน�จากักัารสง่เสริม
กัารลงท์ี่นจากัคณ์ะกัรรมกัารส่งเสริมกัารลงท์ี่น อาศัยอำานาจต่ามพระราชิ
บญัญัติ่สง่เสริมกัารลงท์ี่น พ.ศ. 2520 ซ้้ำ�งสทิี่ธุ์พิิเศษท่ี่�ได้รบั ค่อ กัารได้รบักัาร
ยกัเว้นภาษ่เงินได้นิติ่บ์คคล สำาหรับกัำาไรส์ที่ธิุ์ท่ี่�ได้จากักัารปีระกัอบกิัจกัาร 
ท่ี่�ได้รับกัารส่งเสริมม่กัำาหนดเวลา 8 ปีี และกัารยกัเว้นไม่ต้่องนำาเงินปัีนผ่ล
จากักิัจกัารท่ี่�ได้รบักัารสง่เสริมกัารลงท์ี่นซ้้ำ�งได้รบัยกัเว้นภาษ่เงินได้นติิ่บ์คคล
ไปีรวมคำานวณ์เพ่�อเส่ยภาษ่เงินได้ต่ลอดระยะเวลาท่ี่�กัำาหนด ในกัรณ่์ท่ี่�สิที่ธิุ์
ปีระโยชิน�ที่างภาษ่ได้ครบกัำาหนดระยะเวลา จะสง่ผ่ลกัระที่บกัับผ่ลกัารดำาเนนิงาน
ของบริษัที่ ตั่วอยา่งเชิน่ ถ้าหากัในปี ี2564 บรษัิที่ไมม่ส่ทิี่ธุ์ปิีระโยชิน�ที่างภาษ่
ดังกัล่าว กัำาไรส์ที่ธุ์ิของบริษัที่ซ้ำ้�งม่จำานวนเท่ี่ากัับ 98.75 ล้านบาที่ จะลดลง
เหล่อจำานวน 91.70 ล้านบาที่ เน่�องจากัค่าใช้ิจ่ายภาษ่เงินได้นิติ่บ์คคลของ
บริษัที่ท่ี่�เพิ�มข้�นมา 
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4.3 ข้้อมููลทางการเงินท่�สำาคัญ
ผ่่้ลงที่์นควรพิจารณ์างบกัารเงินและหมายเหต่์ปีระกัอบงบกัารเงินสำาหรับ 
ปีีบัญชิ่สิ�นส์ดวันท่ี่� 31 ธุ์ันวาคม 2562 วันท่ี่� 31 ธุ์ันวาคม 2563 และ  
วันท่ี่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 ท่ี่�ปีรากัฎิอย่่ในส่วนท่ี่�  3 ของเอกัสารฉบับน่� 
เพ่�vปีระกัอบคำาอธุ์บิายและกัารวิเคราะห�ผ่ลกัารดำาเนนิงานและฐานะกัารเงิน 
นอกัจากัน่� มล่ค่ารวมท่ี่�แสดงในต่ารางอาจไมส่อดคล้องกัับผ่ลรวมซ้ำ้�งคำานวณ์

จากัตั่วเลขในต่ารางอันเป็ีนผ่ลมาจากักัารปีดัเศษที่ศนยิม ทัี่�งน่� กัารคำานวณ์
อัต่ราสว่นที่างกัารเงินท่ี่�สำาคัญ หากัไมไ่ด้มก่ัารระบ์ไว้เปีน็อยา่งอ่�น จะคำานวณ์
ต่ามส่ต่รคำานวณ์อัต่ราสว่นที่างกัารเงินของบรษัิที่ในกัล่์มอ์ต่สาหกัรรมบริกัาร 
ท่ี่�กัำาหนดในค่่มอ่จัดที่ำาแบบแสดงรายกัารขอ้มล่ แบบ 56-1 และแบบ 69-1 
ซ้้ำ�งจัดที่ำาโดยสำานกัังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� 

รายการทางการเงิน 2562 2563 2564

สินที่รัพย�รวม 140.72 183.22 649.62

หน่้สินรวม 54.53 92.66 99.83

สว่นของเจ้าของรวม 86.19 90.56 549.79

รายได้จากักัารให้บริกัาร 302.04 345.53 515.00

กัำาไรขั้นต้่น 79.82 117.24 159.63

กัำาไรก่ัอนต้่นที่์นที่างกัารเงินและภาษ่เงินได้ 44.76 86.63 113.70

กัำาไรสำาหรับป่ี 39.50 72.37 98.75

(หนว่ย: ล้านบาที่)

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2563 2564

อัต่รากัำาไรขั้นต้่น 26.43% 33.93% 31.00%

อัต่รากัำาไรส์ที่ธุ์ิ 13.08% 20.94% 19.15%

อัต่ราผ่ลต่อบแที่นผ่่้ถ่อห์้น 47.65% 81.88% 30.84%

อัต่ราผ่ลต่อบแที่นจากัสินที่รัพย� 28.38% 53.49% 27.31%

อัต่ราสว่นหน่้สินต่่อสว่นของผ่่้ถ่อห์้น (เท่ี่า) 0.63 1.02 0.18
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4.4 ข้้อมููลงบการเงิน

4.4.1 ผู้สอบบัญช่สำาหรับงบการเงินเฉพัาะกิจำการและงบการเงินรวมูข้องกลุ่มูบริษััท

งบการเงิน ช่�อผู้สอบบัญช่ เลข้ทะเบ่ยน สำานักงานผู้สอบบัญช่

งบต่รวจสอบป่ีบัญชิ่ 2562
สิ้นส์ดวันท่่ี่ 31 ธุ์ันวาคม 2562

นายพิสิฐ ที่างธุ์นกั์ล 4095
บริษัที่ ไพร้ซ้ำวอเต่อร�เฮัาส�
ค่เปีอร�ส เอบ่เอเอส จำากััด

งบต่รวจสอบป่ีบัญชิ่ 2563
สิ้นส์ดวันท่่ี่ 31 ธุ์ันวาคม 2563

นายพิสิฐ ที่างธุ์นกั์ล 4095
บริษัที่ ไพร้ซ้ำวอเต่อร�เฮัาส�
ค่เปีอร�ส เอบ่เอเอส จำากััด

งบต่รวจสอบป่ีบัญชิ่ 2564
สิ้นส์ดวันท่่ี่ 31 ธุ์ันวาคม 2564

นายพิสิฐ ที่างธุ์นกั์ล 4095
บริษัที่ ไพร้ซ้ำวอเต่อร�เฮัาส�
ค่เปีอร�ส เอบ่เอเอส จำากััด

4.4.2 สรุปรายงานการสอบบัญช่

งบการเงิน ความูเห็นผู้สอบบัญช่

งบต่รวจสอบป่ีบัญชิ่สิ้นส์ดวันท่่ี่ 31 ธุ์ันวาคม 2562  
วันท่่ี่ 31 ธุ์ันวาคม 2563 และ วันท่่ี่ 31 ธุ์ันวาคม 2564

ผ่่้สอบบัญชิ่เห็นว่างบกัารเงินรวมและงบกัารเงินเฉพาะกิัจกัารของบริษัที่ 
แ ส ด ง ฐ า น ะ กั า ร เ งิ น ร ว ม แ ล ะ ฐ า น ะ กั า ร เ งิ น เ ฉ พ า ะ กิั จ กั า ร ข อ ง
บริ ษั ที่ ณ์ วันท่่ี่ 31 ธุ์นัวาคม 2562 วันท่่ี่ 31 ธุ์นัวาคม 2563 และ วันท่่ี่ 31 
ธุ์นัวาคม 2564 และผ่ลกัารดำาเนนิงานรวม และผ่ลกัารดำาเนินงานเฉพาะ
กิัจกัารกัระแสเงินสดรวมและกัระแสเงินสดเฉพาะกิัจกัาร สำาหรับป่ีสิน้ส์ด 
วันเด่ยวกััน โดยถก่ัต้่องต่ามท่่ี่ควรในสาระสำาคัญต่ามมาต่รฐานกัารรายงาน
ที่างกัารเงิน
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4.4.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานข้อง บริษััท แอดเทค ฮัับ จำำากัด (มูหาชน) และบริษััทย่อย  
       สำาหรับปีสิ�นสุด วันท่� 31 ธัุนวาคมู 2562 วันท่� 31 ธัุนวาคมู 2563 และ วันท่� 31 ธัุนวาคมู 2564

4.4.3.1 งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

งบการเงินรวมู

31 ธุันวาคมู 2562 31 ธุันวาคมู 2563 31 ธุันวาคมู 2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ส่ินิทรพัย์
ส่ินิทรพัย์หมุนิเวย่นิ
เงินสดและรายกัารเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสด
สนิที่รัพย�ที่างกัารเงินท่่ี่วัดมล่ค่าด้วยมล่ค่าย์ติ่ธุ์รรมผ่า่นกัำาไรหร่อขาดท์ี่น
เงินลงที่์นระยะสั้น
ล่กัหน่้กัารค้าและล่กัหน่้อ่่น และสินที่รัพย�ท่่ี่เกิัดจากัสัญญา
สินที่รัพย�หม์นเว่ยนอ่่น

41.83 
        -   
10.15 
69.62 

8.26 

29.73 
     -   

7.21 
   49.47 

5.87 

58.98 
10.18 

 -   
94.57 
 7.77 

32.19 
 5.56 

 -   
51.62 
 4.24 

497.65
10.20

-
121.89

10.39

76.61
1.57

-
18.76

1.60

รวมส่ินิทรพัย์หมุนิเวย่นิ 129.86 92.28 171.50 93.61 640.13 98.54

ส่ินิทรพัย์ไมห่มุนิเวย่นิ
เงินลงที่์นในบริษัที่รว่ม
สว่นปีรับปีร์งอาคาร อ์ปีกัรณ์�และยานพาหนะ
สินที่รัพย�สิที่ธุ์ิกัารใชิ้
สินที่รัพย�ไมม่่ตั่วต่น
สินที่รัพย�ภาษ่เงินได้รอกัารตั่ดบัญชิ่
สินที่รัพย�ไมห่ม์นเว่ยนอ่่น

1.05 
7.17 

-
 0.75 
1.27 
0.63 

    0.74 
    5.10 

       -   
    0.53 
    0.90 
    0.45 

1.13 
3.55 
3.87 
1.18 
1.35 
0.63 

0.62 
1.94 
2.11 
0.64 
0.74 
0.34 

1.26
2.84
2.00
0.89
2.49
0.01

0.19
0.44
0.31
0.14
0.38
0.00

รวมส่ินิทรพัย์ไมห่มุนิเวย่นิ 10.86      7.72 11.71 6.39 9.49 1.46

รวมส่ินิทรพัย์  140.72  100.00 183.21 100.00 649.62 100.00

หนิ่ส้่ินิและส่ว่นิขอังเจ้าขอัง
หนิ่ส้่ินิหมุนิเวย่นิ
เจ้าหน่้กัารค้าและเจ้าหน่้อ่่น
หน่้สินต่ามสัญญาเชิา่ สว่นท่่ี่ถ้งกัำาหนดชิำาระภายในหน้่งป่ี
หน่้สินต่ามสัญญาเชิา่ที่างกัารเงิน ท่่ี่ถ้งกัำาหนดชิำาระภายในหน้่งป่ี
ภาษ่เงินได้ค้างจ่าย
หน่้สินหม์นเว่ยนอ่่น

 
47.35 

- 
0.31 

-   
0.90 

 
 33.65 

-
   0.22 

      -   
   0.64 

78.61 
1.70 

-   
3.27 
2.16 

42.91 
0.93 

-   
1.78 
1.18 

85.26
1.91

-
2.29
4.15

13.12
0.29

-
0.35
0.64

รวมหนิ่ส้่ินิหมุนิเวย่นิ 48.55    34.51 85.74 46.80 93.61 14.41
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รายการ

งบการเงินรวมู

31 ธุันวาคมู 2562 31 ธุันวาคมู 2563 31 ธุันวาคมู 2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนิ่ส้่ินิไมห่มุนิเวย่นิ
หน่้สินต่ามสัญญาเชิา่
หน่้สินภายใต้่สัญญาเชิา่ที่างกัารเงิน
ภาระผ่่กัพันผ่ลปีระโยชิน�พนักังาน
ปีระมาณ์กัารค่าร่้อถอน

-
 2.14 
3.57 
0.27 

-
   1.51 
   2.54 
   0.19 

1.91 
-

4.69 
0.31 

1.04 
- 

2.56 
0.17 

-
-

5.85
0.36

-
-

0.90
0.06

รวมหนิ่ส้่ินิไมห่มุนิเวย่นิ  5.98    4.24 6.91    3.77 6.21 0.96

รวมหนิ่ส้่ินิ 54.53  38.75 92.65 50.57 99.83 15.37

ส่ว่นิขอังเจ้าขอัง
ทันุเรอ่นหุน้
    ที่น์จดที่ะเบย่น
        ห์น้สามัญ จำานวน 160,000,000 ห์น้ 
            ม่ลค่าท่ี่�ต่ราไว้ห์น้ละ 0.50 บาที่
    ที่น์ท่ี่�ออกัและชิำาระแล้ว
        ห์น้สามญัจำานวน 160,000,000 ห์น้ 
            มล่ค่าท่ี่�ชิำาระแล้ว ห์น้ละ 0.50 บาที่
            (พ.ศ. 2562 และ 2563 : ห์น้สามญัจำานวน 120,000,000 ห์น้  
            มล่ค่าท่ี่�ชิำาระแล้วห์น้ละ 0.50 บาที่)
สว่นเกิันมล่ค่าห์น้สามญั
สว่นต่ำาจากักัารรวมธ์ุ์รกิัจภายใต้่
        กัารควบคม์เด่ยวกััน
กัำาไรสะสม
        จัดสรรแล้ว - สำารองต่ามกัฎิหมาย
        ยงัไมไ่ด้จัดสรร
องค�ปีระกัอบอ่�นของสว่นของเจ้าของ

80.00 

60.00 
-

(4.00) 

5.00 
25.08 

0.12 

56.85 

42.64 
-

(2.85) 

3.55 
17.83 

0.08 

80.00 

60.00 
-

(4.00) 

8.00 
26.56 

-   

 

43.66 

32.75 
-

(2.19) 

4.37 
14.50 

-   

80.00

80.00
409.28

(4.00)

8.00
56.51

-

12.31

12.31
63.00

(0.62)

1.23
8.70

-

รวมสว่นของผ่่เ้ป็ีนเจ้าของของบรษัิที่ใหญ่
สว่นได้เสย่ท่ี่�ไมม่อ่ำานาจควบคม์

86.19 
0.00

61.25 
0.00

90.56 
0.00 

49.43 
0.00

549.79
0.00

84.63
0.00

รวมส่ว่นิขอังเจ้าขอัง 86.19 61.25      90.56      49.43 549.79 84.63

รวมหนิ่ส้่ินิและส่ว่นิขอังเจ้าขอัง 140.72    100.00    183.21    100.00 649.62 100.00
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4.4.3.2 งบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จำ

รายการ

งบการเงินรวมู

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากักัารใหบ้รกิัาร
ต้่นที่น์จากักัารใหบ้รกิัาร

302.04 
  (222.22) 

100.00
    (73.57)

345.53 
(228.29) 

100.00 
(66.07) 

515.00
(355.37)

100.00
(69.00)

กำาไรขั�นิต้นิ    79.82    26.43 117.24 33.93 159.63 31.00

รายได้อ่�น
ค่าใชิจ่้ายในกัารใหบ้รกิัาร
ค่าใชิจ่้ายในกัารบรหิาร
สว่นแบง่กัำาไร(ขาดที่น์)จากัเงินลงที่น์ในบรษัิที่รว่ม

0.06     
 (5.39) 

    (29.39) 
     (0.34)

(0.24) 

0.02     
(1.78) 

     (9.73) 
     (0.11)

(0.08) 

0.10
(4.59) 

(26.21) 
0.09

(0.26) 

0.03
(1.33) 
(7.59)

0.03 
(0.08)  

0.69
(6.83)

(39.92)
0.13

(0.34)

0.13
(1.33)
(7.75)

0.03
(0.07)ต้่นที่น์ที่างกัารเงิน

กำาไรก่อันิค่ัาใชจ่้ายภาษ่เงินิได้ำ 44.52 14.74 86.37 25.00 113.36 22.01

ค่าใชิจ่้ายภาษ่เงินได้ (5.02) (1.66) (14.00) (4.05) (14.62) (2.84)

กำาไรส่ำาหรบัปี    39.50    13.08 72.37 20.94 98.75 19.17

กำาไรขาดำทนุิเบด็ำเส่รจ็อืั�นิ :
ราย่การท่ั�จิะไมจั่ิดิประเภทัราย่การให้มไ่ปย่งักำาไรห้รอ่ขาดิทัน่ในภาย่ห้ลัง
ผ่ลขาดที่น์จากักัารวัดมล่ค่าใหมข่องโครงกัารผ่ลปีระโยชิน�พนกัังาน
ภาษ่เงินได้ของรายกัารท่ี่�จะไมจั่ดปีระเภที่รายกัารใหมไ่ปียงักัำาไร
หรอ่ขาดที่น์ในภายหลัง

(0.02) 
   

  0.00   

(0.01) 
   

  0.00  

- 
   
  -  

- 
   
  -  

- 
   
  -  

- 
   
  -  

รวมรายกัารท่ี่�จะไมจั่ดปีระเภที่รายกัารใหมไ่ปียงักัำาไรหรอ่ขาดที่น์
ในภายหลัง - สท์ี่ธุ์จิากัภาษ่

 
(0.02)

 
(0.01)

 
-

 
-

 
-

 
-

ราย่การท่ั�จิะจัิดิประเภทัราย่การให้มไ่ปย่งักำาไรห้รอ่ขาดิทัน่ในภาย่ห้ลัง
ผ่ลกัำาไรจากักัารเปีล่�ยนแปีลงมล่ค่าเงินลงที่น์ในหลักัที่รพัย�เผ่่�อขาย
ภาษ่เงินได้ของรายกัารท่ี่�จะจัดปีระเภที่รายกัารใหมไ่ปียงักัำาไรหรอ่
ขาดที่น์ในภายหลัง

0.12 
   

  (0.02)    

     0.04  
   

  (0.01)   

- 
   
  -  

- 
   
  -  

- 
   
  -  

- 
   
  - 

รวมรายกัารท่ี่�จะจัดปีระเภที่รายกัารใหมไ่ปียงักัำาไรหรอ่ขาดที่น์ใน
ภายหลัง - สท์ี่ธุ์จิากัภาษ่

 
0.10

 
0.03

 
-

 
-

 
-

 
-

กำาไรเบด็ำเส่รจ็รวมส่ำาหรบัปี    39.58    13.10 72.37 20.94 98.75 19.17

การแบง่ปนักำาไรและกำาไรเบด็ิเส์รจ็ิรวม
สว่นท่ี่�เปีน็ของผ่่เ้ปีน็เจ้าของของบรษัิที่ใหญ่
สว่นท่ี่�เปีน็ของสว่นได้เสย่ท่ี่�ไมม่อ่ำานาจควบคม์

    
39.58 

     0.00  

   
 13.10 

     0.00  
72.37 

0.00 
20.94 

0.00  
98.75

0.00
19.17

0.00
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4.4.3.3 งบกระแสเงินสด

รายการ

งบการเงินรวมู

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแส่เงินิส่ดำจากกิจกรรมดำำาเนิินิงานิ
กัำาไรก่ัอนค่าใชิจ่้ายภาษ่เงินได้
รายกัารปีรับปีร์งค่าใชิจ่้าย :
    ค่าเส่�อมราคา
    ค่าตั่ดจำาหนา่ยสนิที่รพัย�สทิี่ธุ์กิัารใช้ิ
    ค่าตั่ดจำาหนา่ยสนิที่รพัย�ไมม่ตั่่วต่น
    กัำาไรจากักัารจำาหนา่ยที่รพัย�สนิ
    ขาดที่น์จากักัารตั่ดจำาหนา่ยที่รพัย�สนิ
    กัำาไรจากักัารเปีล่�ยนแปีลงมล่ค่าย์ติ่ธุ์รรมของสินที่รพัย�ที่างกัารเงิน
    ดอกัเบ่�ยรบั
    ดอกัเบ่�ยจ่าย
    ค่าใชิจ่้ายผ่ลปีระโยชิน�พนกัังาน
    (กัำาไร)ขาดที่น์จากัอัต่ราแลกัเปีล่�ยนท่ี่�ยงัไมเ่กิัดข้�นจรงิ
    สว่นแบง่ขาดที่น์(กัำาไร)จากัเงินลงที่น์ในบรษัิที่รว่ม
    ผ่ลขาดที่น์ด้านเครดิต่ท่ี่�คาดว่าจะเกิัดข้�น
    กัารเปีล่�ยนแปีลงของสนิที่รพัย�และหน่�สนิดำาเนนิงาน:
    -   ลก่ัหน่�กัารค้าและลก่ัหน่�อ่�นและสนิที่รพัย�ท่ี่�เกิัดจากัสญัญา
    -   สนิที่รพัย�หมน์เว่ยนอ่�น
    -   สนิที่รพัย�ไมห่มน์เว่ยนอ่�น
    -   เจ้าหน่�กัารค้าและเจ้าหน่�อ่�น
    -   หน่�สนิหมน์เว่ยนอ่�น

           
44.52 

 
           1.78 

-
           0.23 

(0.01) 
0.02

-
           - 

          0.24 
1.62
0.00
0.34

-

        18.14 
(0.63) 
(0.26) 

(40.30) 
(1.47)  

86.37 

1.12 
1.87 
0.31 

-
-

       (0.03) 
                  -   

0.26 
1.12 
0.00

(0.09) 
1.59

(26.54) 
0.49 

                  -   
31.27
(1.26)   

113.36

1.04
1.87
0.29

-
-

(0.01)
(0.26)

0.34
1.16

(0.00)
(0.13)

1.73

(29.05)
0.50

-
6.64
1.99

เงินสดได้มาจากักัารดำาเนินงาน
หกัั จ่ายภาษ่เงินได้

       24.22 
(8.74) 

99.00
(10.81)

99.47
(16.55)

เงินิส่ดำสุ่ทธิได้ำมาจากกิจกรรมดำำาเนิินิงานิ 15.48 88.19 82.92

กระแส่เงินิส่ดำจากกิจกรรมลงทนุิ
เงินสดจ่ายเพ่�อซ้ำ่�อสว่นปีรบัปีร์งอาคารและอ์ปีกัรณ์�
เงินสดจ่ายเพ่�อซ้ำ่�อสนิที่รพัย�ไมม่ตั่่วต่น
เงินสดรบัจากักัารขายอ์ปีกัรณ์�
เงินสดรบัจากัดอกัเบ่�ยรบั

           
(2.14) 

                -   
           0.02 

-  

(0.38)
(0.74)

-
-

(0.33)
-
-

0.26

เงินิส่ดำสุ่ทธิใชไ้ปในิกิจกรรมลงทุนิ (2.12) (1.12) (0.07)
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รายการ

งบการเงินรวมู

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแส่เงินิส่ดำจากกิจกรรมจัดำหาเงินิ
จ่ายค่นเงินต้่นของหน่�สนิต่ามสัญญาเชิา่
ดอกัเบ่�ยจ่ายต่ามสญัญาเชิา่
จ่ายค่นหน่�สนิต่ามสญัญาเชิา่กัารเงิน
ดอกัเบ่�ยจ่ายต่ามสญัญาเชิา่กัารเงิน
เงินสดรบัจากักัารออกัห้์นสามญั
เงินสดจ่ายเพ่�อกัารจัดจำาหนา่ยห์น้
เงินปีนัผ่ลจ่ายใหส้ว่นได้เสย่ท่ี่�ไมม่อ่ำานาจควบคม์
เงินปีนัผ่ลจ่าย

           
-
-

(0.59) 
     (0.20)    

 10.00 
-

(0.00) 
(43.00)   

(1.69)
(0.22)

-
-
-
-

(0.00)
(68.00)   

(1.70)
(0.29)

-
-

440.00
(13.39)

(0.00)
(68.80)

เงินิส่ดำสุ่ทธิได้ำมาจาก(ใชไ้ปในิ)กิจกรรมจัดำหาเงินิ (33.79) (69.92) 355.82

เงินิส่ดำและรายการเทย่บเท่าเงินิส่ดำเพิ�มข้�นิ(ลดำลง)สุ่ทธิ (20.44) 17.15 438.67

เงินสดและรายกัารเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสดวันต้่นปีี       62.27 41.83 58.98

เงินิส่ดำและรายการเทย่บเท่าเงินิส่ดำวันิส่ิ�นิปี  41.83 58.98 497.65
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4.4.3.4 อัตราส่วนทางการเงินท่�สำาคัญ

รายการ หน่วย ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

อััตราส่ว่นิส่ภาพคัล่อัง (Liquidity ratio)

 อัต่ราสว่นสภาพคล่อง  เท่ี่า        2.67        2.00 6.84

 อัต่ราสว่นสภาพคล่องหม์นเร็ว  เท่ี่า        2.50        1.91 6.73

 อัต่ราสว่นสภาพคล่องกัระแสเงินสด  เท่ี่า        0.22        1.31 0.92

 อัต่ราสว่นหม์นเว่ยนล่กัหน่้กัารค้า  เท่ี่า        3.84        4.21 4.76

 ระยะเวลาเก็ับหน่้เฉล่่ย  วัน 95.09      86.72 76.71

 อัต่ราสว่นหม์นเว่ยนเจ้าหน่้  เท่ี่า        3.29        3.62 4.34

 ระยะเวลาชิำาระหน่้  วัน    110.86 100.70 84.16

 วงจรเงินสด  วัน (15.77) (13.98) (7.45)

อััตราส่ว่นิแส่ดำงคัวามส่ามารถในิการทำากำาไร (Profitability ratio) 

 อัต่รากัำาไรขั้นต้่น  %      26.43      33.93 31.00

 อัต่รากัำาไรจากักัารดำาเนินงาน  %      14.91      25.02 21.92

 อัต่รากัำาไรอ่่น  %        0.02        0.03 0.13

 อัต่ราสว่นเงินสดต่่อกัารที่ำากัำาไร  %      34.58    101.80 72.93

 อัต่รากัำาไรส์ที่ธุ์ิ  %      13.08      20.94 19.15

 อัต่ราผ่ลต่อบแที่นผ่่้ถ่อห์้น  %      47.65      81.88 30.84

อััตราส่ว่นิแส่ดำงประส่ิทธิภาพในิการดำำาเนิินิงานิ (Efficiency ratio) 

 อัต่ราผ่ลต่อบแที่นจากัสินที่รัพย�  % 25.05      44.68 23.71

 อัต่ราผ่ลต่อบแที่นจากัสินที่รัพย�ถาวร  %    597.33  1,037.62 1,662.68

 อัต่รากัารหม์นเว่ยนของสินที่รัพย�  เท่ี่า        1.92        2.13 1.24

 อััตราส่ว่นิวิเคัราะห์นิโยบายทางการเงินิ (Financial policy ratio) 

 อัต่ราสว่นหน่้สินต่่อสว่นของผ่่้ถ่อห์้น  เท่ี่า        0.63        1.02 0.18

 อัต่ราสว่นความสามารถชิำาระดอกัเบ่้ย  เท่ี่า    198.99    339.80 345.05

 อัต่ราสว่นความสามารถชิำาระภาระผ่่กัพัน  เท่ี่า        149.18        52.97 61.10

 อัต่รากัารจ่ายเงินปัีนผ่ล  %    108.85      93.97 69.67

หมายเหต่ ์: ระยะเวลาชิำาระหน่�และระยะเวลาเก็ับหน่�เฉล่�ยของบริษัที่ม่ระยะเวลาท่ี่�ค่อนขา้งยาว โดยรวมระยะเวลาตั่�งแต่่กัารตั่�งรายได้ค้างรับจนถ้งระยะเวลาท่ี่�เก็ับชิำาระหน่�ได้ ซ้ำ้�งลก่ัหน่�
กัารค้าหลักั ได้แก่ั โอเปีอเรเต่อร� โดยโอเปีอเรเต่อร�จะชิำาระสว่นแบง่ค่าบรกิัารให้แก่ับรษัิที่ภายหลังจากัท่ี่�โอเปีอเรเต่อร�เรย่กัเก็ับเงินค่าบรกิัารจากัสมาชิิกัผ่่ใ้ช้ิบรกิัารได้แล้ว โดยปีรกัติ่
โอเปีอเรเต่อร�จะเร่ยกัเก็ับค่าบริกัารจากัผ้่่ใช้ิบริกัารเม่�อสิ�นรอบกัารใช้ิบริกัารในแต่่ละเด่อน และเม่�อเร่ยกัเก็ับเงินจากัล่กัค้าได้แล้ว จ้งจะจ่ายส่วนแบ่งรายได้ในอัต่ราท่ี่�ต่กัลงกัันไว้ต่าม
สัญญาให้แก่ับริษัที่ ซ้ำ้�งบริษัที่ก็ัจะดำาเนินกัารชิำาระเงินส่วนแบ่งรายได้ในอัต่ราท่ี่�ได้กัำาหนดในสัญญาให้แก่ัเจ้าหน่�หร่อค่่ค้าที่างกัารต่ลาดหลังจากัได้รับกัารชิำาระเงินจากัโอเปีอเรเต่อร�
เรย่บร้อยแล้วต่่อไปี
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5. ข้้อมููลทั�วไปและข้้อมููลสำาคัญอ่�น

5.1 ข้้อมููลข้องบุคคลอ้างอิง

5.2 ข้้อพิัพัาททางกฎิหมูาย
ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 บริษัที่และบรษัิที่ยอ่ย ไมม่ ่(1) คด่หรอ่ขอ้พพิาที่ท่ี่�อาจมผ่่ลกัระที่บด้านลบต่่อสินที่รพัย�ของบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ยท่ี่�มจ่ำานวนสง่กัว่า
รอ้ยละ 5 ของส่วนของผ่่ถ่้อห์น้ ณ์ วันสิ�นปีีบัญช่ิล่าสด์ (2) คด่หรอ่ข้อพิพาที่ท่ี่�กัระที่บต่่อกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจของบริษัที่และบริษัที่ยอ่ยอยา่งมนั่ยสำาคัญ แต่่ไม่สามารถ
ปีระเมนิผ่ลกัระที่บเปีน็ตั่วเลขได้ และ (3) คด่ท่ี่�มไิด้เกิัดจากักัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจโดยปีรกัติ่ของบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ย

บริษัที่ บริษัที่ ศ่นย�รับฝ่ากัหลักัที่รัพย� (ปีระเที่ศไที่ย) จำากััด

ท่่ี่ต้ั่งสำานักังานใหญ่ 93 อาคารต่ลาดหลักัที่รัพย�แหง่ปีระเที่ศไที่ย ถนนรัชิดาภิเษกั แขวงคลองเต่ย เขต่คลองเต่ย กัร์งเที่พมหานคร

โที่รศัพที่� 0 2229 2800

โที่รสาร 0 2359 1259

1. นิายทะเบย่นิหลักทรพัย์

บริษัที่ บริษัที่ ไพร้ซ้ำวอเต่อร�เฮัาส�ค่เปีอร�ส เอบ่เอเอส จำากััด

ท่่ี่ต้ั่งสำานักังานใหญ่ 179/74-80 อาคารบางกัอกัซ้ำิต้่่ที่าวเวอร� ชิั้น 15 ถนนสาที่รใต้่ แขวงที่์่งมหาเมฆ เขต่สาที่ร กัร์งเที่พมหานคร

โที่รศัพที่� 0 2344 1000

โที่รสาร 0 2286 5050

2. ผูส้่อับบัญช่
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ส่่วนท่ี่� 2

การกำากับดูแลกิจำการ
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6. นโยบายการกำากับดูแลกิจำการ

6.1 ภาพัรวมูข้องนโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจำการ

บรษัิที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) (“บริษัที่”) ต่ระหนกััถ้งความสำาคัญใน 
กัารปีฏิิบัติ่ต่ามหลักับรรษัที่ภิบาลในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ ดังนั�น คณ์ะกัรรมกัาร
บริษัที่จ้งได้มน่โยบายใหป้ีฏิิบติั่ต่ามหลักัปีฏิิบติั่และแนวปีฏิิบติั่ ซ้ำ้�งสอดคล้อง
กัับหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่� ด่สำาหรับบริษัที่จดที่ะเบ่ยน ปีี 2560  
(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ออกัโดย
คณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� ซ้ำ้�งนำามาจากัหลักักัาร
กัำากัับดแ่ลกิัจกัารท่ี่�ด่สำาหรบับรษัิที่จดที่ะเบย่น ปี ี2555 ของต่ลาดหลักัที่รัพย�
แหง่ปีระเที่ศไที่ย และครอบคลม์หลักักัารของ OECD ทัี่�ง 5 หมวดในเร่�องสทิี่ธุ์ิ
และความเท่ี่าเท่ี่ยมกัันของผ่่้ถ่อห์้นและผ่่้ม่ส่วนได้เส่ย บที่บาที่ของผ่่้ม่ส่วน 
ได้เส่ย กัารเปีิดเผ่ยข้อม่ลและความโปีร่งใสและหน้าท่ี่�ของคณ์ะกัรรมกัาร  
โดยนำาเสนอในร่ปีแบบของหลักัปีฏิิบัติ่ 8 หลักัของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่  
ซ้้ำ�งเปี็นผ่่้นำาหร่อผ้่่รับผ่ิดชิอบส่งส์ดขององค�กัร ในกัารกัำากัับด่แลกิัจกัารเพ่�อ
กัารสรา้งความเชิ่�อมั�นใหแ้ก่ัผ่่ล้งที่น์ และสรา้งค์ณ์ค่าให้แก่ักิัจกัารอยา่งยั�งยน่ 
(ต่่อไปีน่�เรย่กัว่า " CG Code ")

คณ์ะกัรรมกัาร บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) จะได้ม่กัารที่บที่วน 
กัารปีรบัใชิ ้CG Code ต่ามบรบิที่ของบรษัิที่เปีน็ปีระจำาที่ก์ัปีี และหากัพบว่า 
CG Code ข้อใดยังไม่เหมาะสมกัับบริบที่ของบริษัที่ จะพิจารณ์าเพ่�อนำา
มาต่รกัารที่ดแที่น (ถ้าม)่ มาปีรบัใช้ิ โดยจะแจ้งใหผ้่่ถ่้อห์น้และผ่่ม้ส่ว่นได้เส่ย
ที่ราบในหวัขอ้หลักัปีฏิิบติั่ท่ี่�ยงัไมไ่ด้นำาไปีปีรบัใช้ิในแบบ 56-1 One Report

ทัี่�งน่� กัารปีฏิิบัติ่ต่ามหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่น่�สะท้ี่อนในจรรยาบรรณ์
ที่างธ์ุ์รกิัจ รวมทัี่�งกัฎิบัต่รคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และคณ์ะกัรรมกัารช์ิดย่อย 
ท่ี่�ได้รบัมอบหมายในเร่�องต่่าง ๆ  และกัารบรรจ์วาระกัารปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัาร
และคณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ยล่วงหนา้ต่ลอดปี ีเพ่�อใหม้ั�นใจว่ากัารปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�
ของคณ์ะกัรรมกัารครบถ้วน โดยรายละเอ่ยดกัารปีฏิิบติั่ของบรษัิที่จะระบ์ใน
รายงานกัารกัำากัับด่แล โดยบริษัที่จะส่�อสารและเผ่ยแพร่เอกัสารท่ี่�เก่ั�ยวกัับ
กัารกัำากัับด่แลกิัจกัารในเว็บไซ้ำต่�ของบริษัที่ โดยผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยสามารถด ่
รายละเอ่ยดเพิ�มเติ่มได้ท่ี่�เว็บไซ้ำต่�ของบริษัที่ในส่วนของนักัลงที่์นสัมพันธุ์� 
(https://www.addtechhub.com)

หลักปฏิิบัติ และหลักปฏิิบัติยอ่ัย 

1. คณ์ะกัรรมกัารต่ระหนักัถ้งบที่บาที่และความรับผ่ดิชิอบในฐานะผ้่่นำาองค�กัร 
    ท่ี่�สร้างคณ์์ค่าใหแ้ก่ักิัจกัารอยา่งยั�งย่น

คณ์ะกัรรมกัารร่วมกัับฝ่่ายบริหารในกัารกัำาหนดวัต่ถ์ปีระสงค�และ 
เปีา้หมาย กัลย์ที่ธุ์� นโยบายกัารดำาเนนิงาน และกัารจัดสรรที่รพัยากัร
ท่ี่�สำาคัญเพ่�อใหบ้รรลวั์ต่ถป์ีระสงค�และเป้ีาหมาย โดยมก่ัารติ่ดต่าม
ปีระเมนิผ่ลและดแ่ล
คณ์ะกัรรมกัารร่วมกัับฝ่่ายบริหารในกัารสร้างค์ณ์ค่าให้แก่ักิัจกัาร
อยา่งยั�งยน่ กัล่าวค่อ สามารถแขง่ขนัได้และมผ่่ลปีระกัอบกัารท่ี่�ด่
โดยคำานง้ถ้งผ่ลกัระที่บในระยะยาว ปีระกัอบธ์ุ์รกิัจอยา่งมจ่ริยธุ์รรม

1.1

1.2

เคารพสิที่ธุ์ิและม่ความรับผ่ิดชิอบต่่อผ่่้ถ่อห้์นและผ่่้ม่ส่วนได้เส่ย 
เปี็นปีระโยชิน�ต่่อสังคม และพัฒนาหร่อลดผ่ลกัระที่บด้านลบต่่อ 
สิ�งแวดล้อม อ่กัทัี่�งที่ำาให้บริษัที่สามารถปีรับตั่วได้ภายใต้่ปีัจจัย 
กัารเปีล่�ยนแปีลง
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้กัรรมกัารและผ้่่บริหารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ด้วย
ความรบัผ่ดิชิอบ ระมดัระวัง และซ้ำ่�อสตั่ย�สจ์รติ่ต่่อองค�กัร และด่แล
ใหก้ัารดำาเนินงานเปีน็ไปีต่ามกัฎิหมาย ขอ้บงัคับ และมติ่ท่ี่�ปีระช์ิม
ผ่่ถ่้อห์น้
คณ์ะกัรรมกัารกัำาหนดขอบเขต่ กัารมอบหมายหน้าท่ี่� และความ 
รบัผ่ดิชิอบให้ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิาร และฝ่า่ยจัดกัารอยา่งชิดัเจน
และติ่ดต่ามใหป้ีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ต่ามท่ี่�ได้รบัมอบหมาย

1.3

1.4

คณ์ะกัรรมกัารกัำาหนดให้วัต่ถ์ปีระสงค�และเป้ีาหมายหลักัของ
กิัจกัารเป็ีนไปีเพ่�อความยั�งย่น อันสอดคล้องกัับกัารสร้างค์ณ์ค่า 
ใหทั้ี่�งกิัจกัาร ผ่่ม้ส่ว่นได้เส่ย และสงัคมโดยรวม
คณ์ะกัรรมกัารกัำากัับดแ่ลใหก้ัลย์ที่ธุ์�ปีระจำาปี ีและ/หรอ่ระยะปีานกัลาง 
สอดคล้องกัับกัารบรรล์วัต่ถ์ปีระสงค�และเปีา้หมายหลักัของกิัจกัาร 
และมก่ัารนำานวัต่กัรรมและเที่คโนโลยม่าใชิอ้ยา่งเหมาะสมปีลอดภัย

2.1

2.2

2. คณ์ะกัรรมกัารกัำาหนดวัต่ถ์ปีระสงค�และเปี้าหมายหลักัของกิัจกัารท่ี่� 
เปีน็ไปีเพ่�อความยั�งยน่

คณ์ะกัรรมกัารม่กัารกัำาหนดและที่บที่วนโครงสร้างคณ์ะกัรรมกัาร 
ทัี่�งในเร่�องขนาด องค�ปีระกัอบ และสัดส่วนของกัรรมกัารอิสระ 
ท่ี่�เหมาะสมกัับองค�กัร
คณ์ะกัรรมกัารเล่อกับ์คคลท่ี่�เหมาะสมเป็ีนปีระธุ์านกัรรมกัาร และ
ด่แลให้กัารดำาเนินงานของคณ์ะกัรรมกัารเอ่�อต่่อกัารใชิ้ด์ลยพินิจ
ในกัารตั่ดสนิใจอยา่งมอิ่สระ
คณ์ะกัรรมกัารดแ่ลให้กัารสรรหาและคัดเล่อกักัรรมกัารมก่ัระบวนกัาร
ท่ี่�โปีรง่ใสและชิดัเจน เพ่�อใหไ้ด้คณ์ะกัรรมกัารท่ี่�มค่ณ์์สมบติั่สอดคล้อง
กัับองค�ปีระกัอบท่ี่�กัำาหนดไว้
คณ์ะกัรรมกัารเสนอให้ผ้่่ถ่อห้์นอน์มัติ่ค่าต่อบแที่นกัรรมกัาร โดย
พิจารณ์าโครงสร้างและอัต่ราค่าต่อบแที่นท่ี่�ม่ความเหมาะสมกัับ 
ความรับผ่ดิชิอบและจ่งใจทัี่�งระยะสั�นและระยะยาว
คณ์ะกัรรมกัารดแ่ลให้กัรรมกัารที่ก์ัคนมค่วามรับผิ่ดชิอบในกัารปีฏิิบติั่
หน้าท่ี่�และจัดสรรเวลาอยา่งเพย่งพอ
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ม่กัรอบและกัลไกัในกัารกัำากัับด่แลนโยบาย
และกัารดำาเนินงานของบริษัที่ยอ่ยและกิัจกัารอ่�นท่ี่�บริษัที่ไปีลงที่น์
อย่างม่นัยสำาคัญ ในระดับท่ี่�เหมาะสมและกิัจกัารนั�น ๆ ม่ความ
เขา้ใจถก่ัต้่องต่รงกััน
คณ์ะกัรรมกัารจัดให้มก่ัารปีระเมินผ่ลกัารปีฏิิบติั่หน้าท่ี่�ปีระจำาปีขีอง
คณ์ะกัรรมกัาร คณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ยและกัรรมกัารรายบ์คคล โดยนำา
ผ่ลปีระเมนิไปีใชิใ้นกัารพฒันากัารปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ของกัรรมกัารต่่อไปี

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3. กัารเสริมสรา้งคณ์ะกัรรมกัารท่ี่�มป่ีระสิที่ธุ์ผิ่ล
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คณ์ะกัรรมกัารสง่เสรมิใหก้ัรรมกัารแต่่ละคนมค่วามร่ค้วามเขา้ใจใน
บที่บาที่หน้าท่ี่� ลักัษณ์ะกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจ และกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับ
กัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจ และได้รบักัารเสริมสร้างทัี่กัษะและความร่ส้ำาหรับ
กัารปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�กัรรมกัารอยา่งสมำาเสมอ
คณ์ะกัรรมกัารดแ่ลให้กัารดำาเนินงานของคณ์ะกัรรมกัารเป็ีนไปีด้วย
ความเรย่บร้อย สามารถเข้าถ้งขอ้มล่ท่ี่�จำาเปีน็ และมเ่ลขานก์ัารบริษัที่ 
ท่ี่�มค่วามร้่และปีระสบกัารณ์�ท่ี่�จำาเปีน็และเหมาะสมต่่อกัารสนบัสนน์                  
กัารดำาเนนิงานของคณ์ะกัรรมกัาร

คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพัฒนาปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและ 
ผ่่บ้รหิารระดับสง่ใหม้ค่วามร่ ้ทัี่กัษะ ปีระสบกัารณ์� และคณ์์ลักัษณ์ะ
ท่ี่�จำาเปีน็ต่่อกัารขบัเคล่�อนองค�กัรไปีส่เ่ปีา้หมาย
คณ์ะกัรรมกัารกัำาหนดโครงสร้างค่าต่อบแที่นและกัารปีระเมินผ่ล
ท่ี่�เหมาะสม
คณ์ะกัรรมกัารเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธุ์�ของผ่่ถ่้อห้์นท่ี่�อาจ
มผ่่ลกัระที่บต่่อกัารบรหิารและกัารดำาเนนิงานของกิัจกัาร
คณ์ะกัรรมกัารด่แลกัารบริหารและพัฒนาบ์คลากัรให้ม่ความร่ ้
ทัี่กัษะ ปีระสบกัารณ์� และแรงจ่งใจท่ี่�เหมาะสม

คณ์ะกัรรมกัารให้ความสำาคัญและสนับสน์นกัารสร้างนวัต่กัรรมท่ี่� 
ก่ัอใหเ้กิัดมล่ค่าแก่ัธ์ุ์รกิัจควบค่ไ่ปีกัับกัารสรา้งค์ณ์ปีระโยชิน�ต่่อล่กัค้า
หรอ่ผ่่ท่้ี่�เก่ั�ยวขอ้ง และม่ความรบัผ่ดิชิอบต่่อสังคมและสิ�งแวดล้อม
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ฝ่่ายจัดกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจอย่างม่ความ 
รับผ่ิดชิอบต่่อสิ�งแวดล้อม และสะท้ี่อนอย่่ในแผ่นดำาเนินกัาร 
เพ่� อให้มั�นใจว่าที่์กัฝ่่ายขององค�กัรดำาเนินกัารสอดคล้องกัับ
วัต่ถป์ีระสงค� เป้ีาหมายหลักั และแผ่นกัลย์ที่ธุ์�ของกิัจกัาร
คณ์ะกัรรมกัารดแ่ลใหฝ้่า่ยจัดกัารจัดสรรที่รพัยากัรใหเ้ปีน็ไปีอยา่ง
ม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพและปีระสิที่ธุ์ิผ่ล โดยคำาน้งถ้งผ่ลกัระที่บและ 
กัารพัฒนาที่รัพยากัรต่ลอดสายหว่งโซ้ำแ่หง่ค์ณ์ค่า เพ่�อกัารดำาเนิน
ธ์ุ์รกิัจอยา่งยั�งยน่
คณ์ะกัรรมกัารจัดใหม้ก่ัารกัำากัับด่แลและบรหิารจัดกัารเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศระดับองค�กัรท่ี่�สอดคล้องกัับความต้่องกัารของกิัจกัาร 
รวมทัี่�งดแ่ลใหม้ก่ัารนำาเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศมาใชิใ้นกัารเพิ�มโอกัาส
ที่างธ์ุ์รกิัจและพัฒนากัารดำาเนนิงาน กัารบรหิารความเส่�ยงเพ่�อบรรล์
วัต่ถ์ปีระสงค�และเป้ีาหมายหลักัของกิัจกัาร

คณ์ะกัรรมกัารด่แลว่า บริษัที่ม่ระบบกัารบริหารความเส่�ยงและ 
กัารควบคม์ภายในท่ี่�จะที่ำาใหบ้รรลวั์ต่ถป์ีระสงค�อยา่งม่ปีระสทิี่ธุ์ผิ่ล 
และมก่ัารปีฏิิบติั่ให้เป็ีนไปีต่ามกัฎิหมายและมาต่รฐานท่ี่�เก่ั�ยวข้อง

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

4. คณ์ะกัรรมกัารกัับกัารสรรหาและพัฒนาผ่่บ้ริหารระดับสง่และกัารบริหาร 
    บ์คลากัร

5. คณ์ะกัรรมกัารกัับกัารส่งเสริมนวัต่กัรรมและกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจอย่าง 
     มค่วามรับผ่ดิชิอบ

6. คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ม่ระบบกัารบริหารความเส่�ยงและกัารควบค์ม 
     ภายในท่ี่�เหมาะสม

คณ์ะกัรรมกัารจัดตั่�งคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบท่ี่�สามารถปีฏิิบัติ่
หนา้ท่ี่�ได้อยา่งมป่ีระสิที่ธุ์ภิาพและอิสระ
คณ์ะกัรรมกัารดแ่ลกัารจัดกัารความขดัแยง้ของผ่ลปีระโยชิน�ท่ี่�อาจ
เกิัดข้�นได้ระหว่างบรษัิที่กัับฝ่า่ยจัดกัาร คณ์ะกัรรมกัาร หรอ่ผ่่ถ่้อห์น้ 
รวมถ้งกัารป้ีองกัันกัารใช้ิปีระโยชิน�อันมิควรในที่รัพย�สิน ข้อม่ล 
และโอกัาสของบริษัที่ และกัารที่ำาธ์ุ์รกัรรมกัับผ้่่ท่ี่�ม่ความสัมพันธุ์� 
เก่ั�ยวโยงกัับบริษัที่ในลักัษณ์ะท่ี่�ไมส่มควร
คณ์ะกัรรมกัารดแ่ลใหม้ก่ัารจัดที่ำานโยบายและแนวปีฏิิบติั่ด้านกัาร
ต่่อต้่านคอร�รปัีชินัท่ี่�ชิดัเจน และส่�อสารในที่ก์ัระดับขององค�กัรและ
ต่่อบ์คคลภายนอกัเพ่�อใหเ้กิัดกัารนำาไปีปีฏิิบติั่ได้จรงิ
คณ์ะกัรรมกัารดแ่ลให้มก่ัลไกัในกัารรับเร่�องร้องเรย่นและดำาเนนิกัาร 
กัรณ์ม่ก่ัารชิ่�เบาะแส

คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ระบบกัารจัดที่ำารายงานที่างกัารเงินและ 
กัารเปิีดเผ่ยขอ้มล่สำาคัญต่่าง ๆ ถก่ัต้่อง เพย่งพอ ทัี่นเวลา เปีน็ไปี
ต่ามกัฎิเกัณ์ฑ์� มาต่รฐาน และแนวปีฏิิบติั่ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
คณ์ะกัรรมกัารดแ่ลความเพย่งพอของสภาพคล่องที่างกัารเงินและ
ความสามารถในกัารชิำาระหน่�
ในภาวะท่ี่�กิัจกัารปีระสบปีัญหาที่างกัารเงินหร่อม่แนวโน้มจะ
ปีระสบปีัญหา คณ์ะกัรรมกัารจะด่แลให้กิัจกัารม่กัารวางแผ่นใน 
กัารแก้ัไขปัีญหา หร่อม่กัลไกัอ่�นท่ี่�จะสามารถแก้ัไขปัีญหาที่าง 
กัารเงินได้ ทัี่�งน่�ภายใต้่กัารคำานง้ถ้งสทิี่ธุ์ขิองผ้่่มส่ว่นได้เสย่
คณ์ะกัรรมกัารจะพิจารณ์าจัดที่ำารายงานความยั�งย่นต่ามความ
เหมาะสม
คณ์ะกัรรมกัารดแ่ลให้ฝ่า่ยจัดกัารมห่น่วยงานหรอ่ผ่่รั้บผิ่ดชิอบงาน
นักัลงที่์นสัมพันธุ์�ท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�ในกัารส่�อสารกัับผ้่่ถ่อห้์นและผ่่้ม่ 
สว่นได้เส่ยอ่�น เชิน่ นกััลงที่น์ นกััวิเคราะห� ใหเ้ป็ีนไปีอยา่งเหมาะสม 
เท่ี่าเท่ี่ยมกัันและทัี่นเวลา
คณ์ะกัรรมกัารส่งเสริมให้ม่กัารนำาเที่คโนโลย่สารสนเที่ศมาใชิ้ใน
กัารเผ่ยแพรข่อ้มล่

คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ผ่่้ถ่อห์้นม่ส่วนร่วมในกัารตั่ดสินใจในเร่�อง
สำาคัญของบรษัิที่
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้กัารดำาเนินกัารในวันปีระช์ิมผ้่่ถ่อห์้นเปี็นไปี
อยา่งเร่ยบร้อย โปีรง่ใส มป่ีระสทิี่ธุ์ภิาพ และเอ่�อใหผ้่้่ถ่อห้์นสามารถ
ใชิสิ้ที่ธุ์ขิองต่น
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ม่กัารเปีิดเผ่ยมติ่ท่ี่�ปีระช์ิมและกัารจัดที่ำา
รายงานกัารปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์นเปีน็ไปีอยา่งถก่ัต้่องและครบถ้วน

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

7. คณ์ะกัรรมกัารกัับกัารรักัษาความน่าเช่ิ�อถ่อที่างกัารเงินและกัารเปิีดเผ่ย 
     ข้อมล่

8. คณ์ะกัรรมกัารกัับกัารสนับสนน์กัารมส่ว่นรว่มและกัารส่�อสารกัับผ่่ถ่้อห์น้
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กัำาหนดผ่่ร้บัผ่ดิชิอบต่ามนโยบายกัารกัำากัับดแ่ลกิัจกัาร

เร่�อง ผู้รับผิดชอบ

กัารที่บที่วนหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่่ี่ด่ที่์กัป่ี คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น
คณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและรับผ่ิดชิอบต่่อสังคม

กัารปีระช์ิมกัรรมกัารและกัารปีระช์ิมผ่่้ถ่อห์้น และจัดเก็ับเอกัสารกัารปีระช์ิม เลขาน์กัารบริษัที่

กัารเก็ับรักัษาและป้ีองกัันกัารใชิ้ข้อม่ลภายในเป็ีนลายลักัษณ์�อักัษร เลขาน์กัารบริษัที่

กัรรมกัารและผ่่้บริหารม่หน้าท่่ี่รายงานกัารถ่อครองหลักัที่รัพย�ต่ามกัฎิหมาย กัรรมกัารและผ่่้บริหาร
เลขาน์กัารบริษัที่เป็ีนผ่่้เก็ับเอกัสาร

กัารเผ่ยแพรข่้อม่ลผ่า่นเว็บไซ้ำต่�บริษัที่ เลขาน์กัารบริษัที่

กัารให้ข้อม่ลแก่ัผ่่้ถ่อห์้น นักัวิเคราะห� และผ่่้ท่่ี่เก่่ัยวข้อง (นักัลงที่์นสัมพันธุ์�) ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่บริหาร/คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

กัารด่แลรายกัารท่่ี่เก่่ัยวโยงและรายกัารท่่ี่เก่่ัยวกัับความขัดแย้งที่างผ่ล
ปีระโยชิน�

ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารเงิน

กัารต่รวจสอบระบบควบค์มภายใน บริษัที่ต่รวจสอบภายใน (บ์คคลภายนอกั)

กัารจัดที่ำารายงานที่างกัารเงิน ผ่่้จัดกัารฝ่่ายบัญชิ่

กัารจัดที่ำารายงานปีระจำาป่ี ผ่่้จัดกัารฝ่่ายบัญชิ่ และเลขาน์กัารบริษัที่

กัารติ่ดต่่อปีระสานงานกัับต่ลาดหลักัที่รัพย�และสง่ข้อม่ลผ่า่นระบบ SET 
Portal

เลขาน์กัารบริษัที่

6.2 จำรรยาบรรณธุุรกิจำ

คูม่ัอ่จัรรยาบรรณและข้อ้พง่ป๋ฏิิบติั์ในการทัำางานข้องกรรมัการ ผู่บ้รหิาร 
และพนักงาน

ขอับเขตการบังคัับใช้
บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) ได้กัำาหนดจรรยาบรรณ์ธ์ุ์รกิัจฉบับน่�  
เพ่�อเป็ีนมาต่รฐานและใชิบ้งัคับกัับกัรรมกัาร ผ่่บ้รหิาร และพนกัังานท์ี่กัระดับ
ของบริษัที่ เพ่�อให้ย้ดถ่อปีฏิิบัติ่ต่ามภาระหน้าท่ี่�ท่ี่�ได้รับมอบหมายรวมทัี่�ง 
สง่เสริมให้ผ่่บ้ริหารเป็ีนแบบอย่างท่ี่�ด่ในกัารปีฏิิบติั่หน้าท่ี่�ภายใต้่จรรยาบรรณ์
ที่างธ์ุ์รกิัจ ผ่่้บริหารและพนักังานของบริษัที่จะต้่องรับที่ราบ ที่ำาความเข้าใจ 
และยด้ถ่อปีฏิิบติั่อยา่งเครง่ครัดเพ่�อให้กัารปีฏิิบติั่หน้าท่ี่�ของแต่่ละคนเปีน็ไปี
อย่างม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ เปิีดเผ่ย โปีร่งใส และคำาน้งถ้งผ่ลปีระโยชิน�ส่งส์ดของ
บรษัิที่ และเปีน็ธุ์รรมต่่อผ่่ม้ส่ว่นได้เสย่ที่ก์ักัล์่มท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง

“ผู่บ้รหิาร”    หมายถ้ง ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิารและผ่่บ้ริหารในต่ำาแหนง่ต่ำา 
   กัว่าปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิารจนถ้งปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�ฝ่่าย
“พนักงาน”     หมายถ้ง พนกัังานบริษัที่ในต่ำาแหนง่ท่ี่�ต่ำากัว่าปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่� 
     ฝ่า่ยงาน ทัี่�งท่ี่�เปีน็พนกัังานปีระจำา พนกัังานชัิ�วคราว พนกัังาน 
   ต่ามสญัญาพเิศษ และพนกัังานต่ามสญัญาจ้าง 

จรรรยาบรรณในิการดำำาเนิินิธุรกิจ
1. แนวทัางการดำาเนินธุุรกิจั
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ได้ใช้ิหลักักัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจอย่างยั�งย่นเป็ีนแนวที่างใน
กัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่ โดยตั่�งมั�นอย่ใ่นความซ้ำ่�อสัต่ย�สจ์รติ่ มค่วามรบัผิ่ดชิอบ
และรักัษาผ่ลปีระโยชิน�ของผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยและสังคม เปิีดโอกัาสให้ผ้่่ม่ส่วน 
ได้เส่ยแสดงความเห็นเก่ั�ยวกัับกัารดำาเนินกิัจกัาร เพ่� อเปี็นกัลไกัและ
กัระบวนกัารท่ี่�จะดแ่ลใหม้ก่ัารดำาเนนิกัารอยา่งจรงิจัง นำาไปีส่ก่ัารเปีน็องค�กัร
ธุ์รรมาภิบาลท่ี่�แท้ี่จรงิ ดังน่�

ปีฏิิบติั่ต่ามกัฎิหมาย ขอ้บังคับ และกัฎิระเบ่ยบท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั
ปีฏิิบติั่ต่ามนโยบาย “กัารกัำากัับดแ่ลกิัจกัาร” และ “จรรยาบรรณ์ใน 
กัารปีฏิิบติั่งาน” ของบรษัิที่
ม์ง่มั�นท่ี่�จะปีระกัอบธ์ุ์รกิัจด้วยความโปีร่งใส ซ้ำ่�อสตั่ย�ส์จริต่ และเป็ีนธุ์รรม
คำาน้งถ้งผ่ลปีระโยชิน�และผ่ลกัระที่บจากักัารดำาเนินงานขององค�กัร 
ด้วยความเสมอภาคและเป็ีนธุ์รรมที่างสังคมต่่อผ่่ม้ส่ว่นได้เสย่ของบรษัิที่
ดำาเนนิธ์ุ์รกิัจด้วยความรบัผิ่ดชิอบและรกััษาปีระโยชิน�ของผ่่ม้ส่ว่นได้เส่ย
และสังคม
สรา้งระบบงานท่ี่�เขม้แขง็เพ่�อปีอ้งกัันกัารท์ี่จรติ่ ผ่า่นระบบกัารต่รวจสอบ
ภายใน

1.
2.

3.
4.

5.

6.
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กัำาหนดให้ กัรรมกัาร ผ่่้บริหาร และพนักังานที่์กัระดับขององค�กัร  
ม่ส่วนร่วมในกัารต่่อต้่านกัารที่์จริต่ รายงานความขัดแย้งที่าง 
ผ่ลปีระโยชิน� กัารส่�อสารอย่างม่ปีระสิที่ธิุ์ผ่ล ส่งเสริมค์ณ์ภาพชิ่วิต่
ในกัารที่ำางาน
เปีิดโอกัาสให้ผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยม่ชิ่องที่างกัารร้องเร่ยนและรับฟื้ัง 
ความคิดเห็น และมม่าต่รกัารค์้มครองผ่่ร้อ้งเรย่นหรอ่ผ่่แ้จ้งเบาะแส

7.

8.

2. ข้อ้พง่ป๋ฏิิบติั์
      1. นิโยบายคัวามขดัำแย้งทางผลประโยชน์ิ

ผ่่บ้รหิาร
ภายหลังจากัท่ี่�บริษัที่ได้แปีรสภาพเป็ีนบริษัที่มหาชินจำากััดและได้
เข้าจดที่ะเบ่ยนเปี็นบริษัที่จดที่ะเบ่ยนในต่ลาดหลักัที่รัพย�แห่ง
ปีระเที่ศไที่ยแล้ว บรษัิที่จะปีฏิิบติั่ต่ามขอ้กัำาหนดขอต่ลาดหลักัที่รพัย�
แห่งปีระเที่ศไที่ย โดยผ่่้บริหารต้่องพิจารณ์าความขัดแย้งที่าง 
ผ่ลปีระโยชิน�เก่ั�ยวกัับรายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกัันระหว่างบริษัที่ 
อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่้ำ�อสัต่ย�ส์จริต่ อย่างม่เหต่์ผ่ลและ 
เปีน็อิสระ ภายใต้่กัรอบจริยธุ์รรมท่ี่�ด่ และดำาเนนิกัารให้เปีน็ไปีต่าม
นโยบายท่ี่�เก่ั�ยวข้อง โดยคำาน้งถ้งปีระโยชิน�ของบริษัที่เปี็นหลักั
สำาคัญ เพ่�อใหม้ั�นใจว่ารายกัารดังกัล่าวสมเหต่ส์มผ่ล และเป็ีนไปี
เพ่�อปีระโยชิน�ของบรษัิที่เปีน็หลักัสำาคัญ

ผ่่บ้ริหารและพนกัังาน

1.1

1.2

ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต้่องไม่ปีฏิิบัติ่สิ�งอ่�นใดอันเปี็นกัาร 
ขดัแยง้ที่างผ่ลปีระโยชิน�ของบรษัิที่ ไมว่่าโดยที่างต่รงหรอ่
ที่างอ้อม และไมว่่าโดยต่นเองหรอ่รว่มกัับผ่่อ่้�น ไมว่่าจะเกิัด
จากักัารติ่ดต่่อกัับผ่่เ้ก่ั�ยวข้องที่างกัารค้าของบรษัิที่ เชิน่ ค่ค้่า 
ล่กัค้า ค่่แข่งขันที่างกัารค้า หร่อจากักัารใชิ้โอกัาสหร่อ
ขอ้มล่ท่ี่�ได้จากักัารเปีน็พนกัังานในกัารหาปีระโยชิน�สว่นต่น
หรอ่จากักัารที่ำาธ์ุ์รกิัจอันเป็ีนกัารแขง่ขนักัับบรษัิที่
ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต้่องรักัษาผ่ลปีระโยชิน�ของบริษัที่
อยา่งเต็่มกัำาลังความสามารถ
ผ่่บ้รหิารหรอ่พนกัังานต้่องไมเ่ขา้ไปีเก่ั�ยวขอ้งกัับกัารปีระกัอบ
ธ์ุ์รกิัจอ่�นใดอันอาจม่ผ่ลกัระที่บกัระเท่ี่อนถ้งผ่ลปีระโยชิน�
ของบรษัิที่หรอ่เป็ีนกัารแขง่ขนักัับบรษัิที่

1.2.1

1.2.2

1.2.3

      2. นิโยบายการรกัษาและการใชท้รพัย์ส่นิิและขอ้ัมลู/คัวามลับขอังบรษัิท

บรรดาวิธุ์ก่ัาร กัระบวนกัาร ความคิด ต่ลอดจนความร้่เที่คนคิต่่าง ๆ  
หร่อความร่้ และ/หร่อเที่คนิควิธุ์่กัารอ่�นใดท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับธ์ุ์รกิัจ 
กัารงานหร่อกัารดำาเนินกัารของบริษัที่ เน่�องมาจากัความคิด  
กัารค้นคว้า ศ้กัษาวิจัย และ/หร่อกัารกัระที่ำากัารอ่�นใดอันเน่�อง 
มาจากักัารปีฏิิบติั่งานต่ามหนา้ท่ี่�และต่ามสญัญาจ้างของผ้่่บรหิาร
และพนักังานในที่์กักัรณ์่ ให้ถ่อเปี็นที่รัพย�สินที่างปีัญญาของ
บรษัิที่ทัี่�งสิ�น ไมว่่าจะได้มก่ัารจดที่ะเบย่นหรอ่จดแจ้งต่ามกัฎิหมาย
เก่ั�ยวกัับที่รัพย�สนิที่างปัีญญาหรอ่ไม ่ทัี่�งน่� หา้มมใิหม้ก่ัารเผ่ยแพรต่่่อ

2.1

โดยมิได้รบัอนญ์าต่จากัปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร หรอ่บ์คคลท่ี่�ได้
รบัมอบหมายจากัปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิารเปีน็ลายลักัษณ์�อักัษร
ผ่่บ้รหิารหร่อพนกัังานต่กัลงท่ี่�จะรกััษา “ความลับที่างกัารค้า” ของ
บริษัที่ทัี่�งหมดท่ี่�ได้รับร่้หร่อได้ล่วงร่้มาเน่�องจากักัารปีฏิิบัติ่งาน 
ให้แก่ับริษัที่ โดยจะไม่นำามาเปีิดเผ่ย ส่งต่่อไปีให้ผ่่้หน้�งผ้่่ใดท่ี่� 
ไมเ่ก่ั�ยวขอ้งและจำาเปีน็ หรอ่ที่ำาสำาเนาโดยไมไ่ด้รบัอนญ์าต่ รวมทัี่�ง
จะไมก่ัระที่ำากัารหรอ่งดเว้นกัระที่ำากัารใด ๆ  จนเป็ีนเหต่ใ์ห้สถานะ
และชิ่�อเส่ยงของบริษัที่เส่ยหายหร่อก่ัอให้เกิัดความเส่ยหายแก่ั
ธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ รวมต่ลอดทัี่�งจะไมด่ำาเนินกัารรับจ้างหรอ่เข้าเป็ีน
ผ้่่บรหิารหรอ่พนักังาน หรอ่ให้กัารแนะนำา กัารปีรก้ัษา กัารชิว่ยเหล่อ 
หร่อที่ำาสญัญาใด ๆ  กัับนิติ่บ์คคลใด ๆ  หร่อกิัจกัารของบ์คคลท่ี่�เป็ีน
ค่่แข่งขันที่างกัารค้ากัับบริษัที่ หร่อที่ำาธ์ุ์รกิัจท่ี่�ม่ลักัษณ์ะเหม่อน
หรอ่คล้ายคล้งกัับกิัจกัารของบรษัิที่
เพ่�อปีระโยชิน�ในกัารต่่ความขอ้กัำาหนดขอ้น่� “ความลับที่างกัารค้า” 
หมายถ้ง ขอ้มล่กัารค้าซ้ำ้�งยงัไมร่่กั้ันโดยทัี่�วไปี หรอ่ยังเขา้ถ้งไมไ่ด้
ในหม่่บ์คคลซ้ำ้�งโดยปีรกัติ่แล้วต้่องเก่ั�ยวข้องกัับข้อม่ลดังกัล่าว  
โดยเปีน็ข้อมล่ท่ี่�มป่ีระโยชิน�ในเชิงิพาณ์ชิิย� เน่�องจากัเปีน็ความลับ
และเปีน็ข้อมล่ท่ี่�บริษัที่ได้ใช้ิมาต่รกัารท่ี่�เหมาะสมเพ่�อรักัษาไว้เป็ีน
ความลับ ทัี่�งน่� ความลับที่างกัารค้าอาจอย่ใ่นระเบย่บ สญัญา หรอ่
ข้อต่กัลงอ่�นใดของบริษัที่ท่ี่�กัำาหนดไว้และจะม่ข้�นต่่อไปี หร่อ 
ต่ามท่ี่�พระราชิบัญญติั่ความลับที่างกัารค้า พ.ศ. 2545 (รวมทัี่�งท่ี่�
มก่ัารแก้ัไขเพิ�มเติ่ม) กัำาหนดไว้
ผ้่่บรหิารหร่อพนกัังานท์ี่กัคนของบรษัิที่จะต้่องเก็ับรกััษา “ความลับ” 
ใด ๆ  ท่ี่�มต่่่อบรษัิที่ของล่กัค้า ค่สั่ญญา หร่อค่่ค้าที่างธ์ุ์รกิัจ หรอ่บ์คคล
อ่�นใด ท่ี่�ได้รบัร้่หรอ่ได้ล่วงร้่มาเน่�องจากักัารปีฏิิบติั่งานให้แก่ับริษัที่ 
เว้นแต่่กัารเปีิดเผ่ยข้อม่ลนั�นเปี็นไปีต่ามท่ี่�กัฎิหมายอน์ญาต่หร่อ 
เปีน็ไปีต่ามท่ี่�กัฎิหมายกัำาหนด อาทิี่ กัารเปีดิเผ่ยข้อมล่ต่ามคำาสั�งศาล 
หร่อต่ามคำาสั�งของเจ้าหนา้ท่ี่�ของรัฐอ่�นใดซ้้ำ�งกัฎิหมายได้ใหอ้ำานาจไว้ 
ผ้่่บริหารหร่อพนักังานของบริษัที่ต้่องที่ราบถ้งขั�นต่อน วิธุ์ก่ัารรักัษา
ความปีลอดภัยของข้อมล่ และปีฏิิบติั่ต่าม เพ่�อป้ีองกัันไมใ่ห้ขอ้มล่
อันเปีน็ความลับถก่ัเปิีดเผ่ยโดยไมเ่จต่นา
ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารจะเปี็นผ่่้ให้ความเห็นชิอบข้อม่ลท่ี่�จะ 
นำามาเปีดิเผ่ยต่่อสาธุ์ารณ์ชิน
ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต้่องไม่ที่ำางานให้กัับบ์คคลอ่�น หร่อองค�กัร
อ่�นใด ซ้ำ้�งมก่ัารให้ปีระโยชิน�ต่อบแที่นในระหว่างเวลาที่ำางานของ
บริษัที่ เว้นแต่่จะได้รบัอนญ์าต่จากัปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิาร หรอ่
ผ่่ท่้ี่�ได้รบัมอบหมายจากัปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บริหารเป็ีนลายลักัษณ์�
อักัษร
ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต้่องไม่ใชิ้หร่อนำาไปีใชิ้ซ้ำ้� งที่รัพย�สิน 
อินเที่อร�เน็ต่ของบริษัที่ โดยม่จ์ดปีระสงค�ในเชิิงพาณิ์ชิย� หร่อ
ปีระโยชิน�สว่นตั่ว นอกัจากัเพ่�อปีระโยชิน�ของบรษัิที่โดยต่รง
ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต้่องย้ดถ่อและปีฏิิบัติ่ต่ามนโยบายระบบ
คอมพวิเต่อร�ของบรษัิที่อยา่งเครง่ครัด อาทิี่เชิน่
• ต้่องไม่แที่รกัแซ้ำงความเป็ีนส่วนบ์คคลของผ้่่อ่�นผ่่านที่าง

ระบบคอมพิวเต่อร�ของบรษัิที่ (ไมว่่ากัรณ์ใ่ด ๆ)

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8



77 แบบ 56-1 ONE REPORT

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

ผ้่่บริหารหร่อพนักังานต้่องรักัษาที่รัพย�สินของบริษัที่มิให้
สญ่หาย หรอ่ถก่ัที่ำาลายไปี แม้มใิชิห่นา้ท่ี่�รบัผ่ดิชิอบโดยต่รงของต่น
ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต้่องไม่นำาอ์ปีกัรณ์�ที่รัพย�สินของบริษัที่ 
ไปีใชิน้อกัเหนอ่จากักัารที่ำางานให้แก่ับรษัิที่

ผ้่่บรหิารหรอ่พนกัังานยอ่มไมเ่รย่กั รบั หรอ่ยนิยอมท่ี่�จะรบัเงิน
หรอ่ปีระโยชิน�อ่�นใดจากัผ้่่เก่ั�ยวข้องที่างธ์ุ์รกิัจ
ผ้่่บริหารหร่อพนักังานอาจรับหร่อให้ของขวัญได้ต่ามปีระเพณ์่
นิยม โดยกัารรับของขวัญนั�นจะต้่องไม่ส่งผ่ลต่่อกัารตั่ดสินใจ 
เชิงิธ์ุ์รกิัจใด ๆ ของผ้่่รบั
หากัผ้่่บริหารหร่อพนักังานได้รับของขวัญในโอกัาสต่าม
ปีระเพณ่์นิยมท่ี่�ม่ม่ลค่าเกิันปีกัติ่วิสัยจากัผ้่่เก่ั�ยวข้องที่างธ์ุ์รกิัจ
กัับบริษัที่ ใหร้ายงานผ่่บั้งคับบญัชิาต่ามลำาดับชิั�น

ผ้่่บรหิารมห่นา้ท่ี่�ต้่องรายงานกัารถ่อครองหลักัที่รพัย�ของต่นให้
เปี็นไปีต่ามกัฎิระเบ่ยบของต่ลาดหลักัที่รัพย�แห่งปีระเที่ศไที่ย
แ ล ะ สำา นั กั ง า น ค ณ์ ะ กั ร ร ม กั า ร กัำา กัั บ ห ลั กั ที่ รั พ ย� แ ล ะ
ต่ลาดหลักัที่รพัย�
บริษัที่ต้่องปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิหมายเก่ั�ยวกัับกัารใชิ้ข้อม่ลภายใน  
โดยดำาเนินกัารให้ม่ความเสมอภาคและย์ติ่ธุ์รรมต่่อผ้่่ถ่อห้์น 
ที่์กัรายอย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกััน และเพ่�อเปี็นกัารปี้องกัันกัารกัระที่ำา
ผ่ิดกัฎิหมายของบ์คลากัรที่์กัระดับของบริษัที่และครอบครัว 
ท์ี่กัคนท่ี่�ได้รับที่ราบหร่ออาจได้รับที่ราบข้อม่ลภายในท่ี่�ยังไม ่
เปีิดเผ่ยต่่อสาธุ์ารณ์ชิน บริษัที่จ้งห้ามบ์คคลดังกัล่าวที่ำากัาร 
ซ่้ำ�อขายห้์นหร่อชิกััชิวนใหบ์้คคลอ่�นซ่้ำ�อหร่อขายหร่อเสนอซ้ำ่�อหรอ่
เสนอขายห์น้บริษัที่ ไมว่่าจะด้วยต่นเองหรอ่ผ่า่นนายหน้า ในขณ์ะท่ี่�
ยงัครอบครองขอ้มล่ท่ี่�ยงัไมเ่ปิีดเผ่ยต่่อสาธุ์ารณ์ชินอย่ ่โดยบรษัิที่
และต่ลาดหลักัที่รัพย�แห่งปีระเที่ศไที่ยถ่อว่ากัารซ้ำ่� อขาย 
หลักัที่รัพย�ในลักัษณ์ะดังกัล่าวเป็ีนกัารซ้ำ่�อขายหลักัที่รัพย�เพ่�อ
เก็ังกัำาไรหร่อสร้างความได้เปีร่ยบให้กัับบ์คคลกัล์่มใดกัล่์มหน้�ง 
(โปีรดพจิารณ์านโยบายกัารดแ่ลกัารใชิข้อ้มล่ภายในของบรษัิที่
เพิ�มเติ่ม)

ขอ้มล่ภายใน หมายถ้งขอ้มล่เก่ั�ยวกัับกิัจกัรรมต่่าง ๆ ของบริษัที่ ท่ี่�อาจ
สง่ผ่ลต่่อกัารตั่ดสินใจซ้ำ่�อขายของนักัลงที่์นบนหลักัที่รัพย�บางตั่ว หร่อ
สง่ผ่ลต่่อราคาต่ลาดของหลักัที่รัพย�ของบริษัที่ ผ่่้บริหารและพนักังาน
ต้่องไม่ใช้ิข้อม่ลภายในท่ี่�ต่นล่วงร้่ไปีที่ำาให้ต่นหร่อผ้่่อ่�นได้ปีระโยชิน� 
ขอ้มล่เก่ั�ยวกัับสภาวะที่างกัารเงินและข้อต่กัลงที่างธ์ุ์รกิัจของบริษัที่นั�น
ล้วนเปี็นความลับที่างกัารค้าและให้ถ่อว่าเปี็นข้อม่ลภายในท่ี่�ไม่อาจ 
เผ่ยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากับริษัที่ก่ัอน ทัี่�งน่� เพ่�อป้ีองกััน 
ผ่ลปีระโยชิน�ของผ้่่ถ่อห้์น

• ต้่องไมเ่ข้าใช้ิขอ้มล่ท่ี่�เป็ีนความลับของบริษัที่ท่ี่�อย่ใ่นระบบ
คอมพวิเต่อร�เพ่�อปีระโยชิน�ของต่นเอง หรอ่ของบ์คคลอ่�น 
โดยใชิ้ได้เฉพาะส่วนท่ี่�ผ่่้บริหารหร่อพนักังานม่หน้าท่ี่� 
รบัผ่ดิชิอบโดยต่รงและใชิเ้พ่�อกัารดำาเนนิกัารต่ามต่ำาแหนง่
หนา้ท่ี่�ความรบัผ่ดิชิอบของต่นเท่ี่านั�น

• ต้่องย้ดมั�นในกัฎิระเบ่ยบและข้อบังคับว่าด้วยกัารใชิ้
อ์ปีกัรณ์�และเคร่�องมอ่เคร่�องใช้ิในระบบคอมพวิเต่อร�

• หา้มมใิหเ้ขา้ส่ข่อ้มล่และไฟื้ล�เอกัสารต่่าง ๆ  ของผ่่ใ้ช้ิรายอ่�น
บนระบบคอมพวิเต่อร�โดยมไิด้รบัอนญ์าต่

ผ่่บ้รหิารหรอ่พนักังานต้่องรบัที่ราบและปีฏิิบติั่ต่ามแนวที่างกัาร
ใชิ้ระบบคอมพิวเต่อร�และระบบสารสนเที่ศอย่างถ่กัต้่องและ
เหมาะสม
ห้ามนำาโปีรแกัรมคอมพิวเต่อร�มาติ่ดตั่�ง หร่อบันท้ี่กัในระบบ
คอมพิวเต่อร�ของบรษัิที่ โดยมไิด้รบัอนญ์าต่
ไม่นำาโปีรแกัรมคอมพิวเต่อร�ท่ี่�บริษัที่ได้รับอน์ญาต่ให้ใชิ้ไปีให้
บ์คคลอ่�นใด ซ้ำ้�งหมายรวมถ้งค่่ค้า ค่่สัญญา ล่กัค้าของบริษัที่ 
และกัารนำาซ้ำอฟื้ต่�แวร�ไปีติ่ดตั่�งเป็ีนกัารส่วนตั่ว นอกัจากัน่� 
ยังรวมถ้งกัารใชิ้อินเที่อร�เน็ต่ของพนักังาน หร่อเชิ่� อมต่่อ
ระบบอินเที่อร�เน็ต่เพ่�อโอนถ่ายข้อม่ล กัารเผ่ยแพร่สิ�งลามกั 
อนาจาร กัารส่งและรับข้อม่ลข่าวสารผ่่านระบบอิเล็กัที่รอนิกัส� 
(อ่เมล�) ท่ี่�ละเมิดต่่อกัฎิหมาย หร่อกัฎิหมายว่าด้วยลิขสิที่ธุ์ิ� หร่อ
ขัดต่่อเจต่นา หร่อจ์ดม์่งหมายของนโยบาย หร่อระเบ่ยบ
ปีฏิิบัติ่ หร่อระเบ่ยบนโยบายระบบสารสนเที่ศของบริษัที่ หร่อ
ละเมิดต่่อพระราชิบัญญัติ่ว่าด้วยกัารกัระที่ำาผ่ิดเก่ั�ยวกัับ
คอมพิวเต่อร� พ.ศ. 2550 (รวมทัี่�งท่ี่�ม่กัารแก้ัไขเพิ�มเติ่ม) หร่อ
กัฎิหมายอ่�น ๆ
ในระหว่างกัารปีฏิิบติั่งานต่ามสญัญาจ้าง ผ่่บ้รหิารหรอ่พนกัังาน
จะต้่องไมก่ัระที่ำากัาร ละเว้น หรอ่งดเว้นกัารกัระที่ำากัารใด ๆ  อัน
เปี็นเหต่์ให้บริษัที่ได้รับความเส่ยหายส่บเน่�องมาจากัข้อม่ล 
ขา่วสาร และ/หรอ่รายงานหรอ่บนัท้ี่กัหรอ่กัารส่�อสารท่ี่�เปีน็เท็ี่จ
หรอ่ไมถ่ก่ัต้่อง ไมว่่าด้วยวิธุ์ก่ัารใด ๆ โดยเจต่นา
ผ่่บ้ริหารหรอ่พนักังานจะต้่องไมล่ะเมิดที่รัพย�สินที่างปัีญญาของ
บรษัิที่และ/หรอ่ของบริษัที่อ่�นใดท่ี่�อนญ์าต่ให้บรษัิที่ใช้ิปีระโยชิน�
ในที่รัพย�สินที่างปีญัญานั�น ไมว่่าด้วยสญัญาและ/หรอ่วิธุ์ก่ัารใด ๆ  
ไมว่่าจะเป็ีนกัารกัระที่ำาซ้ำำา หรอ่ดัดแปีลงเผ่ยแพร่ต่่อสาธุ์ารณ์ชิน 
หรอ่ใหเ้ชิา่ต้่นฉบบัหรอ่สำาเนา ไมว่่าจะโดยแสวงหากัำาไรหร่อไม่
ก็ัต่าม หากัผ่่้บริหารหร่อพนักังานผิ่ดจรรยาบรรณ์ข้อน่� บริษัที่ 
มส่ทิี่ธุ์บิอกัเลิกัสญัญาจ้างได้ทัี่นท่ี่
ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต้่องใชิ้ที่รัพย�สินของบริษัที่ด้วยความ
ระมดัระวัง รบัผ่ดิชิอบ ดแ่ลรกััษาเคร่�องมอ่หรอ่อ์ปีกัรณ์�ใด ๆ ท่ี่�
ได้รับจากับริษัที่ ให้อย่่ในสภาพเร่ยบร้อยอย่่เสมอ โดยที่ำากัาร
ติ่ดต่่อซ้ำอ่มแซ้ำมเม่�อเกิัดกัารชิำาร์ด
ผ่่บ้รหิารหรอ่พนักังานต้่องไมฝ่่า่ฝ่น้ระเบย่บหรอ่คำาสั�งของบริษัที่
อันอาจก่ัอให้เกิัดอ์บัติ่เหต์่ หรอ่ที่ำาใหท้ี่รพัย�สนิของบรษัิที่เสย่หาย

      3. นิโยบายการให้หรอืัรบัขอังขวัญหรอืัส่ิ�งบนัิเทิง

      4. นิโยบายการซืื้�อัขายหลักทรพัยแ์ละการใชข้อ้ัมลูภายในิ
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บรษัิที่ได้จัดระบบรกััษาความปีลอดภัยในท่ี่�ที่ำางานเพ่�อปีอ้งกััน
แฟ้ื้มข้อมล่และเอกัสารลับและได้ดำาเนินกัารจำากััดกัารเข้าถ้ง
ข้อม่ลท่ี่�ไม่เปิีดเผ่ยต่่อสาธุ์ารณ์ะ โดยให้รับร่้เฉพาะแก่ั 
ผ่่้เก่ั�ยวข้องและท่ี่�จำาเป็ีนเท่ี่านั�น จ้งถ่อเปี็นหน้าท่ี่�ของเจ้าของ
ข้อม่ลหร่อผ่่้ครอบครองข้อม่ลท่ี่�ยังไมเ่ปิีดเผ่ยต่่อสาธุ์ารณ์ชิน
จะต้่องกัำาชัิบผ่่้ท่ี่�เก่ั�ยวข้องให้ปีฏิิบัติ่ต่ามขั�นต่อนกัารรักัษา
ความปีลอดภัยโดยเครง่ครดั ทัี่�งน่� ผ่่ฝ้่า่ฝ่น้กัารใช้ิขอ้ม่ลภายใน
จะต้่องถก่ัลงโที่ษที่างวินยัและ/หรอ่กัฎิหมายแล้วแต่่กัรณ์่

นโยบายเก่ั�ยวกัับระบบควบค์มและต่รวจสอบภายใน
บริษัที่จัดให้ม่ระบบกัารควบค์มและต่รวจสอบภายในท่ี่�ม่
ปีระสิที่ธุ์ิภาพ ภายใต้่กัารต่รวจสอบของผ้่่ต่รวจสอบภายใน 
และกัารสอบที่านของคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ
นโยบายเก่ั�ยวกัับรายงานที่างบญัช่ิและกัารเงิน
ฝ่า่ยจัดกัารของบรษัิที่ม่ความรบัผ่ดิชิอบต่่อกัารจัดที่ำารายงาน
ที่างกัารเงินท่ี่�มค่วามถก่ัต้่อง ครบถ้วน และทัี่นต่่อเวลา ทัี่�งงบ
รายปีแีละรายไต่รมาส ซ้ำ้�งจัดที่ำาต่ามมาต่รฐานบัญชิท่่ี่�ยอมรับ

4.3

5.1

5.2

      5. นิโยบายเก่�ยวกับระบบคัวบคุัมและตรวจส่อับภายในิ และการรายงานิ 
        ทางบัญชแ่ละการเงินิ

ความถก่ัต้่องของกัารบันท้ี่กัรายกัาร
• กัารบันท้ี่กัรายกัารที่างธ์ุ์รกิัจที่์กัปีระเภที่ของ

บริษัที่จะต้่องถ่กัต้่อง ครบถ้วน และสามารถ
ต่รวจสอบได้โดยไมม่ข่อ้จำากััดหรอ่ข้อยกัเว้นใด ๆ

• กัารลงรายกัารบัญช่ิและกัารบันท้ี่กัที่างธ์ุ์รกิัจ 
จะต้่องเป็ีนไปีต่ามความเป็ีนจริง ไม่ม่กัาร

บิดเบ่อนหร่อสร้างรายกัารเท็ี่จ ไม่ว่าจะด้วย
วัต่ถป์ีระสงค�ใด ๆ ก็ัต่าม

• บ์คลากัรที่์กัระดับต้่องดำาเนินรายกัารที่างธ์ุ์รกิัจ 
ใหส้อดคล้องและเปีน็ไปีต่ามระเบย่บและขอ้กัำาหนด
ต่่าง ๆ  ของบรษัิที่ รวมทัี่�งมเ่อกัสารหลักัฐานปีระกัอบ
กัารลงรายกัารที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�ครบถ้วน และใหข้้อมล่ 
ท่ี่�เปีน็ปีระโยชิน�อยา่งเพย่งพอและทัี่นเวลา เพ่�อให้
ผ่่ท่้ี่�ม่หนา้ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับกัารบนัท้ี่กั กัารจัดที่ำา และ
กัารปีระเมินรายงานที่างบัญชิแ่ละกัารเงิน สามารถ
บันท้ี่กัและจัดที่ำารายงานที่างบัญช่ิและกัารเงิน 
ที่ก์ัปีระเภที่ของบริษัที่ลงในระบบบัญชิข่องบริษัที่ 
โดยมร่ายละเอ่ยดท่ี่�ถก่ัต้่องและครบถ้วน

รายงานที่างบญัช่ิและกัารเงิน
• ผ่่้บริหารหร่อพนักังานที่์กัคนต้่องไม่กัระที่ำากัาร

บิดเบ่อน ปีกัปิีดข้อม่ล หร่อสร้างรายกัารเท็ี่จ  
ไมว่่าจะเปี็นข้อม่ลรายกัารที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
กัับกัารบัญชิ่และกัารเงิน หร่อข้อม่ลรายกัาร 
ที่างด้านปีฏิิบติั่กัาร

5.2.1

5.2.2

• ผ่่้บริหารหร่อพนักังานที่์กัคนควรต่ระหนักัว่า
ความถ่กัต้่องของรายงานที่างบัญชิ่และกัารเงิน 
เปี็นความรับผ่ิดชิอบรว่มกัันของคณ์ะกัรรมกัาร
บรษัิที่ ผ่่บ้รหิาร และพนักังานท่ี่�มห่น้าท่ี่�รบัผิ่ดชิอบ

• ผ้่่บริหารหร่อพนักังานท์ี่กัคนมห่น้าท่ี่�รบัผิ่ดชิอบ
ในกัารดำาเนินกัาร จัดเต่รย่ม และ/หรอ่ให้ขอ้มล่
รายกัารที่างธ์ุ์รกิัจ

แนวปีฏิิบติั่ท่ี่�ด่เก่ั�ยวกัับกัารปีฏิิบติั่ต่ามกัฎิหมาย
• บ์คลากัรที่์กัระดับท่ี่�เก่ั�ยวข้องจะต้่องปีฏิิบัติ่ต่าม

ระเบ่ยบและขอ้กัำาหนดต่ามกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง 
ทัี่�งในปีระเที่ศและ/หร่อในต่่างปีระเที่ศ เพ่�อให ้
กัารจัดที่ำาบญัชิแ่ละบันท้ี่กัที่างกัารเงินของบริษัที่
เปีน็ไปีอยา่งถก่ัต้่องและสมบ่รณ์�

• บ์คลากัรท์ี่กัระดับจะต้่องย้ดหลักัความซ้ำ่�อสัต่ย� 
ปีราศจากัอคติ่ และความซ่้ำ�อต่รงในกัารจัดเก็ับ
บนัท้ี่กัขอ้มล่

5.2.3

      6. นิโยบายคัวามรบัผดิำชอับต่อัผูถื้อัหุน้ิ

      7. นิโยบายการปฏิิบติัต่อัผูบ้รหิารหรอืัพนัิกงานิ

      8. นิโยบายการปฏิิบติัตนิขอังผูบ้รหิารหรอืัพนัิกงานิ 

• ปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ด้วยความซ้ำ่�อสัต่ย�ส์จริต่ และดำาเนินกัารใด ๆ ด้วย
ความเปีน็ธุ์รรมต่่อผ้่่ถ่อห้์นท์ี่กัราย

• รายงานให้ผ้่่ถ่อห้์นที่ราบถ้งสถานภาพองค�กัรโดยสมำาเสมอและ 
ครบถ้วนต่ามความเปีน็จริง

• รายงานให้ผ่่ถ่้อห์น้ที่ราบถ้งแนวโน้มในอนาคต่ขององค�กัร ทัี่�งใน
ด้านบวกัและด้านลบ ด้วยเหต่ผ์่ลสนบัสนน์อยา่งเพย่งพอ

• ใหผ้่ลต่อบแที่นท่ี่�เป็ีนธุ์รรมต่่อผ่่บ้ริหารหร่อพนกัังาน
• กัารแต่่งตั่�งและโยกัยา้ยผ้่่บรหิารหร่อพนกัังาน รวมถ้งกัารใหร้างวัล

และกัารลงโที่ษ ต้่องกัระที่ำาด้วยความส์จรติ่ใจและตั่�งอย่บ่นพ่�นฐาน
ความร่ค้วามสามารถและความเหมาะสมของผ้่่บรหิารหร่อพนกัังาน

• ใหค้วามสำาคัญต่่อกัารพฒันาความร่ ้ความสามารถ และทัี่กัษะของ
พนกัังานโดยใหโ้อกัาสอยา่งทัี่�วถ้งและสมำาเสมอ

• ปีฏิิบติั่ต่ามกัฎิหมายและข้อกัำาหนดต่่าง ๆ ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับผ่่บ้รหิาร
หร่อพนกัังานอยา่งเครง่ครัด

• พง้ปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ด้วยความม์ง่มั�น ซ่้ำ�อต่รง โปีรง่ใส
• เคารพในสิที่ธุ์ขิองผ้่่บรหิารหรอ่พนักังานอ่�น 
• ผ่่้บังคับบัญชิาพ้งปีฏิิบัติ่ต่นให้เปี็นท่ี่�เคารพนับถ่อของพนักังาน 

และพนกัังานไมพ่ง้กัระที่ำากัารใด ๆ  อันเปีน็กัารไมเ่คารพนบัถ่อ
ผ้่่บงัคับบญัชิา

• พ้งเปี็นผ่่้ม่วินัยและปีระพฤติ่ปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิระเบ่ยบขององค�กัร
และปีระเพณ์อั่นด่งาม ไมว่่าจะระบ์เปีน็ลายลักัษณ์�อักัษรหร่อไม่
ก็ัต่าม
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• รว่มสรา้งและรกััษาบรรยากัาศแหง่ความสามคัค่ และความเป็ีน
นำาหน้�งใจเด่ยวกัันในหม่่พนักังาน พ้งหล่กัเล่�ยงกัารกัระที่ำาใด ๆ 
อันอาจกัระที่บต่่อช่ิ�อเสย่ง ภาพลักัษณ์�ของบริษัที่ หร่อเป็ีนปัีญหา
แก่ับรษัิที่ในภายหลัง

• ปีฏิิบติั่ต่ามกัฎิหมายและขอ้กัำาหนดต่่าง ๆ  ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับผ่่บ้รหิาร
หรอ่พนักังานอยา่งเครง่ครดั

      9. นิโยบายคัวามรบัผดิำชอับต่อัส่งัคัมและส่ิ�งแวดำล้อัม (CSR)

   10. การแจ้งขอ้ัรอ้ังเรย่นิและขอ้ัเส่นิอัแนิะ

บริษัที่ต่ระหนักัถ้งความสำาคัญของกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจให้ เติ่บโต่ 
อย่างยั�งย่นภายใต้่ความรับผ่ิดชิอบต่่อสังคม (Corporate Social  
Responsibilities) โดยม์่งเน้นกัารปีระกัอบกิัจกัารด้วยความด่แล 
เอาใจใส่ต่่อผ่่้ม่ส่วนได้เส่ย เศรษฐกิัจ สังคม และสิ�งแวดล้อมอย่างม่
คณ์์ธุ์รรม จรยิธุ์รรม และจรรยาบรรณ์ และกัล์่มบรษัิที่ยด้มั�นในหลักักัาร
กัำากัับดแ่ลกิัจกัารใหป้ีฏิิบติั่ต่ามกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับกัารปีอ้งกัันและ
ต่่อต้่านที่์จริต่คอร�รัปีชัิน ซ้ำ้�งกัล์่มบริษัที่หวังว่ากัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจภายใต้่
ความรับผ่ิดชิอบต่่อสังคมและต่่อต้่านกัารที่์จริต่และกัารติ่ดสินบน  
จะก่ัอให้เกิัดปีระโยชิน�ต่่อส่วนรวมพร้อมกัับกัารเจริญเติ่บโต่ของ 
กัล์่มบริษัที่ควบค่่กัันไปีด้วย (โปีรดพิจารณ์านโยบายความรับผ่ิดชิอบ
ต่่อสงัคม สิ�งแวดล้อม และกัารดำาเนนิงานอยา่งยั�งยน่ของบริษัที่เพิ�มเติ่ม)

พนักังานที่์กัคนม่หน้าท่ี่�ต้่องรายงานเร่�องราวไปียังบ์คคล/ 
หน่วยงานดังต่่อไปีน่� เม่�อพบว่าพนักังานคนอ่�นอาจเก่ั�ยวข้อง 
กัับกิัจกัรรมต่่าง ๆ  ท่ี่�ละเมิดกัฎิหมายหรอ่ค่่ม่อจรรยาบรรณ์ หรอ่
เสนอขอ้แนะนำาต่่าง ๆ ได้
(1) หวัหนา้หนว่ยงานท่ี่�พนกัังานคนดังกัล่าวสงักััดอย่่
(2) หวัหนา้ฝ่า่ยที่รพัยากัรบ์คคล HR@addtechhub.com
(3) เลขานก์ัารบรษัิที่ Secretary@addtechhub.com
กัลไกัแสดงความคิดเหน็จากัภายนอกั (ผ่่ร้้องที่ก์ัข�จากัภายนอกั) 
เพ่�อดำารงรักัษาพันธุ์กิัจต่่าง ๆ ของบริษัที่และส่งเสริมชิ่�อเส่ยง
ของบรษัิที่ เม่�อพนกัังานถก่ักัล่าวหาว่าละเมดิค่่มอ่จรรยาบรรณ์ 
บริษัที่พ้งจัดให้ม่ชิ่องที่างต่่าง ๆ ดังน่� เพ่�อความสะดวกัในกัาร
ชิ่�แจงและกัารติ่ดต่่อส่�อสาร
(1) เลขานก์ัารบรษัิที่ Secretary@addtechhub.com
กัารปีดิบงัชิ่�อและกัารเก็ับรกััษาความลับ
พนักังานหรอ่ผ่่ร้้องที่ก์ัข�จากัภายนอกัอาจเล่อกัไมเ่ปิีดเผ่ยชิ่�อเม่�อ
รายงานกัารกัระที่ำาละเมดิของพนกัังานคนอ่�นก็ัได้ อยา่งไรก็ัต่าม 
บริษัที่สนับสน์นให้พนักังานระบ์ตั่วต่นของต่นเม่� อที่ำากัาร
รายงานเพ่�อใหง่้ายต่่อกัารติ่ดต่่อและสอบสวน
เม่�อพนักังานหร่อผ่่้ร้องที่์กัข�จากัภายนอกัที่ำากัารรายงานแล้ว 
หน่วยงานท่ี่�รับเร่�องพ้งดำาเนินมาต่รกัารปีกัปี้องค์้มครองและ
ปี้องกัันท่ี่�เหมาะสม เพ่�อให้สามารถที่ำากัารสอบสวนได้อย่าง 
ม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ และเพ่� อปี้องกัันพนักังานหร่อผ่่้ร้องที่์กัข� 
จากัภายนอกัดังกัล่าวจากักัารกัลั�นแกัล้งหร่อกัารปีฏิิบัติ่ท่ี่� 
ไมเ่ปีน็ธุ์รรม 

10.1

10.2

10.3

การติดำตามดำแูลให้มก่ารปฏิิบติัตามจรรยาบรรณ
1. ในกัรณ่์หากัพบกัารฝ่่าฝ้่นกัฎิหมาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ์ 

หร่อนโยบายของบริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยวข้องหร่อยินยอมให้ผ้่่ใต้่บังคับบัญชิา 
ม่กัารฝ่่าฝ้่นดังกัล่าว ผ้่่บริหารหร่อพนักังานจะต้่องรายงานต่รงต่่อ 
ฝ่่ายที่รัพยากัรบ์คคล โดยให้ฝ่่ายที่รัพยากัรบ์คคลเปี็นผ้่่ดำาเนินกัาร 
ต่ามขั�นต่อนท่ี่�กัำาหนดไว้ในนโยบายและระเบ่ยบปีฏิิบัติ่ในกัารที่ำางาน 
ในเร่�องดังกัล่าวต่่อไปี

2. บรษัิที่จะมก่ัารที่บที่วนจรรยาบรรณ์ที่างธ์ุ์รกิัจท์ี่กั ๆ  1 ปี ีเพ่�อให้มค่วาม
เหมาะสมกัับภาวกัารณ์�และสภาพแวดล้อมที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี
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6.3 การเปล่�ยนแปลงและพััฒนาการท่�สำาคัญข้องนโยบาย แนวปฏิิบัติ และระบบการ
จัำดการกิจำการในรอบปท่ี�ผ่านมูา

บริษัที่ได้มก่ัารที่บที่วนกัฎิบัต่ร นโยบาย แนวปีฏิิบติั่ ค่ม่อ่ และระบบกัารกัำากัับดแ่ลกิัจกัารที่ก์ัปีอียา่งนอ้ยปีลีะ 1 ครั�ง โดยในปี ีพ.ศ. 2564 บรษัิที่ได้มก่ัารปีรบัปีร์ง ดังน่�

เอกสารท่�ปรับปรุง ส่วนท่�ปรับปรุง มูติท่�ประชุมูคณะกรรมูการครั�งท่�

กัฎิบัต่รคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ และหลักักัารกัำากัับ
ด่แลกิัจกัารท่่ี่ด่

กัำาหนดให้ม่กัารปีระช์ิมอยา่งน้อย 6 ครั้งต่่อป่ี 1/2564

ระบ์ความชิัดเจนของจำานวนบริษัที่จดที่ะเบ่ยนท่่ี่
กัรรมกัารบริษัที่สามารถดำารงต่ำาแหน่งกัรรมกัารได้ 
โดยนับรวมกัารดำารงต่ำาแหน่งในบริษัที่แล้วไม่เกิัน 
5 บริษัที่จดที่ะเบ่ยน

2/2564
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7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจำการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับ 
   คณะกรรมูการ คณะกรรมูการชุดย่อย ผู้บริหาร พันักงาน และอ่�น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจำการ 

หมายเหต์่ : บริษัที่ว่าจ้างบริษัที่ พ่แอนด�แอล อินเที่อร�นอล ออดิที่ จำากััด เปี็นผ่่้ต่รวจสอบภายในของบริษัที่ปีระจำาปีี 2564 ภายใต้่สัญญาจ้างงานฉบับปีัจจ์บัน และจะม่กัารที่บที่วน
สญัญาเป็ีนปีระจำาที่ก์ัปี ีและผ่่ต้่รวจสอบภายในมห่นา้ท่ี่�ต่รวจสอบกัารควบคม์ภายในตั่�งแต่่ระดับผ่่บ้ริหารลงมา
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7.2 ข้้อมููลเก่�ยวกับคณะกรรมูการ

คณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุ์นวาคม 2564 มจ่ำานวนทัี่�งสิ�น 7 ท่ี่าน ซ้ำ้�งปีระกัอบด้วย

ช่�อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายจิรพันธุ์� สินธ์ุ์นาวา กัรรมกัารอิสระ/ ปีระธุ์านกัรรมกัารบริษัที่/  ปีระธุ์านกัรรมกัารต่รวจสอบ

2. นายเจนวิที่ย� จิวะกั์ลชิัยนันที่� รองปีระธุ์านกัรรมกัารบริษัที่/ กัรรมกัารบริหาร

3. นายวิศิลปี�  ว่องวานิชิวัฒนะ กัรรมกัารอิสระ/ กัรรมกัารต่รวจสอบ

4. นางสาวเยาวโรจน� กัล่ินบ์ญ กัรรมกัารอิสระ/ กัรรมกัารต่รวจสอบ/ ปีระธุ์านกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น

5. นายศิรัต่น� รัต่นไพฑ์่รย� กัรรมกัารอิสระ/ กัรรมกัารต่รวจสอบ/ กัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น

6. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� ปีระธุ์านกัรรมกัารบริหาร/ กัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่บริหาร

7. นายสมโภชิ ที่น์ตั่นติ่วงศ� กัรรมกัารบริหาร/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารเงิน

โดยม ่นางสาวอัณ์ณ์�รตั่น� ดลวชิริโภคิณ์ ที่ำาหนา้ท่ี่�เปีน็เลขานก์ัารคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

กรรมการซื้้�งมอ่ัำานิาจลงลายมือัชื�อัแทนิบรษัิท
กัรรมกัารผ่่ม้อ่ำานาจลงนามผ่ก่ัพันบริษัที่ ค่อ นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� หรอ่ 
นายเจนวิที่ย� จิวะกัล์ชิยันนัที่� หรอ่ นายสมโภชิ ที่นตั์่นติ่วงศ� สองในสามคนลง
ลายมอ่ชิ่�อรว่มกััน และปีระทัี่บต่ราสำาคัญของบรษัิที่  

ขอับเขตอัำานิาจหน้ิาท่�ขอังคัณะกรรมการบรษัิท 
1. ปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ด้วยความรับผ่ิดชิอบ ความระมัดระวังและความซ้ำ่�อสัต่ย�

สจ์ริต่ โดยคำานง้ถ้งผ่ลปีระโยชิน�สง่สด์ของบริษัที่เป็ีนสำาคัญ รวมทัี่�งต้่อง
ปีฏิิบติั่ใหเ้ปีน็ไปีต่ามกัฎิหมาย วัต่ถป์ีระสงค� ขอ้บังคับบรษัิที่ ต่ลอดจน
มติ่ท่ี่�ปีระช์ิมผ่่ถ่้อห้์น 

2. กัำาหนดและพิจารณ์าอนมั์ติ่วิสยัทัี่ศน� กัลย์ที่ธุ์� ทิี่ศที่างในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ 
เปี้าหมาย แนวที่าง นโยบาย แผ่นงานกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ งบปีระมาณ์ 
โครงสร้างกัารบริหารจัดกัาร อำานาจอน์มัติ่ของบริษัที่ กัารกัำาหนด
นโยบายกัารลงที่น์ กัารขยายกิัจกัาร กัารปีระชิาสมัพนัธุ์� กัำาหนดแผ่น 
กัารเงิน รายงานปีระจำาปีี งบปีระมาณ์รวมทัี่�งงบปีระมาณ์ปีระจำาปี ี 
กัารบริหารที่รัพยากัรบ์คคล และกัารลงที่น์ด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ
ต่ามท่ี่� คณ์ะกัรรมกัารบริหารนำาเสนอ รวมทัี่�งควบค์มกัำากัับด่แล  
(Monitoring and Supervision) กัารบริหาร กัารจัดกัารและติ่ดต่ามผ่ล
กัารดำาเนินงานของฝ่่ายบริหารของทัี่�งบริษัที่ให้เป็ีนไปีต่ามนโยบาย  
แผ่นงาน และงบปีระมาณ์ท่ี่�กัำาหนดไว้อยา่งมป่ีระสิที่ธิุ์ภาพและปีระสิที่ธิุ์ผ่ล
ต่ามนโยบายที่างธ์ุ์รกิัจเพ่�อเพิ�มมล่ค่าสง่สด์ใหแ้ก่ับรษัิที่และผ้่่ถ่อห้์น

3. ติ่ดต่ามและปีระเมนิผ่ลกัารปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ของคณ์ะกัรรมกัารบรหิารและ
ฝ่า่ยจัดกัารอย่างต่่อเน่�องและสมำาเสมอเพ่�อให้บรรลก์ัลย์ที่ธุ์�และเป็ีนไปี
ต่ามแผ่นงานและงบปีระมาณ์ 

4. พิจารณ์าอน์มัติ่แต่่งตั่�งบ์คคลท่ี่�ม่ค์ณ์สมบัติ่และไม่ม่ลักัษณ์ะต้่องห้าม 
ท่ี่�กัำาหนดในพระราชิบัญญัติ่บริษัที่มหาชินจำากััด พ.ศ. 2535 และ
กัฎิหมายว่าด้วยหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� รวมถ้งปีระกัาศ 
ข้อบังคับ และ/หร่อระเบ่ยบท่ี่�เก่ั�ยวข้องเข้าดำารงต่ำาแหน่งกัรรมกัาร  
ในกัรณ์่ท่ี่�เป็ีนกัารแต่่งตั่�งกัรรมกัารแที่นต่ำาแหน่งกัรรมกัารท่ี่�ว่างลง
เพราะเหต่อ่์�นนอกัจากัถ้งคราวออกัต่ามวาระ

5. พจิารณ์าแต่่งตั่�งคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบโดยมค่ณ์์สมบติั่ต่ามท่ี่�กัำาหนด
ในกัฎิบตั่รคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบและกัฎิหมายว่าด้วยหลักัที่รพัย�และ
ต่ลาดหลักัที่รัพย� ปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต่ลาดที่์น รวมถ้ง
ปีระกัาศข้อบงัคับและ/หรอ่ระเบย่บของต่ลาดหลักัที่รพัย�ฯ

6. พจิารณ์าแต่่งตั่�งกัรรมกัารบริหาร โดยคัดเล่อกัจากักัรรมกัารและ/หรอ่
ผ่่้บริหารของบริษัที่และ/หร่อบ์คคลภายนอกัท่ี่�ม่ค์ณ์สมบัติ่เป็ีนไปีต่าม
ท่ี่�กัำาหนดในกัฎิบัต่รคณ์ะกัรรมกัารบริหาร พร้อมทัี่�งกัำาหนดขอบเขต่ 
อำานาจ หน้าท่ี่�และความรับผิ่ดชิอบของกัรรมกัารบริหาร

7. พิจารณ์าแต่่งตั่�งคณ์ะกัรรมกัารช์ิดย่อยอ่�น พร้อมทัี่�งกัำาหนดขอบเขต่
อำานาจหน้าท่ี่�และความรับผิ่ดชิอบ เพ่�อชิ่วยเหล่อและสนับสน์น 
กัารปีฏิิบติั่งานต่ามความรับผิ่ดชิอบของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

8. พิจารณ์าแต่่งตั่�งปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารท่ี่�ม่ค์ณ์สมบัติ่เป็ีนไปีต่าม
ขอบเขต่อำานาจหน้าท่ี่�และความรับผ่ิดชิอบของปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�
บริหาร พร้อมทัี่�งกัำาหนดขอบเขต่อำานาจหน้าท่ี่�และความรับผ่ิดชิอบ 
และกัำาหนดกัรอบและนโยบายสำาหรับกัารกัำาหนดเงินเด่อน กัารปีรับ
ข้�นเงินเด่อน กัารกัำาหนดเงินโบนัส ค่าต่อบแที่น และบำาเหน็จรางวัล 
ของปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บริหาร
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9. พิจารณ์าแต่่งตั่�งเลขาน์กัารบริษัที่พร้อมทัี่�งกัำาหนดขอบเขต่ อำานาจ 
หน้าท่ี่�และความรับผ่ิดชิอบเพ่�อชิ่วยเหล่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ในกัาร
ปีฏิิบติั่งานต่่าง ๆ  เพ่�อใหก้ัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่เปีน็ไปีต่ามกัฎิหมาย 
ปีระกัาศ และระเบ่ยบขอ้บังคับท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง

10. พจิารณ์ากัำาหนดและแก้ัไขเปีล่�ยนแปีลงช่ิ�อกัรรมกัารผ่่ม้อ่ำานาจลงนาม
ผ่ก่ัพนับรษัิที่ได้

11. พจิารณ์าอน์มัติ่กัารที่ำารายกัารได้มาหรอ่จำาหนา่ยไปีซ้ำ้�งสนิที่รัพย� และ/
หรอ่กัารที่ำารายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกััน เว้นแต่่รายกัารดังกัล่าวจะต้่องได้รบั
อนมั์ติ่จากัท่ี่�ปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้ ทัี่�งน่� ในกัารพิจารณ์าอนมั์ติ่ดังกัล่าวจะเป็ีน
ไปีต่ามปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต่ลาดที่์น และ/หร่อปีระกัาศ  
ขอ้บงัคับ และ/หรอ่ระเบ่ยบท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งของต่ลาดหลักัที่รพัย�ฯ

12. พจิารณ์าอนมั์ติ่กัารจ่ายเงินปีนัผ่ลระหว่างกัาลใหแ้ก่ัผ่่ถ่้อห์น้ เม่�อเหน็ว่า
บริษัที่ม่กัำาไรพอสมควรท่ี่�จะที่ำาเชิน่นั�นและรายงานกัารจ่ายเงินปีันผ่ล
ดังกัล่าวใหท่้ี่�ปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้ที่ราบในกัารปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้คราวต่่อไปี

13. จัดที่ำารายงานปีระจำาปีีของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และงบกัารเงินรวม 
รวมทัี่�งงบกัารเงินเฉพาะกิัจกัารของบรษัิที่ ณ์ วันสิ�นสด์รอบระยะเวลา
บัญชิ่ของบริษัที่ ซ้ำ้�งผ่่้สอบบัญช่ิต่รวจสอบแล้ว เพ่�อแสดงถ้งฐานะ 
กัารเงินและผ่ลกัารดำาเนินงานในรอบปีีท่ี่�ผ่่านมา และนำาเสนอต่่อ 
ท่ี่�ปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้เพ่�อพจิารณ์าและอนม์ติั่

14. พิจารณ์าคัดเล่อกัและให้ความเห็นชิอบกัารเสนอรายชิ่�อผ่่้สอบบัญชิ่
ของบริษัที่ รวมทัี่�งพิจารณ์ากัำาหนดค่าต่อบแที่นท่ี่�เหมาะสม ต่ามท่ี่� 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบนำาเสนอ ก่ัอนนำาเสนอต่่อท่ี่�ปีระช์ิมผ่่้ถ่อห์้น 
ในกัารปีระช์ิมสามญัปีระจำาปีี เพ่�อพจิารณ์าและอนม์ติั่

15. ดำาเนนิกัารใหบ้รษัิที่นำาระบบงานบญัชิท่่ี่�เหมาะสมและมป่ีระสทิี่ธุ์ภิาพ
มาใชิ้ รวมทัี่�งจัดให้ม่ระบบควบค์มภายในและระบบต่รวจสอบภายใน
ท่ี่�มป่ีระสทิี่ธุ์ภิาพ

16. พจิารณ์ากัำาหนดนโยบายด้านกัารบรหิารความเส่�ยง (Risk Management) 
ให้ครอบคล์มทัี่�งองค�กัร และกัำากัับด่แลให้ม่ระบบหร่อกัระบวนกัาร 
ในกัารบรหิารจัดกัารความเส่�ยง โดยม่มาต่รกัารรองรับและวิธุ์่ควบค์ม
เพ่�อลดผ่ลกัระที่บต่่อธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่อยา่งเหมาะสม

17. จัดให้ม่นโยบายเก่ั�ยวกัับกัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่ และนโยบาย 
กัารต่่อต้่านกัารที่์จริต่คอร�รัปีชัินที่์กัร่ปีแบบของบริษัที่ต่ามหลักั 
ธุ์รรมาภิบาลท่ี่�เป็ีนลายลักัษณ์�อักัษร อย่างน้อยต่ามแนวที่างท่ี่�ต่ลาด
หลักัที่รัพย�ฯ และ/หร่อสำานักังาน กั.ล.ต่. กัำาหนด และม่กัารปีรับใชิ้
นโยบายดังกัล่าวอย่างม่ปีระสิที่ธิุ์ภาพ เพ่�อให้เช่ิ�อมั�นได้ว่าบริษัที่ 
มค่วามรบัผ่ดิชิอบต่่อผ่่ม้ส่ว่นเก่ั�ยวขอ้งที่ก์ักัล์่มด้วยความเปีน็ธุ์รรม

18. ด่แลไม่ให้เกิัดปัีญหาความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน�ระหว่างผ้่่ม ่
ส่วนได้เส่ยของบริษัที่ ทัี่�งน่� ในกัรณ์่ท่ี่�กัรรมกัารรายใดม่ส่วนได้เส่ยใน
ธ์ุ์รกัรรมใดท่ี่�ที่ำากัับบริษัที่ หรอ่มสั่ดสว่นกัารถ่อห์น้ในบริษัที่เพิ�มข้�นหรอ่
ลดลง ใหก้ัรรมกัารรายดังกัล่าวแจ้งใหบ้รษัิที่ที่ราบโดยไมช่ิกััชิา้

19. ด่แลให้ม่กัารเปิีดเผ่ยบที่บาที่และหน้าท่ี่�ของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ 
และคณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ย จำานวนครั�งของกัารปีระช์ิม และจำานวนครั�ง
ท่ี่�กัรรมกัารแต่่ละท่ี่านเข้าร่วมปีระช์ิมในปีีท่ี่�ผ่่านมา และรายงานผ่ล 
กัารปีฏิิบติั่งานของคณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ยที่ก์ัช์ิด

20. สง่เสริมให้กัรรมกัารและผ่่บ้ริหารของบริษัที่ เขา้รว่มหลักัสต่่รสัมมนาต่่าง ๆ  
ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักัรรมกัารบรษัิที่ไที่ย ในหลักัส่ต่รท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง
กัับหนา้ท่ี่�และความรับผิ่ดชิอบของกัรรมกัารและผ้่่บรหิารนั�น

21. ติ่ดต่ามและกัำากัับดแ่ลกัารบริหารจัดกัารและกัารดำาเนนิงานต่่าง ๆ  ของ
บริษัที่ให้เปี็นไปีต่ามนโยบายท่ี่�บริษัที่กัำาหนด กัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับ
กัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ รวมทัี่�งกัฎิหมายว่าด้วยหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� 
ปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต่ลาดที่น์ ขอ้กัำาหนดของต่ลาดหลักัที่รัพย�
แหง่ปีระเที่ศไที่ย โดยอนโ์ลมเท่ี่าท่ี่�ไมข่ดัหรอ่แยง้กัับกัฎิหมายอ่�น

22. มอบหมายหร่อแต่่งตั่�งบ์คคลอ่�นใดให้ดำาเนินกิัจกัารของบริษัที่ ภายใต้่
กัารควบคม์ของคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่หรอ่อาจมอบอำานาจเพ่�อใหบ์้คคล
ดังกัล่าวม่อำานาจ และ/หร่อภายในเวลาต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ 
เหน็สมควร ซ้้ำ�งคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่อาจยกัเลิกั เพิกัถอน เปีล่�ยนแปีลง
หรอ่แก้ัไขอำานาจนั�น ๆ ได้

ทัี่�งน่� กัารมอบหมายอำานาจ หนา้ท่ี่� และความรบัผิ่ดชิอบของคณ์ะกัรรมกัาร
บริษัที่นั�น จะไม่ม่ลักัษณ์ะเปี็นกัารมอบอำานาจ หร่อมอบอำานาจชิ่วงท่ี่�ที่ำาให้
คณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ หรอ่ผ้่่รบัมอบอำานาจจากัคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่สามารถ
อน์มัติ่รายกัารท่ี่�ต่นหร่อบ์คคลท่ี่�อาจม่ความขัดแย้ง (ต่ามท่ี่�นิยามไว้ใน
ปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รพัย�และต่ลาดหลักัที่รพัย� หรอ่ปีระกัาศ
คณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต่ลาดที่์น) อาจม่ส่วนได้เส่ยหร่ออาจได้รับปีระโยชิน� 
ในลักัษณ์ะใด ๆ  หรอ่อาจมค่วามขัดแยง้ที่างผ่ลปีระโยชิน�อ่�นใดกัับบรษัิที่หรอ่
บรษัิที่ยอ่ย ยกัเว้นเป็ีนกัารอน์มติั่รายกัารท่ี่�เปีน็ไปีต่ามนโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์�
ท่ี่�ท่ี่�ปีระช์ิม  ผ้่่ถ่อห้์นหรอ่คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่พจิารณ์าอนมั์ติ่ไว้

อังค์ัประกอับ
1. คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ไมจ่ำาเปีน็ต้่องเปีน็ผ้่่ถ่อห้์นของบรษัิที่
2. ผ้่่ถ่อห้์นเปีน็ผ้่่พจิารณ์าอนมั์ติ่แต่่งตั่�งกัรรมกัารบริษัที่
3. คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ให้ม่จำานวนต่ามท่ี่�ท่ี่�ปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์นกัำาหนดและ

ปีระกัอบด้วยปีระธุ์านกัรรมกัาร รองปีระธุ์านกัรรมกัาร และกัรรมกัาร
อ่�นมจ่ำานวนท่ี่�เหมาะสมกัับขนาดของกิัจกัารของบรษัิที่และกัารปีฏิิบติั่
งานท่ี่�ม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพของบริษัที่ โดยเม่�อรวมแล้วม่จำานวนไมน่้อยกัว่า 
5 ท่ี่าน

4. คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ปีระกัอบด้วยกัรรมกัารบริษัที่ไม่น้อยกัว่าก้ั�งหน้�ง
ของจำานวนกัรรมกัารทัี่�งหมดจะต้่องม่ถิ�นท่ี่�อย่่ในราชิอาณ์าจักัร และ 
ม่กัรรมกัารอิสระท่ี่�ม่ความเปี็นอิสระอย่างแท้ี่จริงจากัฝ่่ายบริหารและ
ปีราศจากัความสัมพันธุ์�ที่างธ์ุ์รกิัจหร่อความสัมพันธุ์�อ่�นใดอันอาจม่
อิที่ธุ์พิลต่่อกัารใชิด้ล์ยพนิจิอยา่งเปีน็อิสระ จำานวนไมน่อ้ยกัว่า 1 ใน 3 
ของจำานวนกัรรมกัารทัี่�งหมดและต้่องไมต่่ำากัว่า 3 คน

5. ให้คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เล่อกักัรรมกัารอิสระคนหน้�งเปี็นปีระธุ์าน
กัรรมกัารบริษัที่ ในกัรณ์่ท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่พิจารณ์าเห็นสมควร
อาจจะเล่อกักัรรมกัารบริษัที่คนหน้�งหร่อหลายคนเป็ีนรองปีระธุ์าน
กัรรมกัารบริษัที่ก็ัได้
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วาระการดำำารงตำาแหน่ิงและการแต่งตั�งกรรมการบรษัิท 
1. กัารแต่่งตั่�งกัรรมกัารบริษัที่ให้เป็ีนไปีต่ามข้อบังคับของบริษัที่และ 

ข้อกัำาหนดของกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้อง ทัี่�งน่� จะต้่องม่ความโปีร่งใสและ
ชิัดเจน โดยกัารพิจารณ์าจะต้่องม่ปีระวัติ่กัารศ้กัษาและปีระสบกัารณ์�
กัารปีระกัอบวิชิาชิพ่ของบ์คคลนั�น ๆ  โดยมร่ายละเอ่ยดท่ี่�เพย่งพอเพ่�อ
ปีระโยชิน�ในกัารตั่ดสนิใจของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และผ่่ถ่้อห์น้

2. คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่นจะเปีน็ผ่่ท้ี่ำากัารสรรหา
และเสนอช่ิ�อบ์คคลซ้ำ้�งม่ค์ณ์สมบัติ่ครบถ้วนต่ามท่ี่�ระบ์ไว้ในกัฎิบัต่รน่� 
เพ่�อดำารงต่ำาแหน่งกัรรมกัารบริษัที่ โดยจะนำาเสนอชิ่�อบ์คคลดังกัล่าว 
ต่่อท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่และ/หรอ่ท่ี่�ปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้ เพ่�อเสนอ
ต่่อท่ี่�ปีระช์ิมผ่่ถ่้อห้์นพจิารณ์าเล่อกัตั่�งต่่อไปี (แล้วแต่่กัรณ์)่

3. ใหก้ัรรมกัารบรษัิที่ดำารงต่ำาแหนง่คราวละ 3 ปี ีและเม่�อครบกัำาหนดออกั
ต่ามวาระ อาจได้รบัพจิารณ์าเล่อกัตั่�งใหเ้ป็ีนกัรรมกัารบรษัิที่ต่่อไปีได้

4. ในกัรณ่์ท่ี่�เป็ีนกัารแต่่งตั่�งกัรรมกัารแที่นต่ำาแหน่งกัรรมกัารท่ี่�ว่างลง
เพราะเหต่อ่์�นนอกัจากัถ้งคราวออกัต่ามวาระ ให้คณ์ะกัรรมกัารสรรหา
และพิจารณ์าค่าต่อบแที่นเล่อกับ์คคลซ้ำ้�งม่ค์ณ์สมบัติ่ครบถ้วนต่ามท่ี่�
ระบ์ไว้ในกัฎิบตั่รน่�และไมม่ลั่กัษณ์ะต้่องหา้มต่ามกัฎิหมาย และนำาเสนอ
ชิ่�อบ์คคลดังกัล่าวต่่อท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เพ่�อแต่่งตั่�งเข้า 
ดำารงต่ำาแหน่งกัรรมกัารบริษัที่แที่นในกัารปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัาร 
คราวถัดไปี เว้นแต่่วาระของกัรรมกัารผ่่้นั�นจะเหล่อน้อยกัว่า 2 เด่อน 
ทัี่�งน่� บ์คคลซ้ำ้�งเข้ารับต่ำาแหน่งเป็ีนกัรรมกัารในกัรณ์่ดังกัล่าวให้อย่่ใน
ต่ำาแหน่งเพ่ยงเท่ี่าวาระท่ี่�ยังเหล่ออย่่ของกัรรมกัารบริษัที่ซ้ำ้�งพ้นจากั
ต่ำาแหนง่

5. ในกัารปีระช์ิมสามัญผ่่้ถ่อห์้นปีระจำาปีีที่์กัครั�ง ให้กัรรมกัารบริษัที่ 
ออกัจากัต่ำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกัรรมกัารในขณ์ะนั�น  
ถ้าจำานวนกัรรมกัารจะแบ่งออกัให้ต่รงเปี็นสามส่วนไม่ได้ ก็ัให้ออกั 
โดยจำานวนใกัล้ท่ี่�ส์ดกัับส่วน 1 ใน 3 โดยกัรรมกัารบริษัที่ซ้ำ้�งพ้นจากั
ต่ำาแหน่งอาจได้รับเล่อกัให้กัลับเข้ามารับต่ำาแหน่งได้ ทัี่�งน่� กัรรมกัาร 
ท่ี่�จะต้่องออกัจากัต่ำาแหน่งในปีีแรกัและปีีท่ี่�สอง ภายหลังจดที่ะเบ่ยน
บริษัที่นั�นให้จับสลากักััน ส่วนปีีหลัง ๆ ต่่อไปีให้กัรรมกัารคนท่ี่�อย่่ใน
ต่ำาแหนง่นานท่ี่�สด์นั�นเปีน็ผ่่อ้อกัจากัต่ำาแหนง่

6. กัรรมกัารอิสระจะมว่าระกัารดำารงต่ำาแหนง่ต่่อเน่�องไม่เกิัน 9 ปี ีนบัจากั
วันท่ี่�ได้รับแต่่งตั่�งให้ดำารงต่ำาแหนง่กัรรมกัารอิสระเปี็นครั�งแรกั เว้นแต่่
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่จะพิจารณ์าแล้วถ้งความสมเหต่์สมผ่ลของ 
ความจำาเป็ีน คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่อาจบ์คคลดังกัล่าวให้ดำารงต่ำาแหนง่
เปีน็กัรรมกัารอิสระของบรษัิที่ต่่อไปี

7. นอกัจากักัารพ้นจากัต่ำาแหน่งต่ามวาระดังกัล่าวแล้ว กัรรมกัารบริษัที่
อาจพ้นจากัต่ำาแหนง่เม่�อ

1. ต่าย
2. ลาออกั
3. ขาดค์ณ์สมบัติ่กัารเปี็นกัรรมกัารบริษัที่ หร่อม่ลักัษณ์ะต้่องห้าม

ต่ามกัฎิหมายว่าด้วยบริษัที่มหาชินจำากััดหร่อ ม่ลักัษณ์ะท่ี่�แสดง
ถ้งกัารขาดความเหมาะสมท่ี่�จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดกัารกิัจกัารท่ี่�มม่หาชินเปีน็ผ่่ถ่้อห์น้ต่ามท่ี่�กัำาหนดไว้ในพระราชิ
บัญญัติ่หลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� (และท่ี่�แก้ัไขเพิ�มเติ่ม) 
รวมทัี่�งปีระกัาศของสำานักังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�
และต่ลาดหลักัที่รพัย�ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง

4. ท่ี่�ปีระช์ิมผ่่้ถ่อห์้นม่มติ่ให้พ้นจากัต่ำาแหน่ง (ด้วยคะแนนเส่ยง 
ไม่น้อยกัว่าสามในส่�ของจำานวนผ้่่ถ่อห้์นซ้้ำ�งมาปีระช์ิมและม่สิที่ธุ์ิ
ออกัเส่ยงและม่ห้์นนับรวมกัันได้ไม่น้อยกัว่าก้ั�งหน้�งของจำานวน
ห้์นท่ี่�ถ่อโดยผ้่่ถ่อห้์นท่ี่�มาปีระช์ิมและมส่ทิี่ธุ์อิอกัเส่ยง)

5. ศาลมค่ำาสั�งใหอ้อกั 

กัรรมกัารบริษัที่คนใดจะลาออกัจากัต่ำาแหน่งให้ย่�นหนังส่อลาออกัต่่อบริษัที่
โดยกัารลาออกันั�นจะมผ่่ลนบัแต่่วันท่ี่�ระบ์ใหม้ผ่่ลในหนงัส่อลาออกั
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7.3 คณะกรรมูการชุดย่อย และคณะทำางานชุดย่อย

โครงสร้างกัารจัดกัารของบรษัิที่ปีระกัอบด้วย คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ และคณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ยจำานวน 3 ช์ิด ซ้ำ้�งปีระกัอบด้วย (1) คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ (2) 
คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น (3) คณ์ะกัรรมกัารบริหาร
สำาหรบัในสว่นของคณ์ะที่ำางานช์ิดยอ่ยมจ่ำานวน 3 ช์ิด ปีระกัอบด้วย (1) คณ์ะที่ำางานบรหิารความเส่�ยง (2) คณ์ะที่ำางานกัำากัับดแ่ลกิัจกัารและรบัผ่ดิชิอบต่่อสงัคม 
(3) คณ์ะที่ำางานกัารจัดกัารด้านความยั�งย่น  

7.3.1 คณะกรรมูการตรวจำสอบ

คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุ์นวาคม 2564 มจ่ำานวนทัี่�งสิ�น 4 ท่ี่าน ซ้ำ้�งปีระกัอบด้วย

ช่�อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายจิรพันธุ์� สินธ์ุ์นาวา กัรรมกัารอิสระ/ ปีระธุ์านกัรรมกัารบริษัที่/ ปีระธุ์านกัรรมกัารต่รวจสอบ

2. นายวิศิลปี�  ว่องวานิชิวัฒนะ กัรรมกัารอิสระ/ กัรรมกัารต่รวจสอบ

3. นางสาวเยาวโรจน� กัล่ินบ์ญ กัรรมกัารอิสระ/ กัรรมกัารต่รวจสอบ/ ปีระธุ์านกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น

4. นายศิรัต่น� รัต่นไพฑ์่รย� กัรรมกัารอิสระ/ กัรรมกัารต่รวจสอบ/ กัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น

โดยม ่นายวิศลิปี ์ว่องวานชิิวัฒนะ และ นายศิรตั่น� รตั่นไพฑ์ร่ย� เปีน็กัรรมกัารต่รวจสอบท่ี่�มค่วามร่แ้ละปีระสบกัารณ์�ในกัารสอบที่านงบกัารเงินโดยมร่ายละเอ่ยดปีระวัติ่กัารศก้ัษาและ
ปีระสบกัารณ์�กัารที่ำางานสามารถอ้างอิงได้จากัเอกัสารแนบ 1 
และม ่นางสาวอัณ์ณ์�รตั่น� ดลวชิริโภคิณ์ ที่ำาหนา้ท่ี่�เปีน็เลขานก์ัารคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ

คัณุส่มบติัขอังคัณะกรรมการตรวจส่อับ 
1. เปีน็กัรรมกัารบรษัิที่และเปีน็ผ้่่มค่ณ์์สมบติั่ครบถ้วนในกัารเปีน็กัรรมกัาร

อิสระต่ามหลักัเกัณ์ฑ์� และเง่�อนไขท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รพัย�และ

ต่ลาดหลักัที่รพัย� คณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต่ลาดที่น์ และต่ลาดหลักัที่รพัย�
แหง่ปีระเที่ศไที่ย (”ต่ลาดหลักัที่รพัย�ฯ”) ปีระกัาศกัำาหนด

2. ไมเ่ปีน็กัรรมกัารท่ี่�ได้รบัมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ใหตั้่ดสนิใจ
ในกัารดำาเนินกิัจกัารของบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ย่อย บริษัที่ร่วม  
บริษัที่ย่อยลำาดับเด่ยวกััน ผ่่้ถ่อห์้นรายใหญ่ หร่อผ่่้ม่อำานาจควบค์ม 
ของบรษัิที่

3. ไม่เป็ีนกัรรมกัารของบริษัที่ใหญ่ บริษัที่ย่อย หร่อบริษัที่ย่อยลำาดับ
เด่ยวกัันเฉพาะกัรณ์ท่่ี่�เปีน็บรษัิที่จดที่ะเบ่ยน

4. เปี็นผ่่้ม่ความร้่และปีระสบกัารณ์�เพ่ยงพอท่ี่�จะสามารถที่ำาหน้าท่ี่�ใน
ฐานะกัรรมกัารต่รวจสอบ และม่กัรรมกัารต่รวจสอบอย่างน้อย 1 คน 
เปี็นผ่่้ม่ความร้่และปีระสบกัารณ์�ในด้านบัญช่ิหร่อกัารเงินอย่างเพ่ยง
พอท่ี่�จะสามารถที่ำาหนา้ท่ี่�สอบที่านความนา่เช่ิ�อถ่อของงบกัารเงินได้

ขอับเขต หน้ิาท่� คัวามรบัผดิำชอับขอังคัณะกรรมการตรวจส่อับ
1. สอบที่านให้บริษัที่ม่รายงานที่างกัารเงินอย่างถ่กัต้่องและเปีิดเผ่ย 

อย่างเพ่ยงพอ โดยกัารปีระสานงานกัับผ่่้สอบบัญช่ิ และผ่่้บริหารท่ี่� 
รับผ่ิดชิอบจัดที่ำารายงานที่างกัารเงินทัี่�งในรายไต่รมาสและปีระจำาปี ี
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบอาจแนะให้ผ่่้สอบบัญช่ิสอบที่านหร่อต่รวจ
สอบรายกัารใด ๆ ท่ี่�เห็นว่าจำาเป็ีนและเป็ีนเร่�องสำาคัญในระหว่างกัาร
ต่รวจสอบบญัชิข่องบรษัิที่ก็ัได้

2. สอบที่านใหบ้รษัิที่และบรษัิที่ยอ่ยมร่ะบบกัารควบคม์ภายใน (internal 
control) และระบบกัารต่รวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี่�มค่วาม
เหมาะสมและม่ปีระสิที่ธุ์ิผ่ล โดยสอบที่านร่วมกัับผ้่่สอบบัญชิ่ และ 
ผ้่่ต่รวจสอบภายใน และพิจารณ์าความเป็ีนอิสระของหน่วยงาน 
ต่รวจสอบภายใน ต่ลอดจนให้ความเห็นชิอบในกัารพิจารณ์าแต่่งตั่�ง 
โยกัย้าย เลิกัจ้าง และกัำาหนดค่าต่อบแที่นของหัวหน้าหน่วยงาน 
ต่รวจสอบภายใน หร่อหน่วยงานอ่� นใดท่ี่�รับผ่ิดชิอบเก่ั�ยวกัับกัาร 
ต่รวจสอบภายใน รวมทัี่�งอน์มัติ่แผ่นกัารต่รวจสอบภายใน ต่ลอดจน
มอบหมายงานแก่ัเจ้าหน้าท่ี่�ต่รวจสอบภายในเพ่�อสนับสน์นงานของ
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ

3. สอบที่านให้บริษัที่ปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิหมายว่าด้วยหลักัที่รัพย�และ
ต่ลาดหลักัที่รัพย� ข้อกัำาหนดของต่ลาด หลักัที่รัพย�ฯ และกัฎิหมาย 
ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่ และมาต่รฐานท่ี่�เก่ั�ยวข้อง

4. พิจารณ์าคัดเล่อกัและเสนอแต่่งตั่�งผ่่้สอบบัญชิ่ของบริษัที่ และเสนอ 
ค่าต่อบแที่นของผ้่่สอบบัญชิ่ดังกัล่าว โดยคำาน้งถ้งความน่าเชิ่�อถ่อ  
ความเพ่ยงพอของที่รัพยากัร ปีริมาณ์งานต่รวจสอบของสำานักังาน 
ต่รวจสอบบัญชินั่�น รวมถ้งปีระสบกัารณ์�ของบ์คลากัรท่ี่�ได้รบัมอบหมาย
ให้ที่ำากัารต่รวจสอบบญัชิข่องบรษัิที่ นอกัจากัน่� คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ
ต้่องเข้ารว่มปีระช์ิมกัับผ่่ส้อบบัญชิโ่ดยไม่มฝ่่า่ยจัดกัารเขา้รว่มปีระช์ิมด้วย
อยา่งนอ้ยปีลีะครั�ง

5. พิจารณ์าให้ความเห็นกัารเข้าที่ำารายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกัันหร่อรายกัารท่ี่�
อาจม่ความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน�ของบริษัที่ ต่ามข้อกัำาหนดของ
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กัฎิหมายและกัฎิเกัณ์ฑ์�ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งและข้อกัำาหนดของต่ลาดหลักัที่รพัย�ฯ 
ทัี่�งน่� เพ่�อให้มั�นใจว่ารายกัารดังกัล่าวสมเหต่์สมผ่ลและเปี็นปีระโยชิน�
สง่สด์ต่่อบริษัที่

6. จัดที่ำารายงานของคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบโดยเปีิดเผ่ยไว้ในรายงาน
ปีระจำาปีีของบริษัที่ ซ้ำ้�งรายงานดังกัล่าวลงนามโดยปีระธุ์านกัรรมกัาร 
ต่รวจสอบ และรายงานดังกัล่าวควรปีระกัอบด้วยข้อมล่อยา่งน้อยดังต่่อ
ไปีน่�   

ความเห็นเก่ั�ยวกัับกัระบวนกัารจัดที่ำาและกัารเปีิดเผ่ยข้อม่ล 
ในรายงานที่างกัารเงินของบริษัที่ถ้งความถ่กัต้่อง ครบถ้วน  
เปีน็ท่ี่�เช่ิ�อถ่อได้
ความเห็นเก่ั�ยวกัับความเพ่ยงพอของระบบกัารควบค์มภาย 
ในของบรษัิที่
ความเห็นเก่ั�ยวกัับกัารปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิหมายว่าด้วยหลักัที่รัพย� 
และต่ลาดหลักัที่รัพย�ข้อกัำาหนดของต่ลาดหลักัที่รัพย�ฯ หร่อ
กัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับธ์ุ์รกิัจของบริษัที่
ความเหน็เก่ั�ยวกัับความเหมาะสมของผ่่ส้อบบัญช่ิ
ความเหน็เก่ั�ยวกัับรายกัารท่ี่�อาจมค่วามขดัแยง้ที่างผ่ลปีระโยชิน�
ของบรษัิที่
จำานวนกัารปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ และกัารเข้าร่วม
ปีระช์ิมของกัรรมกัารต่รวจสอบแต่่ละท่ี่าน
ความเหน็หรอ่ขอ้สงัเกัต่โดยรวมท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้รบั
จากักัารปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ต่ามกัฎิบัต่ร (Charter)
รายงานอ่�นใดท่ี่�เห็นว่าผ่่้ถ่อห์้นและผ่่้ลงที่์นทัี่�วไปีควรที่ราบ  
ภายใต้่ขอบเขต่หน้าท่ี่�และความรับผิ่ดชิอบท่ี่�ได้รับมอบหมาย
จากัคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

รายกัารท่ี่�อาจเกิัดความขดัแยง้ที่างผ่ลปีระโยชิน�
ขอ้สงสยัหรอ่สนันษิฐานว่าอาจมก่ัารที่จ์รติ่หรอ่มส่ิ�งผิ่ดปีกัติ่หรอ่
มค่วามบกัพรอ่งท่ี่�สำาคัญในระบบควบคม์ภายในของบรษัิที่
ข้อสงสัยว่าอาจม่กัารฝ่่าฝ่้นกัฎิหมายว่าด้วยหลักัที่รัพย�และ
ต่ลาดหลักัที่รัพย� ขอ้กัำาหนดของต่ลาดหลักัที่รัพย�ฯ หรอ่กัฎิหมาย
ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่
รายงานอ่�นใดท่ี่�เหน็ว่าคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ควรที่ราบ

10.1
10.2

10.3

10.4

7. สอบที่าน ที่บที่วน และใหค้วามเหน็เก่ั�ยวกัับนโยบายต่่าง ๆ  ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง
กัับอำานาจหน้าท่ี่�ของคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ เชิ่น นโยบายบัญชิ ่
นโยบายกัารกัำากัับด่แลกิัจกัาร นโยบายความรับผ่ิดชิอบต่่อสังคมและ
กัารต่่อต้่านกัารคอร�รปัีชินั เป็ีนต้่น

8. สอบที่านความถก่ัต้่องของเอกัสารอ้างอิงและแบบปีระเมนิต่นเองเก่ั�ยว
กัับมาต่รกัารต่่อต้่านกัารคอร�รัปีชัินของบริษัที่ต่ามโครงกัารแนวร่วม
ปีฏิิบัติ่ของภาคเอกัชินไที่ยในกัารต่่อต้่านที่์จริต่ และให้ความเห็น 
ในรายงานผ่ลกัารปีระเมินกัารกัำากัับด่แลกิัจกัารและความรับผ่ิดชิอบ
ต่่อสังคมและกัารต่่อต้่านกัารคอร�รัปีชัินของบริษัที่ต่ามโครงกัาร 
แนวรว่มปีฏิิบติั่ของภาคเอกัชินไที่ยในกัารต่่อต้่านที่จ์รติ่

9. ปีฏิิบั ติ่กัารอ่� นใดต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริ ษัที่มอบหมายและ 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบเหน็ชิอบด้วย เชิน่ ที่บที่วนนโยบายกัารบรหิาร
ที่างกัารเงินและกัารบริหารความเส่�ยง ที่บที่วนกัารปีฏิิบัติ่ต่าม 
จรรยาบรรณ์ที่างธ์ุ์รกิัจของผ่่บ้ริหาร ที่บที่วนร่วมกัับผ่่บ้ริหารของบริษัที่
ในรายงานสำาคัญ ๆ ต้่องเสนอต่่อสาธุ์ารณ์ชินต่ามท่ี่�กัฎิหมายกัำาหนด 
ได้แก่ั บที่รายงานและกัารวิเคราะห�ของฝ่า่ยบริหาร เป็ีนต้่น

10. มอ่ำานาจในกัารดำาเนนิกัารต่รวจสอบและสอบสวนต่ามท่ี่�จำาเปีน็ในเร่�อง
ต่่าง ๆ ซ้ำ้�งม่ข้อบ่งชิ่�ได้ว่าอาจม่ผ่ลกัระที่บอย่างม่นัยสำาคัญต่่อชิ่�อเส่ยง 
ฐานะกัารเงินและผ่ลกัารดำาเนินงานของบริษัที่ รวมถ้งผ่ลปีระโยชิน�ท่ี่�

ผ่่ถ่้อห์น้พง้ได้รบั เชิน่

11. คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบมอ่ำานาจในกัารแสวงหาความเห็นท่ี่�เป็ีนอิสระ
จากัท่ี่�ปีร้กัษาที่างวิชิาชิ่พอ่�นใด เม่�อเห็นว่าจำาเป็ีนด้วยค่าใช้ิจ่ายของ
บริษัที่เพ่�อใหก้ัารปีฏิิบติั่งานภายใต้่หน้าท่ี่�ความรบัผิ่ดชิอบสำาเรจ็ลล่์วง
ด้วยด่ 

12. หากัคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้รายงานต่่อคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ถ้งสิ�ง
ท่ี่�มผ่่ลกัระที่บอยา่งม่นยัสำาคัญต่่อฐานะกัารเงินและผ่ลกัารดำาเนนิงาน 
และได้มก่ัารหารอ่รว่มกัันกัับคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่และผ่่บ้รหิารแล้วว่า
ต้่องดำาเนนิกัารปีรับปีร์งแก้ัไข เม่�อครบกัำาหนดเวลาท่ี่�กัำาหนดไว้รว่มกััน 
หากัคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบพบว่าม่กัารเพิกัเฉยต่่อกัารดำาเนินกัาร
แก้ัไขดังกัล่าวโดยไม่ม่เหต่์ผ่ลอันสมควร กัรรมกัารต่รวจสอบรายใด 
รายหน้�งอาจรายงานสิ�งท่ี่�พบดังกัล่าวต่่อสำานักังาน กั.ล.ต่. หร่อต่ลาด
หลักัที่รพัย�ฯ ได้

วาระการดำำารงตำาแหน่ิงและการแต่งตั�งกรรมการตรวจส่อับ 
1. คณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่หร่อท่ี่�ปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์น (แล้วแต่่กัรณ่์) เปีน็ผ่่แ้ต่่งตั่�ง

กัรรมกัารอิสระของบรษัิที่เปีน็คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ
2. คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่นจะเปีน็ผ้่่ที่ำากัารสรรหา

และเสนอช่ิ�อบ์คคลซ้ำ้�งม่ค์ณ์สมบัติ่ครบถ้วนต่ามท่ี่�ระบ์ไว้ในกัฎิบัต่รน่� 
เพ่�อดำารงต่ำาแหนง่กัรรมกัารต่รวจสอบโดยจะนำาเสนอชิ่�อบ์คคลดังกัล่าว
ต่่อท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่หรอ่ท่ี่�ปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์น (แล้วแต่่กัรณ์)่ 
เพ่�อพจิารณ์าอนมั์ติ่แต่่งตั่�งต่่อไปี วาระกัารดำารงต่ำาแหนง่คราวละ 3 ปี ี
และให้เปี็นไปีต่ามวาระกัารดำารงต่ำาแหน่งกัรรมกัารบริษัที่ โดยท่ี่�
กัรรมกัารต่รวจสอบอาจได้รับกัารแต่่งตั่�งต่่อไปีได้อ่กัวาระหน้�ง ต่ามท่ี่�
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่หร่อท่ี่�ปีระช์ิมผ่่้ถ่อห์้นเห็นว่าเหมาะสม (แล้วแต่่
กัรณ์)่

3. กัรณ์่กัรรมกัารต่รวจสอบครบวาระกัารดำารงต่ำาแหน่ง หร่อม่เหต่์ใดท่ี่�
กัรรมกัารต่รวจสอบไม่สามารถอย่่ได้จนครบวาระ ม่ผ่ลให้จำานวน
สมาชิิกัน้อยกัว่าจำานวนท่ี่�กัำาหนดค่อ 3 คน คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่หร่อ 
ท่ี่�ปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์น ควรแต่่งตั่�งกัรรมกัารต่รวจสอบรายใหม่ท่ี่�มค่ณ์์สมบัติ่
ต่ามท่ี่�ระบ์ไว้ในกัฎิบัต่รน่�เปี็นกัรรมกัารต่รวจสอบแที่นในทัี่นท่ี่หร่อ 
อย่างชิ้าภายใน 3 เด่อนนับแต่่วันท่ี่�จำานวนสมาชิกิัไม่ครบถ้วน เพ่�อให้
เกิัดความต่่อเน่�องในกัารดำาเนนิงานของคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ

4. ในกัรณ่์กัรรมกัารต่รวจสอบลาออกัหร่อถ่กัพ้นจากัต่ำาแหน่งก่ัอนครบ
วาระกัารดำารงต่ำาแหน่ง ให้บริษัที่แจ้งต่ลาดหลักัที่รัพย�ฯ ทัี่นท่ี่  
ทัี่�งน่� กัรรมกัารต่รวจสอบท่ี่�ลาออกัหร่อถ่กัถอดถอนสามารถชิ่�แจงเหต่์
ดั ง กั ล่ า ว ใ ห้ สำา นั กั ง า น ค ณ์ ะ กั ร ร ม กั า ร กัำา กัั บ ห ลั กั ที่ รั พ ย� แ ล ะ
ต่ลาดหลักัที่รพัย� (“สำานกัังาน กั.ล.ต่.”) และต่ลาดหลักัที่รพัย�ฯ ด้วยก็ัได้
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5. นอกัจากักัารพ้นจากัต่ำาแหน่งต่ามวาระดังกัล่าวข้างต้่น กัรรมกัาร 
ต่รวจสอบพน้จากัต่ำาแหนง่เม่�อ

1. ต่าย
2. ลาออกั
3. ขาดค์ณ์สมบัติ่กัารเป็ีนกัรรมกัารต่รวจสอบต่ามท่ี่�ระบ์ไว้ใน 

กัฎิบตั่รน่�
4. ขาดค์ณ์สมบัติ่กัารเปี็นกัรรมกัารบริษัที่หร่อม่ลักัษณ์ะต้่องห้าม

ต่ามกัฎิหมายว่าด้วยบรษัิที่มหาชินจำากััดหรอ่ มลั่กัษณ์ะท่ี่�แสดงถ้ง
กัารขาดความเหมาะสมท่ี่�จะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจัดกัาร
กิัจกัารท่ี่�ม่มหาชินเป็ีนผ่่ถ่้อห์น้ต่ามท่ี่�กัำาหนดไว้ในพระราชิบัญญัติ่

กัรรมกัารต่รวจสอบคนใดจะลาออกัจากัต่ำาแหน่งให้ย่�นหนังส่อลาออกัต่่อ
บริษัที่ โดยกัารลาออกันั�นจะมผ่่ลนบัแต่่วันท่ี่�ระบ์ใหม้ผ่่ลในหนงัส่อลาออกั

หลักัที่รพัย�และต่ลาดหลักัที่รพัย� (และท่ี่�แก้ัไขเพิ�มเติ่ม) รวมทัี่�งปีระกัาศ
ของสำานักังาน กั.ล.ต่. ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง

5. คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ มม่ติ่ใหพ้น้จากัต่ำาแหนง่กัรรมกัารต่รวจสอบ
6. ท่ี่�ปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์นมม่ติ่ใหพ้้นจากัต่ำาแหนง่กัรรมกัารบรษัิที่ (ด้วยคะแนน

เส่ยงไม่น้อยกัว่าสามในส่�ของจำานวนผ้่่ถ่อห้์นซ้้ำ�งมาปีระช์ิมและม่สิที่ธิุ์
ออกัเส่ยงและมห่์น้นบัรวมกัันได้ไมน่อ้ยกัว่าก้ั�งหน้�งของจำานวนห์น้ท่ี่�ถ่อ
โดยผ้่่ถ่อห้์นท่ี่�มาปีระช์ิมและมส่ทิี่ธุ์อิอกัเส่ยง)

7. ศาลมค่ำาสั�งใหอ้อกัจากัต่ำาแหนง่กัรรมกัารบริษัที่ 

7.3.2 คณะกรรมูการสรรหาและพิัจำารณาค่าตอบแทน

คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุ์นวาคม 2564 มจ่ำานวนทัี่�งสิ�น 3 ท่ี่าน ซ้ำ้�งปีระกัอบด้วย

ช่�อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นางสาวเยาวโรจน� กัล่ินบ์ญ กัรรมกัารอิสระ/ กัรรมกัารต่รวจสอบ/ ปีระธุ์านกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น

2. นายศิรัต่น� รัต่นไพฑ์่รย� กัรรมกัารอิสระ/ กัรรมกัารต่รวจสอบ/ กัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น

3. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� ปีระธุ์านกัรรมกัารบริหาร/ กัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่บริหาร

โดยม ่นางสาวอัณ์ณ์�รตั่น� ดลวชิริโภคิณ์ ที่ำาหนา้ท่ี่�เปีน็เลขานก์ัารคณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น

ขอับเขต หน้ิาท่� คัวามรับผิดำชอับขอังคัณะกรรมการส่รรหาและ
พจิารณาค่ัาตอับแทนิ
คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น ปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ต่ามท่ี่�ได้ 
รับมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่โดยม่ขอบเขต่อำานาจหน้าท่ี่�และ 
ความรบัผ่ดิชิอบ ดังต่่อไปีน่�

การส่รรหา
1. จัดที่ำานโยบาย หลักัเกัณ์ฑ์� และวิธุ์่กัารในกัารสรรหากัรรมกัารบริษัที่ 

คณ์ะกัรรมกัารช์ิดย่อย ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และปีระธุ์าน 
เจ้าหน้าท่ี่�บริหาร โดยพิจารณ์าความเหมาะสมของจำานวน โครงสร้าง 
และองค�ปีระกัอบของคณ์ะกัรรมกัาร กัำาหนดค์ณ์สมบัติ่ของกัรรมกัาร
เพ่�อเสนอต่่อคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ และ/หรอ่เสนอขออนมั์ติ่ต่่อท่ี่�ปีระช์ิม
ผ่่ถ่้อห์น้แล้วแต่่กัรณ์่

2. พิจารณ์าสรรหาและเสนอชิ่�อบ์คคลท่ี่�ม่ค์ณ์สมบัติ่เหมาะสม ม่ความร้่
ความชิำานาญท่ี่�เหมาะสมเพ่�อให้บ์คคลดังกัล่าวดำารงต่ำาแหนง่กัรรมกัาร
บริษัที่ คณ์ะกัรรมกัารช์ิดย่อย และปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร รวมทัี่�ง
พิจารณ์าปีระวัติ่บ์คคลดังกัล่าวแล้วว่าม่ค์ณ์สมบัติ่ครบถ้วนต่ามท่ี่�
กัำาหนดไว้ในกัฎิบตั่รต่่าง ๆ ของบรษัิที่และกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งรวมทัี่�ง
ไมข่ดัหรอ่แยง้กัับกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจของบริษัที่

3. พิจารณ์ากัำาหนดนโยบายกัารหาผ้่่บริหารมาส่บที่อดต่ำาแหน่งท่ี่�สำาคัญ 
(Succession Plan) 

4. ที่บที่วนหลักัเกัณ์ฑ์�และวิธุ์่กัารสรรหากัรรมกัาร เพ่� อเสนอต่่อ 
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ก่ัอนท่ี่�จะมก่ัารสรรหากัรรมกัารท่ี่�ครบวาระ

5. ในกัรณ์่ท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่นเสนอช่ิ�อ
กัรรมกัารท่ี่�พ้นวาระกัลับเข้าดำารงต่ำาแหน่ง คณ์ะกัรรมกัารสรรหา 
และพิจารณ์าค่าต่อบแที่นจะพิจารณ์าผ่ลกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ของ 
กัรรมกัารรายดังกัล่าว  และควรนำาเสนอผ่ลกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่� ผ่ลงาน  
(Contribution) รวมทัี่�งปีระวัติ่กัารเข้ารว่มปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารและ
กัารปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์น เพ่�อใหผ้่้่ถ่อห้์นใชิป้ีระกัอบกัารพิจารณ์าด้วย

6. จัดที่ำาแผ่นกัารพัฒนากัรรมกัารบริษัที่เพ่�อพัฒนาความร่้กัรรมกัาร
บริษัที่ปีัจจ์บันและกัรรมกัารบริษัที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ 
บที่บาที่หนา้ท่ี่�ของกัรรมกัารบรษัิที่ และพัฒนากัารต่่าง ๆ  ท่ี่�สำาคัญ เชิน่ 
สภาวะเศรษฐกิัจและอ์ต่สาหกัรรม กัฎิเกัณ์ฑ์�หร่อกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
กัับธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่ เปีน็ต้่น

7. ดำาเนินกัารอ่�น ๆ ต่ามท่ี่�ได้รับมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ 
ด้วยความเหน็ชิอบของคณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น
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การพจิารณาค่ัาตอับแทนิ
1. จัดที่ำานโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์�ในกัารกัำาหนดค่าต่อบแที่นและ 

ผ่ลปีระโยชิน�อ่�น (ไม่ว่าจะอย่่ในร่ปีเงินสด หลักัที่รัพย� หร่ออ่�นใด)  
ของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ คณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ย และปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�
บริหาร เพ่�อเสนอต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ และ/หร่อเสนอขออน์มัติ่ 
ต่่อท่ี่�ปีระช์ิมผ่่ถ่้อห้์น

2. จัดที่ำานโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์�ในกัารปีระเมินผ่ลงานของคณ์ะกัรรมกัาร
บริษัที่ คณ์ะกัรรมกัารช์ิดย่อย และปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารเพ่�อ
พจิารณ์าผ่ลต่อบแที่นปีระจำาปีี

3. เปีิดเผ่ยนโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์�ในกัารกัำาหนดค่าต่อบแที่นและ 
ผ่ลปีระโยชิน�อ่�น และจัดที่ำารายงานกัารกัำาหนดค่าต่อบแที่นดังกัล่าว 
ไว้ในรายงานปีระจำาปีขีองบรษัิที่

4. พจิารณ์ากัลั�นกัรองโครงสรา้งเงินเด่อน และผ่ลปีระโยชิน�ต่อบแที่นอ่�น
ขององค�กัร

5. ดำาเนินกัารอ่�น ๆ ต่ามท่ี่�ได้รับมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ 
ด้วยความเหน็ชิอบของคณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น

7.3.3 คณะกรรมูการบริหาร

คณ์ะกัรรมกัารบรหิาร ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุ์นวาคม 2564 มจ่ำานวนทัี่�งสิ�น 3 ท่ี่าน ซ้ำ้�งปีระกัอบด้วย

ช่�อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� ปีระธุ์านกัรรมกัารบริหาร/ กัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่บริหาร

2. นายเจนวิที่ย� จิวะกั์ลชิัยนันที่� รองปีระธุ์านกัรรมกัารบริษัที่/ กัรรมกัารบริหาร

3. นายสมโภชิ ที่น์ตั่นติ่วงศ� กัรรมกัารบริหาร/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารเงิน

โดยม ่นางสาวอัณ์ณ์�รตั่น� ดลวชิริโภคิณ์ ที่ำาหนา้ท่ี่�เปีน็เลขานก์ัารคณ์ะกัรรมกัารบริหาร

ขอับเขต หน้ิาท่� คัวามรบัผดิำชอับขอังคัณะกรรมการบรหิาร   
1. จัดที่ำาวิสยัทัี่ศน� กัลย์ที่ธุ์� ทิี่ศที่างในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ เป้ีาหมาย แนวที่าง 

นโยบาย แผ่นกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจ งบปีระมาณ์ โครงสร้างกัารบรหิารงาน 
และอำานาจอน์มัติ่ของบริษัที่ เพ่� อเสนอให้คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ 
เห็นชิอบและอน์มัติ่ และดำาเนินกัารต่ามท่ี่�ได้รับความเห็นชิอบจากั 
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ รวมถ้งต่รวจสอบและติ่ดต่ามผ่ลกัารดำาเนินงาน
ดังกัล่าวใหเ้ปีน็ไปีอยา่งมป่ีระสทิี่ธุ์ภิาพและปีระสทิี่ธุ์ผิ่ล

2. พจิารณ์ากัลั�นกัรองขอ้เสนอของฝ่า่ยจัดกัารในกัารกัำาหนดนโยบายกัาร
ลงที่์น กัารขยายกิัจกัาร กัารปีระชิาสัมพันธุ์� กัำาหนดแผ่นกัารเงิน 
รายงานปีระจำาปี ีงบปีระมาณ์รวมทัี่�งงบปีระมาณ์ปีระจำาปีี กัารบริหาร
ที่รพัยากัรบ์คคล และกัารลงที่น์ด้านเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ เพ่�อนำาเสนอ
ต่่อท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารเปีน็ผ่่พ้จิารณ์ากัำาหนดต่่อไปี

3. มอ่ำานาจแต่่งตั่�งคณ์ะที่ำางานเพ่�อกัารดำาเนินกิัจกัารหรอ่กัารบริหารงาน
ของบริษัที่และกัารกัำาหนดอำานาจ หน้าท่ี่� และความรับผ่ิดชิอบของ 
คณ์ะที่ำางาน รวมถ้งควบค์มกัำากัับด่แลให้กัารดำาเนินงานของ 
คณ์ะที่ำางานท่ี่�แต่่งตั่�งบรรลต์่ามนโยบายและเปีา้หมายท่ี่�กัำาหนด

4. ติ่ดต่ามผ่ลกัารดำาเนนิงานของบริษัที่ใหเ้ปีน็ไปีต่ามกัรอบนโยบาย และ
เปี้าหมายท่ี่�ได้รับกัารอน์มัติ่จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และกัำากัับด่แล
ใหก้ัารดำาเนนิงานมค์่ณ์ภาพและปีระสทิี่ธุ์ภิาพ

5. พิจารณ์าเร่�องกัารจัดสรรงบปีระมาณ์ปีระจำาปีีต่ามท่ี่�ฝ่่ายจัดกัาร 
เสนอ ก่ัอนท่ี่�จะนำาเสนอใหค้ณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่พจิารณ์าและอนม์ติั่

6. มอ่ำานาจพิจารณ์าอนม์ติั่กัารใชิจ่้ายที่างกัารเงินในกัารดำาเนนิกัารท่ี่�เปีน็
ธ์ุ์รกัรรมปีกัติ่ของธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่ แต่่ไมเ่กิันงบปีระมาณ์ท่ี่�ได้รบัอนม์ติั่
จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

7. ศ้กัษาความเปี็นไปีได้สำาหรับโครงกัารใหม่ ๆ และม่อำานาจพิจารณ์า
อนม์ติั่เขา้รว่มปีระมล่งานต่่าง ๆ  ต่ลอดจนเขา้ดำาเนนิงานโครงกัารต่่าง ๆ  
ต่ามท่ี่�เห็นสมควร รวมถ้งกัารที่ำานิติ่กัรรมท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับเร่�องดังกัล่าว
จนเสรจ็กัาร

8. อน์มัติ่กัารใชิ้จ่ายเงินลงท์ี่นท่ี่�สำาคัญท่ี่�ได้กัำาหนดไว้ในงบปีระมาณ์ 
รายจ่ายปีระจำาปีี ต่ามท่ี่�จะได้รับมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ 
หรอ่ต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ได้เคยมม่ติ่อนม์ติั่ในหลักักัารไว้แล้ว

9. อน์มัติ่กัารเข้าที่ำาสัญญาและ/หร่อธ์ุ์รกัรรมใด ๆ ท่ี่�เก่ั�ยวกัับกัารดำาเนิน
ธ์ุ์รกิัจปีกัติ่ของบรษัิที่ (เชิน่ กัารซ้ำ่�อขาย   กัารลงที่น์หรอ่รว่มที่น์กัับบ์คคล
อ่�นเพ่�อกัารที่ำาธ์ุ์รกัรรมต่ามปีกัติ่ของบริษัที่ และเปี็นไปีเพ่�อปีระโยชิน�
ในกัารดำาเนนิงานต่ามวัต่ถป์ีระสงค�ของบรษัิที่) ภายในวงเงินต่ามต่าราง
อำานาจอน์มัติ่ท่ี่�ผ่่านกัารอน์มัติ่จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ กัรณ์่ท่ี่�วงเงิน
เกิันงบปีระมาณ์ท่ี่�ได้รับอน์มัติ่จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ต้่องนำาเสนอ
ต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เพ่�อขออนม์ติั่ในกัารปีระช์ิมครั�งถัดไปี

10. ม่อำานาจพิจารณ์าอน์มัติ่กัารกั่้ย่มเงิน กัารที่ำาธ์ุ์รกัรรมที่างกัารเงินกัับ
ธุ์นาคารหร่อสถาบันกัารเงินสำาหรับสนับสน์นกัารที่ำาธ์ุ์รกิัจต่ามปีกัติ่ เชิน่ 
กัารเปิีดบัญชิ่ธุ์นาคาร กัารปิีดบัญชิ่ธุ์นาคาร กัารจัดหาวงเงินสินเช่ิ�อ     
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หรอ่กัารขอสินเชิ่�อใด ๆ ของบรษัิที่ต่ามต่ารางอำานาจอนม์ติั่ท่ี่�ผ่า่นกัาร
อน์มัติ่จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ กัรณ์่ท่ี่�วงเงินเกิันงบปีระมาณ์ท่ี่�ได้รับ
อนม์ติั่จากัคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ ต้่องนำาเสนอต่่อคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่เพ่�อ
ขออนมั์ติ่ในกัารปีระช์ิมครั�งถัดไปี และกัรณ์ท่่ี่�ต้่องใช้ิที่รพัย�สนิของบริษัที่
เปีน็หลักัปีระกััน ต้่องนำาเสนอขออนม์ติั่จากัคณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่

11. พจิารณ์าและติ่ดต่ามผ่ลกัารดำาเนนิงานของบรษัิที่ และนำาเสนอขออนม์ติั่
จ่ายเงินปีนัผ่ลระหว่างกัาลหรอ่เงินปัีนผ่ลปีระจำาปีี ต่่อคณ์ะกัรรรมกัาร
บรษัิที่ 

12. กัำาหนดโครงสร้างองค�กัร อำานาจกัารบรหิารองค�กัร รวมถ้งกัารแต่่งตั่�ง 
กัารว่าจ้าง กัารโยกัย้าย กัารเลิกัจ้าง  กัารกัำาหนดเงินค่าจ้าง ค่าต่อบแที่น 
โบนัส พนักังานระดับผ่่้บริหารตั่�งแต่่ระดับปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่าย          
หรอ่เท่ี่ยบเท่ี่าข้�นไปี ยกัเว้นต่ำาแหนง่ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิาร

13. มอ่ำานาจแต่่งตั่�งท่ี่�ปีรก้ัษาหรอ่คณ์ะท่ี่�ปีรก้ัษาของคณ์ะกัรรมกัารบริหาร
ได้ต่ามความเหมาะสมและม่อำานาจกัำาหนดค่าต่อบแที่น ค่าเบ่�ยเล่�ยง 
สวัสดิกัาร สิ�งอำานวยความสะดวกั และค่าใช้ิจ่ายอ่�น ๆ ของปีระธุ์าน 
ท่ี่�ปีรก้ัษา ท่ี่�ปีรก้ัษา หรอ่คณ์ะท่ี่�ปีรก้ัษาดังกัล่าวได้ต่ามความเหมาะสม

14. ดำาเนินกัารอ่�นใดต่ามท่ี่�ได้รับมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่หร่อ
ต่ามนโยบายท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่กัำาหนด

15. มอบอำานาจให้บ์คคลใดบ์คคลหน้�งหร่อหลายคนปีฏิิบัติ่กัารอย่างหน้�ง
อยา่งใดแที่นคณ์ะกัรรมกัารบริหาร

ทัี่�งน่� กัารมอบอำานาจ หนา้ท่ี่� และความรบัผิ่ดชิอบของคณ์ะกัรรมกัารบรหิาร
นั�นจะไม่ม่ ลักัษณ์ะเป็ีนกัารมอบอำานาจหร่อมอบอำานาจช่ิวงท่ี่�ที่ำาให้ 
คณ์ะกัรรมกัารบริหาร หร่อผ้่่รับมอบอำานาจจากัคณ์ะกัรรมกัารบริหาร
สามารถอน์มัติ่รายกัารท่ี่�ต่นหร่อบ์คคลท่ี่�อาจม่ความขัดแย้ง (ต่ามท่ี่�นิยาม 
ไว้ในปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� หร่อ
ปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต่ลาดท์ี่น) อาจม่ส่วนได้เส่ย หร่ออาจได้รับ
ปีระโยชิน�ในลักัษณ์ะใด ๆ หร่ออาจม่ความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน�อ่�นใด 
กัับบรษัิที่หรอ่บรษัิที่ยอ่ย ยกัเว้นเปีน็กัารอนม์ติั่รายกัารท่ี่�เปีน็ไปีต่ามนโยบาย
และหลักัเกัณ์ฑ์�ท่ี่�ท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ได้อนม์ติั่ไว้

7.3.4 คณะทำางานบริหารความูเส่�ยง

คณ์ะที่ำางานบรหิารความเส่�ยง ณ์  วันท่ี่� 31 ธัุ์นวาคม 2564 มจ่ำานวนทัี่�งสิ�น 5 ท่ี่าน ซ้ำ้�งปีระกัอบด้วย

ช่�อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� ปีระธุ์านคณ์ะที่ำางานบริหารความเส่่ยง/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่บริหาร

2. นายสมโภชิ ที่น์ตั่นติ่วงศ� คณ์ะที่ำางานบริหารความเส่่ยง/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารเงิน

3. นางสาวรัต่ติ่นารถ บ์ญปีระกัอบศักัดิ� คณ์ะที่ำางานบริหารความเส่่ยง/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารต่ลาด

4. นายรวินที่ร� วิรัชิพินที่์ คณ์ะที่ำางานบริหารความเส่่ยง/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายเที่คโนโลย่

5. นายพ่รพงษ� ขันธุ์ร่จ่ คณ์ะที่ำางานบริหารความเส่่ยง/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายสารสนเที่ศ

โดยม ่นางสาวอัณ์ณ์�รตั่น� ดลวชิริโภคิณ์ ที่ำาหนา้ท่ี่�เปีน็เลขานก์ัารคณ์ะที่ำางานบรหิารความเส่�ยง

ขอับเขต หน้ิาท่� คัวามรบัผิดำชอับขอังคัณะทำางานิบรหิารคัวามเส่่�ยง   
1. กัำาหนดโครงสร้างกัารบริหารความเส่�ยงโดยรวมของบริษัที่ซ้้ำ�ง

ครอบคล์มถ้งความเส่�ยงปีระเภที่ต่่าง ๆ ท่ี่�สำาคัญ เชิ่น ความเส่�ยงด้าน
กัารเงิน ความเส่�ยงด้านกัารลงที่์น และความเส่�ยงท่ี่�ม่ผ่ลกัระที่บต่่อ 
ชิ่�อเส่ยงของกิัจกัาร  เปี็นต้่น เพ่�อนำาเสนอคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ให ้
ความเห็นชิอบ โดยให้สอดคล้องและเปี็นไปีต่ามแนวที่างกัารบริหาร
ความเส่�ยงของต่ลาดหลักัที่รัพย�และสมาคมผ่่้ต่รวจสอบภายใน 
แหง่ปีระเที่ศไที่ย

2. กัำาหนดย์ที่ธุ์ศาสต่ร�และแนวที่างในกัารบริหารความเส่�ยงของบริษัที่ให้
สอดคล้องกัับนโยบายกัารบริหารความเส่�ยง เพ่�อให้สามารถปีระเมิน 
ติ่ดต่าม และควบคม์ความเส่�ยงแต่่ละปีระเภที่ใหอ้ย่ใ่นระดับท่ี่�ยอมรบัได้ 
โดยใหห้นว่ยงานต่่าง ๆ มส่ว่นรว่มในกัารบริหารและควบคม์ความเส่�ยง

3. ด่แลและติ่ดต่ามกัารปีฏิิบัติ่ต่ามนโยบายกัารบริหารความเส่�ยงภายใต้่
แนวที่างและนโยบายท่ี่�ได้รบัอนม์ติั่จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ 

4. กัำาหนดเกัณ์ฑ์�วัดความเส่�ยงและเพดานความเส่�ยงท่ี่�บรษัิที่จะยอมรบัได้
5. กัำาหนดมาต่รกัารท่ี่�จะใชิ้ในกัารจัดกัารความเส่�ยงให้เหมาะสมต่่อ

สภาวกัารณ์�
6. ปีระเมนิความเส่�ยงในระดับองค�กัร และกัำาหนดวิธุ์ก่ัารบรหิารความเส่�ยง

นั�นให้อย่่ในระดับท่ี่�ยอมรับได้ รวมทัี่�งควบค์มด่แลให้ม่กัารบริหาร 
ความเส่�ยงต่ามวิธุ์ก่ัารท่ี่�กัำาหนดไว้

7. ที่บที่วนนโยบายกัารบรหิารความเส่�ยงและปีรับปีร์งใหม้ป่ีระสทิี่ธิุ์ภาพ
และปีระสิที่ธุ์ผิ่ลอยา่งเพย่งพอท่ี่�จะควบคม์ความเส่�ยง
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8. ม่อำานาจในกัารเร่ยกับ์คคลท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งมาช่ิ�แจงหรอ่แต่่งตั่�งและกัำาหนด
บที่บาที่ท่ี่�ให้ผ่่้ปีฏิิบัติ่งานที่์กัระดับม่หน้าท่ี่�บริหารความเส่�ยงต่าม 
ความเหมาะสม และให้รายงานต่่อคณ์ะที่ำางานบริหารความเส่�ยงเพ่�อให้ 
กัารบรหิารความเส่�ยงบรรลวั์ต่ถป์ีระสงค�

9. รายงานผ่ลเก่ั�ยวกัับกัารบรหิาร กัารดำาเนนิงาน สถานะความเส่�ยงของ
บรษัิที่ และกัารเปีล่�ยนแปีลงต่่าง ๆ  รวมถ้งสิ�งท่ี่�ต้่องดำาเนนิกัารปีรบัปีร์ง
แก้ัไขเพ่� อให้สอดคล้องกัับนโยบายและกัลย์ที่ธุ์� ท่ี่� กัำาหนดต่่อ 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ เพ่�อนำาเสนอต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่อย่าง
สมำาเสมอ

10. จัดที่ำาค่่มอ่กัารบริหารความเส่�ยง
11. ระบ์ความเส่�ยงด้านต่่าง ๆ พรอ้มทัี่�ง วิเคราะห� และปีระเมินความเส่�ยง

ท่ี่�อาจเกิัดข้�น รวมทัี่�งแนวโนม้ซ้ำ้�งมผ่่ลกัระที่บต่่อบรษัิที่
12. จัดที่ำาแผ่นงานเพ่�อปีอ้งกัันหรอ่ลดความเส่�ยง
13. ปีระเมินผ่ลและจัดที่ำารายงานกัารบริหารความเส่�ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเส่�ยงแบบบ่รณ์ากัารโดยเช่ิ�อมโยงระบบ

สารสนเที่ศ
15. ปีฏิิบติั่งานอ่�น ๆ ต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เหน็สมควร

7.3.5 คณะทำางานกำากับดูแลกิจำการและรับผิดชอบต่อสังคมู

คณ์ะที่ำางานกัำากัับดแ่ลกิัจกัารและรบัผ่ดิชิอบต่่อสังคม ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 มจ่ำานวนทัี่�งสิ�น 3 ท่ี่าน ซ้ำ้�งปีระกัอบด้วย

ช่�อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� ปีระธุ์านคณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและรับผ่ิดชิอบต่่อสังคม/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่บริหาร

2. นายสมโภชิ ที่น์ตั่นติ่วงศ� คณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและรับผ่ิดชิอบต่่อสังคม/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารเงิน

3. นางสาวรัต่ติ่นารถ บ์ญปีระกัอบศักัดิ� คณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและรับผ่ิดชิอบต่่อสังคม/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารต่ลาด

โดยม ่นางสาวอัณ์ณ์�รตั่น� ดลวชิริโภคิณ์ ที่ำาหนา้ท่ี่�เปีน็เลขานก์ัารคณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและรับผ่ดิชิอบต่่อสังคม

ขอับเขต หน้ิาท่� คัวามรบัผดิำชอับขอังคัณะทำางานิกำากับดำแูลกิจการ
และรบัผดิำชอับต่อัส่งัคัม 
1. พจิารณ์ากัำาหนดแนวที่างเสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปีฏิิบติั่เก่ั�ยวกัับ

จรรยาบรรณ์และจริยธุ์รรมที่างธ์ุ์รกิัจต่ามระบบกัารกัำากัับด่แลกิัจกัาร
ท่ี่�ด่ต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และฝ่่ายจัดกัาร เพ่�อกัำาหนดเป็ีนระเบ่ยบ
ปีฏิิบัติ่ขององค�กัร ทัี่�งน่�  เพ่� อให้เป็ีนแนวที่างปีฏิิบัติ่ขององค�กัร 
ท่ี่�ได้มาต่รฐานเปี็นแนวที่างท่ี่�ถ่กัต้่อง และเพ่�อให้บริษัที่ต่ระหนักัถ้ง 
ความสำาคัญของกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจให้เติ่บโต่อย่างยั� งย่นภายใต้่ 
ความรบัผ่ดิชิอบต่่อสังคมและผ่่ม้ส่ว่นได้เสย่

2. กัำากัับด่แล ให้คำาปีร้กัษา ปีระเมินผ่ล และที่บที่วนนโยบายและ 
กัารปีฏิิบัติ่ต่ามหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่ จรรยาบรรณ์ธ์ุ์รกิัจ และ
นโยบายความรับผ่ิดชิอบต่่อสังคมเพ่�อพัฒนาและยกัระดับระบบ 
กัารกัำากัับดแ่ลกิัจกัารของบรษัิที่ส่ม่าต่รฐานสากัล

3. ปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�อ่�นใดต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่มอบหมาย 
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7.3.6 คณะทำางานการจัำดการด้านความูยั�งย่น 

คณ์ะที่ำางานกัารจัดกัารด้านความยั�งย่น ณ์ วันท่ี่� 31 ธัุ์นวาคม 2564 มจ่ำานวนทัี่�งสิ�น 10 ท่ี่าน ซ้ำ้�งปีระกัอบด้วย

ช่�อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายสมโภชิ ที่น์ตั่นติ่วงศ� ปีระธุ์านคณ์ะที่ำางานกัารจัดกัารด้านความยั่งย่น/ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารเงิน 

2. นายรวินที่ร� วิรัชิพินที่์ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายเที่คโนโลย่

3. นายพ่รพงษ� ขันธุ์ร่จ่ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายสารสนเที่ศ

4. นายปีระย่ร วชิิรพันธุ์�สถิต่ ผ่่้ชิว่ยปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารเงิน

5. นางสาวธุ์ัญญนาถ ลาภเจริญกิัจสกั์ล  ผ่่้ชิว่ยปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารเงิน

6. นางสาวส์ภัค อมรที่วิชิกั์ล  ผ่่้จัดกัารฝ่่ายบัญชิ่

7. นางสาวจินดารัต่น� พันธ์ุ์�จินดาวรรณ์ ผ่่้จัดกัารฝ่่ายกัารเงิน

8. นางธุ์ารารัต่น� รอดเม่่อ ผ่่้จัดกัารฝ่่ายจัดซ้ำ่้อ

9. นางสาวกัรรณ์ิกัาร� ส์ขชิาร่ ผ่่้จัดกัารฝ่่ายที่รัพยากัรบ์คคล

10. นางสาวอัณ์ณ์�รัต่น� ดลวชิิรโภคิณ์ เลขาน์กัารบริษัที่

โดยม ่นางสาวอัณ์ณ์�รตั่น� ดลวชิริโภคิณ์ ที่ำาหนา้ท่ี่�เปีน็เลขานก์ัารคณ์ะที่ำางานกัารจัดกัารด้านความยั�งยน่ 

ขอับเขต หน้ิาท่� คัวามรับผิดำชอับขอังคัณะทำางานิการจัดำการ 
ด้ำานิคัวามยั�งยนืิ  
1. กัำาหนดแนวที่างและแผ่นกัารดำาเนินงานกัารจัดกัารด้านความยั�งย่น 

ท่ี่�เหมาะสม สอดคล้องกัับนโยบาย
2. สรา้งวัฒนธุ์รรมกัารจัดกัารด้านความยั�งย่น พรอ้มทัี่�งส่�อสารใหก้ัรรมกัาร 

ผ่่บ้ริหาร และพนกัังานที่ก์ัระดับค่่ค้าและผ่่ท่้ี่�เก่ั�ยวขอ้ง ได้ร่ ้เข้าใจ และ
เกิัดความต่ระหนกััในด้านกัารจัดกัารด้านความยั�งย่น

3. รว่มกัันเสนอแนวที่างกัารดำาเนินกัาร เพ่�อให้บรรลเ์ป้ีาหมายท่ี่�กัำาหนดไว้
4. ติ่ดต่ามและรายงานผ่ลความค่บหน้ากิัจกัรรมท่ี่�ต้่องจัดที่ำารวมถ้ง

ปีระสานงานหนว่ยงานท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งในกัารรวบรวมขอ้มล่
5. รายงานผ่ลกัารดำาเนินงานกัารจัดกัารด้านความยั�งย่นต่่อคณ์ะที่ำางาน

กัำากัับดแ่ลกิัจกัารและรบัผ่ดิชิอบต่่อสังคม
6. ดำาเนนิงานด้านอ่�น ๆ ท่ี่�ได้รบัมอบหมายย
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7.4 ผู้บริหาร

คณ์ะผ่่บ้รหิารต่ามนยิามของคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รพัย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์นัวาคม 2564  มจ่ำานวนทัี่�งสิ�น 6 ท่ี่าน ซ้ำ้�งปีระกัอบด้วย

ช่�อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่บริหาร

2. นายคธุ์ามาศ เพชิรรัต่น� ผ่่้ชิว่ยปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่บริหาร

3. นายสมโภชิ ที่น์ตั่นติ่วงศ� ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารเงิน

4. นางสาวรัต่ติ่นารถ บ์ญปีระกัอบศักัดิ� ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารต่ลาด

5. นายพ่รพงษ� ขันธุ์ร่จ่ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายสารสนเที่ศ

6. นายรวินที่ร� วิรัชิพินที่์ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายเที่คโนโลย่

ขอับเขต หน้ิาท่� คัวามรบัผดิำชอับขอังประธานิเจ้าหน้ิาท่�บรหิาร
1. กัารกัำากัับด่แลกัารดำาเนินงานของบริษัที่ โดยรวมเพ่�อให้เปี็นไปีต่าม

วัต่ถ์ปีระสงค�ในกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่ และต่ามท่ี่�ได้รบัมอบหมาย
จากัคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่

2. กัำาหนดกัลย์ที่ธุ์�และแผ่นกัารที่างธ์ุ์รกิัจเสนอต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ 
และดำาเนินกัารเพ่� อให้บรรล์เป้ีาหมายต่ามกัลย์ที่ธุ์�และแผ่นกัาร 
ที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�ได้รบัอนม์ติั่จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

3. ดำาเนินกัารและปีฏิิบติั่ภารกิัจต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารมอบหมาย และต่าม
นโยบายของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

4. สั�งกัาร ออกัระเบย่บ ปีระกัาศ บนัท้ี่กั เพ่�อให้กัารปีฏิิบติั่งานเปีน็ไปีต่าม
นโยบายของคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่

5. อน์มัติ่และ/หร่อมอบอำานาจกัารที่ำานิติ่กัรรมเพ่�อผ่่กัพันบริษัที่สำาหรับ
ธ์ุ์รกัรรมปีกัติ่ของบริษัที่ รวมถ้งธ์ุ์รกัรรมท่ี่�ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร 
ได้รับมอบอำานาจจากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ให้ดำาเนินกัารแที่น ทัี่�งน่�  
ใหร้วมถ้งธ์ุ์รกัรรมใด ๆ  ท่ี่�ไมเ่ป็ีนกัารผ่ก่ัพนัที่รพัย�สนิของบรษัิที่โดยต่รง

6. ปีระสานงานผ่่้บริหารและพนักังานเพ่�อให้ปีฏิิบัติ่ต่ามนโยบายและ
ทิี่ศที่างที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�ได้รบัจากัคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่

7. แสวงโอกัาสที่างธ์ุ์รกิัจและกัารลงที่์นใหม่ ๆ ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับธ์ุ์รกิัจหลักั
ของบริษัที่และบริษัที่ยอ่ย เพ่�อเพิ�มรายได้และกัำาไรใหแ้ก่ับรษัิที่

8. พิจารณ์ากัารนำาสิที่ธุ์ิและที่รัพย�สินของบริษัที่ไปีก่ัอภาระผ่่กัพันใดกัับ
บ์คคล บรษัิที่ หา้ง รา้น หรอ่สถาบนักัารเงิน เพ่�อนำาเสนอคณ์ะกัรรมกัาร
อนม์ติั่

9. พิจารณ์าอน์มัติ่กัารจ่ายค่าใชิ้จ่ายในกัารดำาเนินงานปีรกัติ่ต่ามวงเงินท่ี่�
คณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่อนม์ติั่มอบหมายไว้

10. พิจารณ์าอน์มัติ่กัารลงท์ี่นในต่ราสารและหลักัที่รัพย� เพ่�อบัญชิ่บริษัที่
ในวงเงินต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่อนม์ติั่มอบหมายไว้

11. อนม์ติั่ในหลักักัารกัารลงที่น์ในกัารขยายธ์ุ์รกิัจ ต่ลอดจนกัารรว่มที่น์กัับ

ผ้่่ปีระกัอบกิัจกัารอ่�น ๆ  และใหน้ำาเสนอคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่เพ่�ออนม์ติั่
ในท่ี่�ปีระช์ิมคราวถัดไปี

12. อน์มัติ่กัารใชิ้จ่ายเงินลงที่์นท่ี่�สำาคัญท่ี่�ได้กัำาหนดไว้ในงบปีระมาณ์ 
รายจ่ายปีระจำาปีี หร่อท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ได้เคยม่มติ่อน์มัติ่ใน 
หลักักัารไว้แล้ว

13. ดแ่ลกัารที่ำางานของพนักังานให้เปีน็ไปีต่ามนโยบาย กัฎิระเบย่บต่่าง ๆ  
รวมถ้งกัารปีฏิิบติั่งานด้วยหลักัธุ์รรมาภิบาลในกัารที่ำาธ์ุ์รกิัจ

14. สง่เสริมพัฒนาความร้่ ความสามารถ และศกััยภาพของพนักังานเพ่�อเพิ�ม
ศกััยภาพขององค�กัรโดยรวม

15. พจิารณ์าแต่่งตั่�งท่ี่�ปีรก้ัษาต่่าง ๆ ท่ี่�จำาเปีน็ต่่อกัารดำาเนนิกัารของบริษัที่
16. พิจารณ์าอน์มัติ่กัารที่ำารายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกัันท่ี่�เป็ีนเง่� อนไขปีรกัติ่

ที่างกัารค้า เชิ่น ซ้ำ่�อขายสินค้าด้วยราคาต่ลาด กัารคิดค่าธุ์รรมเน่ยม
บริกัารในอัต่ราค่าธุ์รรมเน่ยมปีรกัติ่ และกัารให้ เครดิต่เที่อม 
เหม่อนล่กัค้าทัี่�วไปี เปี็นต้่น ทัี่�งน่�ภายใต้่นโยบายท่ี่�ได้รับอน์มัติ่จากั 
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

17. อนม์ติั่กัารแต่่งตั่�ง โยกัยา้ย และเลิกัจ้างพนักังานระดับผ้่่บรหิาร
18. ดำาเนินกิัจกัารงานด้านอ่�น ๆ  ต่ามท่ี่�ได้รบัมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัาร

บรษัิที่ ทัี่�งน่� ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิารไมม่อ่ำานาจในกัารอนม์ติั่เร่�องหรอ่
รายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกัันท่ี่�ไม่ใชิ่เปี็นเง่�อนไขปีรกัติ่ที่างกัารค้า รายกัาร 
ได้มาจำาหน่ายไปีซ้ำ้�งสินที่รัพย�สำาคัญของบริษัที่ และ/หร่อรายกัารท่ี่�
ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารหร่อบ์คคลท่ี่�อาจม่ความขัดแย้งม่สว่นได้เส่ย 
หร่อม่ความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน�ในลักัษณ์ะอ่�นใดท่ี่�จะที่ำาข้�นกัับ
บริษัที่และบริษัที่ย่อย ยกัเว้นเปี็นรายกัารท่ี่�เป็ีนเง่�อนไขปีรกัติ่ที่าง 
กัารค้าท่ี่�ได้มก่ัารกัำาหนดนโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์� โดยได้อน์มัติ่รายกัาร
ท่ี่�เปี็นไปีต่ามนโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์�ท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ได้
พิจารณ์าอน์มัติ่ไว้และได้ขอความเห็นชิอบจากัผ้่่ถ่อห์้นในกัาร 
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ที่ำารายกัารเก่ั�ยวโยงกัันและกัารได้มาหร่อจำาหน่ายไปีซ้ำ้�งสินที่รัพย� 
ท่ี่�สำาคัญของบรษัิที่หรอ่บรษัิที่ยอ่ยแล้ว เพ่�อใหส้อดคล้องกัับขอ้กัำาหนด
ของต่ลาดหลักัที่รพัย�แหง่ปีระเที่ศไที่ยในเร่�องดังกัล่าว

19. ให้ม่อำานาจในกัารมอบอำานาจชิ่วง และ/หร่อมอบหมายให้บ์คคลอ่�น
ปีฏิิบัติ่งานเฉพาะอย่างแที่นได้ โดยกัารมอบอำานาจชิ่วงและ/หร่อ 
กัารมอบหมายดังกัล่าวให้อย่่ภายในขอบเขต่แห่งกัารมอบอำานาจต่าม
หนงัสอ่มอบอำานาจท่ี่�ให้ไว้ และ/หรอ่ให้เปีน็ไปีต่ามระเบย่บ ขอ้กัำาหนด 
หร่อคำาสั�งท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารของบรษัิที่ได้กัำาหนดไว้ ทัี่�งน่� กัารมอบหมาย
อำานาจหน้าท่ี่�และความรับผ่ิดชิอบของปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารนั�น  
จะต้่องไม่ม่ลักัษณ์ะเปี็นกัารมอบอำานาจ หร่อกัารมอบอำานาจชิ่วงท่ี่�
ที่ำาให้ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารหร่อผ่่้รับมอบอำานาจจากัปีระธุ์าน 
เจ้าหน้าท่ี่�บริหาร สามารถอน์มัติ่รายกัารท่ี่�ต่นหร่อบ์คคลท่ี่�อาจม่ 
ความขดัแยง้ (ต่ามท่ี่�นยิามไว้ในปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รพัย�
และต่ลาดหลักัที่รัพย� หร่อปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต่ลาดที่์น)  
อาจม่ส่วนได้เส่ย หร่ออาจได้รับปีระโยชิน�ในลักัษณ์ะใด ๆ หร่ออาจม่
ความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน�อ่�นใดกัับบริษัที่หร่อบริษัที่ย่อย ยกัเว้น
เปีน็กัารอนมั์ติ่รายกัารท่ี่�เป็ีนไปีต่ามนโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์�ท่ี่�ท่ี่�ปีระช์ิม
ผ่่ถ่้อห์น้หรอ่คณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ได้พจิารณ์าอนมั์ติ่ไว้

ค่ัาตอับแทนิผูบ้รหิาร 
ในปี ี2564 บรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ยจ่ายค่าต่อบแที่นใหแ้ก่ัผ่่บ้รหิารจำานวน 6 คน 
เปีน็จำานวนเงิน 13.43 ล้านบาที่ ทัี่�งน่� ค่าต่อบแที่นดังกัล่าวรวมถ้งเงินเด่อน 
โบนสั และกัองที่น์สำารองเล่�ยงช่ิพ

ค่ัาตอับแทนิอืั�นิแก่ผูบ้รหิาร
- ไมม่ ่–
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7.5 ข้้อมููลเก่�ยวกับพันักงาน

จำานิวนิบุคัลากร
จำานวนบ์คลากัร ณ์ วันท่ี่� 31 ธุ์ันวาคม 2564 บริษัที่และบริษัที่ย่อยม่พนักังาน (ไม่รวมผ่่้บริหาร) ทัี่�งสิ�นจำานวน 47 คน โดยในปีี 2564 ค่าต่อบแที่นพนักังาน 
ของบรษัิที่และบริษัที่ยอ่ยคิดเปีน็จำานวนเงินเท่ี่ากัับ 32.15 ล้านบาที่ ซ้ำ้�งค่าต่อบแที่นดังกัล่าว ปีระกัอบด้วย เงินเด่อน โบนัส กัองท์ี่นสำารองเล่�ยงชิพ่ และสวัสดิกัารอ่�น ๆ 
เปีน็ต้่น โดยมร่ายละเอ่ยดจำานวนพนกัังานต่ามฝ่า่ยงาน ดังน่�

สายงาน / หน่วยงานหลัก จำำานวนบุคลากร ณ วันท่� 31 ธัุนวาคมู 2564

ฝ่่ายบัญชิ่กัารเงิน 6

ฝ่่ายเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ 32

ฝ่่ายกัารต่ลาด 3

ฝ่่ายอ่่น ๆ 6

รวมท้ังส่ิ้นิ 47

กอังทุนิส่ำารอังเล่�ยงชพ่
บรษัิที่ฯ และบรษัิที่ยอ่ย ได้จัดตั่�งกัองที่น์สำารองเล่�ยงช่ิพต่ามพระราชิบญัญติั่กัองท์ี่นสำารองเล่�ยงชิพ่ พ.ศ. 2530 (รวมทัี่�งท่ี่�มก่ัารแก้ัไข) โดยมร่ายละเอ่ยดดังน่�

ค่ัาตอับแทนิอืั�นิแก่พนัิกงานิ
-ไมม่-่ 

ขอ้ัพิพาทด้ำานิแรงงานิในิชว่ง 3 ปที่�ผา่นิมา
-ไมม่-่

นิโยบายพฒันิาบุคัลากร 
บริษัที่และบริษัที่ย่อยเล็งเห็นถ้งความสำาคัญของบ์คคลากัรภายในองค�กัร  
จ้งมก่ัารสง่เสรมิและพฒันาพนกัังานใหม้ค่วามร้่ ทัี่กัษะ และทัี่ศนคติ่เก่ั�ยวกัับ
งานให้เปี็นไปีต่ามความสามารถท่ี่�ต่ำาแหน่งงานนั�น ได้แก่ั กัารส่งเสริม 
ใหพ้นกัังานเพิ�มพน่ความร้่ผ่า่นส่�ออิเล็กัที่รอนกิัส�ต่่าง ๆ  กัารจัดอบรมสมัมนา
โดยวิที่ยากัรท่ี่�ม่ความร่้ความสามารถจากัภายนอกัองค�กัร กัารสอนงานโดย
หัวหน้างาน กัารเร่ยนร้่จากัปีฏิิบัติ่งานจริง ต่ลอดจนกัารถ่ายที่อดความร่้
ระหว่างเพ่�อนรว่มงาน และกัารเรย่นร่ร้ว่มกัันระหว่างผ้่่บรหิารและพนกัังาน

*หมายเหต่:์ พนักังานบางสว่นท่ี่�ไมไ่ด้เขา้รว่มกัองที่น์เน่�องจากัยงัไมผ่่า่นกัารที่ดลองงาน

ลำาดับท่� บริษััท
วันท่�จัำดตั�งกองทุน
สำารองเล่�ยงช่พั

จำำานวนพันักงาน
ทั�งหมูด

จำำานวนพันักงาน
เข้้าร่วมูกองทุน

สัดส่วนการเข้้าร่วมู
กองทุน

กองทุน

1. ADD 12 เมษายน 2562 34 31 91.18%* อย์ธุ์ยามาสเต่อร�ฟัื้นด�  
ซ้ำ้่งจดที่ะเบ่ยนแล้ว

2. MSI 12 เมษายน 2562 5 5 100.00% อย์ธุ์ยามาสเต่อร�ฟัื้นด�  
ซ้ำ้่งจดที่ะเบ่ยนแล้ว

3. PROP 12 เมษายน 2562 4 4 100.00% อย์ธุ์ยามาสเต่อร�ฟัื้นด�  
ซ้ำ้่งจดที่ะเบ่ยนแล้ว

4. THAM 12 เมษายน 2562 4 4 100.00% อย์ธุ์ยามาสเต่อร�ฟัื้นด�  
ซ้ำ้่งจดที่ะเบ่ยนแล้ว
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7.6 ข้้อมููลสำาคัญอ่�น

เลขานุิการบรษัิท
ท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ครั�งท่ี่� 1/2562 เม่�อวันท่ี่� 3 เมษายน 2562  
ได้มม่ติ่แต่่งตั่�ง นางสาวอัณ์ณ์�รตั่น� ดลวชิิรโภคิณ์ ให้ดำารงต่ำาแหนง่เลขานก์ัาร
บรษัิที่ โดยมข่อบเขต่ หนา้ท่ี่� ความรบัผ่ดิชิอบดังน่� 

1. แจ้งมติ่และนโยบายของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และผ่่้ถ่อห์้นให้ผ่่้บริหาร
ท่ี่�เก่ั�ยวข้องรับที่ราบ พร้อมทัี่�งให้คำาปีร้กัษาและข้อเสนอแนะเบ่�องต้่น
แก่ัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ต่ามระเบ่ยบปีฏิิบัติ่ นโยบาย และข้อบังคับ 
ของบริษัที่ และขอ้พง้ปีฏิิบติั่ด้านกัารกัำากัับด่แลกิัจกัาร

2. จัดที่ำาและจัดเก็ับรกััษาเอกัสาร ดังน่�  

3. ดำาเนินกัารให้กัรรมกัารบริษัที่และผ่่้บริหารจัดที่ำารายงานกัารม่ส่วน 
ได้เสย่ของต่นเองและผ่่ท่้ี่�เก่ั�ยวขอ้งต่ามขอ้กัำาหนดของกัฎิหมาย พรอ้มทัี่�ง
เก็ับรักัษารายงานดังกัล่าว รวมถ้งสง่สำาเนาใหป้ีระธุ์านกัรรมกัารบรษัิที่       
และปีระธุ์านคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ

4. จัดกัารปีระช์ิมผ่่้ ถ่อห์้น กัารปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ และ 
คณ์ะกัรรมกัารช์ิดย่อยต่่าง ๆ ให้เปี็นไปีต่ามกัฎิหมาย ข้อบังคับของ
บรษัิที่ กัฎิบตั่รของคณ์ะกัรรมกัารแต่่ละช์ิด รวมถ้งขอ้พง้ปีฏิิบติั่ รวมทัี่�ง
บนัท้ี่กัรายงานกัารปีระช์ิมและติ่ดต่ามใหม้ก่ัารปีฏิิบติั่ต่ามมติ่ท่ี่�ปีระช์ิม

5. ดแ่ลใหม่้กัารเปีดิเผ่ยขอ้มล่ และรายงานสารสนเที่ศในสว่นท่ี่�รบัผ่ดิชิอบ
ต่่อหนว่ยงานท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง

6. ติ่ดต่่อและส่�อสารกัับผ่่ถ่้อห์น้ทัี่�วไปีใหไ้ด้รบัที่ราบสทิี่ธุ์ต่ิ่าง ๆ  ของผ่่ถ่้อห์น้
7. ด่แลกิัจกัารของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ และเปี็นผ่่้ปีระสานงานระหว่าง

คณ์ะกัรรมกัารและผ่่บ้รหิาร พรอ้มทัี่�งใหข้า่วสารและขอ้มล่แก่ักัรรมกัาร
ในปีระเด็นท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่ รวมถ้งรายงาน
กัารเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�มน่ยัสำาคัญแก่ักัรรมกัารที่ราบ

8. จัดให้ม่กัารปีระเมินผ่ลกัารปีฏิิบัติ่งานของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ และ
คณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ยที่ก์ัช์ิด รวมถ้งกัารปีระเมินต่นเองเป็ีนรายบ์คคล 
และรายงานผ่ลกัารปีระเมนิดังกัล่าวต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

9. ดำาเนนิกัารอ่�นใดเพ่�อใหเ้ป็ีนไปีต่ามต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต่ลาดที่น์
ปีระกัาศกัำาหนดกัฎิหมายว่าด้วยหลักัที่รัพย�และต่ลาดที่รัพย� รวมถ้ง
กัฎิหมายและกัฎิเกัณ์ฑ์�อ่�น ๆ ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง

10. ดำาเนนิกัารอ่�นใดท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่มอบหมาย

7.6.1 รายช่�อบุคคลท่�ได้รับมูอบหมูายใหรั้บผิดชอบ
ต่อไปน่� 

ผู้ท่�ได้ำรบัมอับหมายให้รบัผดิำชอับสู่งสุ่ดำในิส่ายงานิบัญชแ่ละการเงินิ 
และผู้ท่�ได้ำรบัมอับหมายให้รบัผิดำชอับโดำยตรงในิการคัวบคัุมดำูแล
การทำาบญัช่
นาย สมโภชิ ที่นตั์่นติ่วงศ� ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่า่ยกัารเงิน ค่อ ผ่่ท่้ี่�ได้รบัมอบหมาย
ให้รบัผ่ดิชิอบส่งสด์ในสายงานบญัชิแ่ละกัารเงิน และ นางสาว สภั์ค อมรที่วิชิกัล์ 
ค่อ ผ่่ท่้ี่�ได้รบัมอบหมายให้รบัผ่ดิชิอบโดยต่รงในกัารควบคม์ดแ่ลกัารที่ำาบญัช่ิ 
(รายละเอ่ยดเพิ�มเติ่มเก่ั�ยวกัับผ้่่ท่ี่�ได้รับมอบหมายให้รับผิ่ดชิอบส่งส์ดใน 
สายงานบัญชิ่และกัารเงิน และผ่่้ท่ี่�ได้รับมอบหมายให้รับผิ่ดชิอบโดยต่รง 
ในกัารควบคม์ดแ่ลกัารที่ำาบญัชิ ่ปีรากัฎิต่ามเอกัสารแนบ 3)

ผูท้่�ได้ำรบัมอับหมายเปน็ิผูต้รวจส่อับภายในิขอังบรษัิท
บริษัที่ได้แต่่งตั่�งให้บริษัที่ พ่แอนด�แอล อินเที่อร�นอล ออดิที่ จำากััด เป็ีน 
ผ่่ต้่รวจสอบภายใน โดยมก่ัารแต่่งตั่�งใหเ้ปีน็ผ่่ต้่รวจสอบภายในของกัล์่มบรษัิที่
ตั่�งแต่่ วันท่ี่� 1 มกัราคม 2564 ถ้ง วันท่ี่� 31 ธุ์นัวาคม 2564 เน่�องจากับรษัิที่  
พ่แอนด�แอล อินเที่อร�นอล ออดิที่ จำากััด เปี็นผ่่้ม่ปีระสบกัารณ์�ด้านกัาร 
ต่รวจสอบมามากักัว่า 20 ปี ีมบ์่คคลากัรท่ี่�มค่วามร่แ้ละความเขา้ใจในกิัจกัรรม
และกัารดำาเนินงานของกัล์่มบริษัที่ โดยบริษัที่ พ่แอนด�แอล อินเที่อร�นอล 
ออดิที่ จำากััด มอบหมายให้ นางสาวมนพัที่ธุ์� ภ่มิรัต่นจรินที่ร� ต่ำาแหน่ง 
รองปีระธุ์าน ฝ่่ายปีฏิิบติั่กัารเปีน็หัวหนา้งานต่รวจสอบภายใน คณ์ะกัรรมกัาร
ต่รวจสอบได้พิจารณ์าค์ณ์สมบัติ่ของ นางสาวมนพัที่ธุ์� ภ่มิรัต่นจรินที่ร� แล้ว
เห็นว่าม่ความเหมาะสมเพ่ยงพอกัับกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ดังกัล่าวเน่�องจากัม่ 
ความเปีน็อิสระ และมป่ีระสบกัารณ์�ด้านกัารต่รวจสอบภายในมาเปีน็ระยะเวลา
มากักัว่า 10 ปี ีดังนั�นคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบจ้งเห็นว่า บริษัที่ พแ่อนด�แอล 
อินเที่อร�นอล ออดิที่ จำากััด เป็ีนผ้่่ท่ี่�ม่ค์ณ์สมบัติ่ท่ี่�จะปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ดังกัล่าว 
ได้อย่างเหมาะสมเพ่ยงพอ (รายละเอ่ยดเพิ�มเติ่มของผ่่้ต่รวจสอบภายในอย่่
ในเอกัสารแนบ 3)

ทัี่�งน่�คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบจะเปีน็ผ้่่ใหค้วามเห็นชิอบในกัารพจิารณ์าแต่่งตั่�ง 
ผ่่ต้่รวจสอบภายในของบริษัที่ที่ก์ัครั�งท่ี่�มว่าระพิจารณ์าแต่่งตั่�ง

ผูท้่�ได้ำรบัมอับหมายเปน็ิหวัหน้ิางานิกำากับดำแูลการปฏิิบติังานิขอังบรษัิท
บริษัที่ได้จัดตั่�งคณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและรับผ่ิดชิอบต่่อสังคม โดยม่
รายละเอ่ยดปีรากัฎิในแบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี่� 2 หัวข้อท่ี่� 7.3.5  
คณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและรับผ่ิดชิอบต่่อสังคม เปี็นผ่่้ที่ำาหน้าท่ี่� 
ในกัารกัำากัับด่แลให้บริษัที่ คณ์ะกัรรมกัาร ผ่่้บริหาร และพนักังาน ปีฏิิบัติ่
หนา้ท่ี่�ให้เปีน็ไปีต่ามปีระกัาศ ขอ้บงัคับ และ/หรอ่ ขอ้กัฎิหมาย และระเบย่บ
อ่�น ๆ ท่ี่�เก่ั�ยวข้องของทัี่�งสำานักังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และ
ต่ลาดหลักัที่รพัย�ต่ลาดหลักัที่รพัย�แหง่ปีระเที่ศไที่ย และหนว่ยงานท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง
กัำาหนด

ที่ะเบย่นกัรรมกัาร 
หนงัสอ่นดัปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัาร รายงานปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัาร 
และรายงานปีระจำาปีีของบริษัที่
หนงัสอ่นัดปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้ และรายงานกัารปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้

2.1
2.2

2.3



96แบบ 56-1 ONE REPORT 

บรษัิที่มอบหมายให ้นายสมโภชิ ที่นตั์่นติ่วงศ� ดำารงต่ำาแหนง่เป็ีนหวัหน้างานนกััลงที่น์สมัพนัธุ์� 

ช่อ่งทัางการติ์ดต่์อ
อ่เมล : ir@addtechhub.com
โที่รศพัที่� : 0 2835 3957-8  ต่่อ 109

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมูพัันธ์ุ

บรษัิที่ได้ที่ำากัารแต่่งตั่�งให ้บรษัิที่ ไพรซ้้ำวอเต่อร�เฮัาส�ค่เปีอร�ส เอบเ่อเอส จำากััด เปีน็ผ่่ส้อบบญัชิข่องบรษัิที่ปีระจำาปี ี2564

ค่ัาตอับแทนิจากการส่อับบญัช่
กัล์ม่บรษัิที่ จ่ายค่าต่อบแที่นจากักัารสอบบัญช่ิของบริษัที่ และบริษัที่ยอ่ยโดยมร่ายละเอ่ยดดังน่�

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช่

ค่ัาบรกิารอืั�นิ ( Non-Audit Fee )
ค่าเดินที่าง ค่าอากัรแสต่มป์ี และอ่�นๆ ปีระมาณ์ 53,000 บาที่

ลำาดับท่� บริษััท ค่าตอบแทนจำากการสอบบัญช่สำาหรับงวดปี 2564

1. ADD 2,410,000 บาที่

2. MSI 570,000 บาที่

3. PROP 380,000 บาที่

4. THAM 340,000 บาที่

รวม 3,700,000 บาท
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8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจำการ

8.1 สรุปผลการปฏิิบัติหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการ
คณ์ะกัรรมกัารม่อำานาจและหน้าท่ี่�และความรับผ่ิดชิอบในกัารจัดกัารบริษัที่
ใหเ้ป็ีนไปีต่ามกัฎิหมาย วัต่ถป์ีระสงค� และข้อบังคับของบรษัิที่ โดยได้กัำาหนด
วิสัยทัี่ศน� กัลย์ที่ธุ์� ทิี่ศที่างในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ เปี้าหมาย แนวที่าง นโยบาย 
แผ่นงานกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจ งบปีระมาณ์ โครงสรา้งกัารบรหิารจัดกัาร อำานาจ
อน์มัติ่ของบริษัที่ กัารกัำาหนดนโยบายกัารลงที่์น กัารขยายกิัจกัาร  
กัารปีระชิาสัมพันธุ์� กัำาหนดแผ่นกัารเงิน รายงานปีระจำาปีี งบปีระมาณ์  
รวมทัี่�งงบปีระมาณ์ปีระจำาปีี กัารบริหารที่รัพยากัรบ์คคล และกัารลงท์ี่น 
ด้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ ติ่ดต่าม และกัำากัับด่แลกัารบริหารจัดกัารและ 
กัารดำาเนินงาน ต่่าง ๆ ของบริษัที่ให้เป็ีนไปีต่ามนโยบายท่ี่�บริษัที่กัำาหนด 
กัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ รวมทัี่�งกัฎิหมายว่าด้วยหลักัที่รัพย�
และต่ลาดหลักัที่รพัย� ปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต่ลาดที่น์ ขอ้กัำาหนดของ
ต่ลาดหลักัที่รพัย�แหง่ปีระเที่ศไที่ย และจัดใหม้น่โยบายเก่ั�ยวกัับกัารกัำากัับดแ่ล
กิัจกัารท่ี่�ด่ และนโยบายกัารต่่อต้่านกัารที่จ์รติ่คอร�รปัีชินัที่ก์ัร่ปีแบบของบรษัิที่
ต่ามหลักัธุ์รรมาภิบาลท่ี่�เปี็นลายลักัษณ์�อักัษร อย่างน้อยต่ามแนวที่างท่ี่� 
ต่ลาดหลักัที่รัพย�ฯ และ/หร่อสำานักังาน กั.ล.ต่. กัำาหนด และม่กัารปีรับใช้ิ
นโยบายดังกัล่าวอยา่งมป่ีระสทิี่ธิุ์ภาพและปีระสทิี่ธิุ์ผ่ลต่ามนโยบายที่างธ์ุ์รกิัจ
เพ่�อเพิ�มม่ลค่าส่งส์ดให้แก่ับริษัที่และผ่่้ถ่อห์้น เพ่�อให้เชิ่�อมั�นได้ว่าบริษัที่ม่
ความรบัผ่ดิชิอบต่่อผ่่ม้ส่ว่นเก่ั�ยวขอ้งที่ก์ักัล์่มด้วยความเปีน็ธุ์รรม

8.1.1 การสรรหา พััฒนา และประเมิูนผลการปฏิิบัติ
หน้าท่�ข้องคณะกรรมูการ

คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่กัำาหนดให้ม่กัารปีระเมินผ่ลกัารปีฏิิบัติ่งานของ 
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ คณ์ะกัรรมกัารช์ิดย่อย และคณ์ะที่ำางานช์ิดย่อยเปี็น
ปีระจำาที่์กัปีี เพ่�อพิจารณ์าผ่ลงานและปัีญหาเพ่�อกัารปีรับปีร์งแก้ัไขต่่อไปี  
โดยจะใช้ิแนวที่างต่ามกัารปีระเมินท่ี่�เสนอแนะโดยต่ลาดหลักัที่รัพย�ฯ และ
ดำาเนินกัารปีรับปีร์งเพิ�มเติ่มเพ่�อให้เหมาะสมกัับกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ 
ในปี ี2564 บริษัที่ได้จัดใหม่้กัารปีระเมนิผ่ลกัารปีฏิิบติั่งานของคณ์ะกัรรมกัาร
บริษัที่ และคณ์ะกัรรมกัารช์ิดย่อยที่์กัคณ์ะ ซ้ำ้�งจะปีระเมินทัี่�งรายคณ์ะและ 
รายบ์คคล โดยกัระบวนกัารในกัารปีระเมิน เลขาน์กัารบริษัที่จะจัดส่ง 
แบบปีระเมินให้กัรรมกัารบริษัที่ที่์กัท่ี่านปีระเมินต่นเองในที่์กัสิ�นปีี และ 
เปี็นผ่่้รวบรวมและรายงานสร์ปีผ่ลต่่อท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เพ่�อ
พิจารณ์ารับที่ราบและหาร่อกัันเป็ีนปีระจำาที่์กัปีี ทัี่�งน่�ผ่ลกัารปีระเมินต่นเอง
ของคณ์ะกัรรมกัารที่์กัคณ์ะ ทัี่�งแบบรายคณ์ะและรายบ์คคล ในภาพรวม 
โดยเฉล่�ยอย่่ท่ี่� 3.6–3.9 คะแนน จากัคะแนนเต็่ม 4 คะแนน สำาหรับกัาร 
แต่่งตั่�งกัรรมกัารใหม่ คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่นจะ
พิจารณ์าก่ัอนนำาเสนอช่ิ�อผ่่้ท่ี่�เหมาะสมให้คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่พิจารณ์า 
เห็นชิอบก่ัอนนำาเสนอให้ท่ี่�ปีระช์ิมผ่่้ถ่อห์้นอน์มัติ่แต่่งตั่�ง ทัี่�งน่�บริษัที่ม่
กัระบวนกัารสรรหากัรรมกัารโดยพิจารณ์าค์ณ์สมบัติ่ทัี่�งในด้านทัี่กัษะ 
ปีระสบกัารณ์� เพศ และ ความสามารถเฉพาะด้านท่ี่�เปีน็ปีระโยชิน�ต่่อบรษัิที่ 
โดยกัรรมกัารต้่องไม่ม่ลักัษณ์ะต้่องห้ามต่ามพระราชิบัญญัติ่บริษัที่มหาชิน
จำากััด และไม่ม่ลักัษณ์ะท่ี่�แสดงถ้งกัารขาดความเหมาะสมท่ี่�จะได้รับความ 

ไว้วางใจให้บริหารจัดกัารกิัจกัารท่ี่�ม่มหาชินเป็ีนผ้่่ถ่อห์้นต่ามกัฏิหมาย  
และปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� รวมถ้ง 
ในกัารสรรหากัรรมกัารใหม่จะพิจารณ์าจากัฐานข้อม่ลกัรรมกัาร (Director 
Pool) ด้วย โดยบริษัที่ได้เปีดิโอกัาสให้ผ้่่ถ่อห้์นสามารถเสนอช่ิ�อบ์คคลเข้ารบั
กัารเล่อกัตั่�งเปี็นกัรรมกัารต่ามหลักัเกัณ์ฑ์�ท่ี่�บริษัที่กัำาหนด ซ้ำ้�งได้เผ่ยแพร ่
รายละเอ่ยดในเว็บไซ้ำต่�ของบริษัที่ ท่ี่� https://www.addtechhub.com/  
โดยใหเ้สนอมายงับรษัิที่ภายในวันท่ี่� 31 ธัุ์นวาคม ของท์ี่กัปีี

1) หลักเกณฑ์การคััดำเลือักคัณะกรรมการอิัส่ระ

คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และคณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น 
จะร่วมกัันพิจารณ์าเบ่�องต้่นถ้งค์ณ์สมบัติ่ของบ์คคลท่ี่�จะมาดำารงต่ำาแหน่ง 
เปี็นกัรรมกัารอิสระ โดยพิจารณ์าจากัค์ณ์สมบัติ่และลักัษณ์ะต้่องห้ามของ
กัรรมกัารต่ามพระราชิบญัญติั่บรษัิที่มหาชินจำากััด กัฎิหมายว่าด้วยหลักัที่รพัย�
และต่ลาดหลักัที่รัพย� ปีระกัาศของคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต่ลาดท์ี่น รวมถ้ง
ปีระกัาศ ขอ้บงัคับ และระเบย่บท่ี่�เก่ั�ยวข้อง โดยพจิารณ์าจากัผ้่่มค่ณ์์ว์ฒิและ
ปีระสบกัารณ์�กัารที่ำางาน และนำาเสนอต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และท่ี่�ปีระช์ิม
ผ่่ถ่้อห์น้เพ่�อพจิารณ์าแต่่งตั่�งเปีน็กัรรมกัารบริษัที่ต่่อไปี โดยมก่ัรรมกัารอิสระ
อยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกัรรมกัารทัี่�งหมด แต่่ต้่องมจ่ำานวนไมน่อ้ยกัว่า 
3 ท่ี่าน โดยค์ณ์สมบัติ่ของกัรรมกัารอิสระจะต้่องสอดคล้องกัับปีระกัาศ 
คณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย�ท่ี่� ที่จ.39/2539 เร่�อง 
กัารขออนญ์าต่และกัารอนญ์าต่ใหเ้สนอขายห้์นท่ี่�ออกัใหม ่ดังน่�

1. ถ่อห์้นไม่เกิันร้อยละหน้�ง (1) ของจำานวนห์้นท่ี่�ม่สิที่ธุ์ิออกัเส่ยงทัี่�งหมด
ของบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ย่อย บริษัที่ร่วม ผ้่่ถ่อห้์นรายใหญ ่ 
หร่อผ้่่ม่อำานาจควบค์มของบริษัที่ ทัี่�งน่� ให้นับรวมกัารถ่อห์้นของ 
ผ้่่ท่ี่�เก่ั�ยวข้องของกัรรมกัารอิสระรายนั�น ๆ ด้วย

2. ไมเ่ปีน็หรอ่เคยเป็ีนกัรรมกัารท่ี่�มส่ว่นรว่มบริหารงาน ล่กัจ้าง พนกัังาน 
ท่ี่�ปีร้กัษาท่ี่�ได้เงินเด่อนปีระจำา หร่อผ้่่ม่อำานาจควบค์มของบริษัที่  
บริษัที่ใหญ ่บริษัที่ยอ่ย บริษัที่รว่ม บริษัที่ยอ่ยลำาดับเด่ยวกััน ผ่่้ถ่อห์้น
รายใหญ ่หรอ่ของผ่่ม้อ่ำานาจควบคม์ของบริษัที่ เว้นแต่่จะได้พน้จากักัาร
ม่ลักัษณ์ะดังกัล่าวมาแล้วไม่น้อยกัว่าสอง (2) ปีีก่ัอนวันท่ี่�ได้รับกัาร 
แต่่งตั่�ง ทัี่�งน่� ลักัษณ์ะต้่องหา้มดังกัล่าวไมร่วมถ้งกัรณ์ท่่ี่�กัรรมกัารอิสระ
เคยเปี็นข้าราชิกัารหร่อท่ี่�ปีร้กัษาของส่วนงานราชิกัารซ้ำ้�งเปี็นผ่่้ถ่อห้์น
รายใหญ ่หรอ่ผ่่ม้อ่ำานาจควบคม์ของบริษัที่

3. ไมเ่ปี็นบ์คคลท่ี่�ม่ความสัมพันธุ์�ที่างสายโลหิต่ หร่อโดยกัารจดที่ะเบ่ยน
ต่ามกัฎิหมาย ในลักัษณ์ะท่ี่�เป็ีนบิดา มารดา ค่่สมรส พ่�น้อง และบ์ต่ร 
รวมทัี่�งค่ส่มรสของบ์ต่รของกัรรมกัารรายอ่�น ผ่่บ้รหิาร ผ่่ถ่้อห์น้รายใหญ ่      
ผ้่่ม่อำานาจควบค์ม หร่อบ์คคลท่ี่�จะได้รับกัารเสนอให้เปี็นกัรรมกัาร  
ผ้่่บรหิารหรอ่ผ้่่มอ่ำานาจควบคม์ของบริษัที่หรอ่บรษัิที่ยอ่ย

4. ไมม่ ่หรอ่เคยมค่วามสมัพนัธุ์�ที่างธ์ุ์รกิัจกัับบรษัิที่ บรษัิที่ใหญ ่บรษัิที่ยอ่ย 
บริษัที่ร่วม ผ้่่ถ่อห้์นรายใหญ่ หร่อผ้่่ม่อำานาจควบค์มของบริษัที่  
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ในลักัษณ์ะท่ี่�อาจจะเปี็นกัารขัดขวางกัารใชิ้วิจารณ์ญาณ์อย่างอิสระ 
ของต่น รวมทัี่�งไมเ่ปีน็ หรอ่เคยเป็ีนผ่่ถ่้อห์น้ท่ี่�มน่ยั หรอ่มอ่ำานาจควบคม์
ของผ่่้ท่ี่�ม่ความสัมพันธุ์�ที่างธ์ุ์รกิัจกัับบริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ย่อย 
บรษัิที่รว่ม ผ่่ถ่้อห์น้รายใหญ ่หรอ่ผ่่ม้อ่ำานาจควบคม์ของบริษัที่ เว้นแต่่
จะได้พ้นจากักัารม่ลักัษณ์ะดังกัล่าวมาแล้วไม่น้อยกัว่าสอง (2) ปีี 
ก่ัอนได้รบักัารแต่่งตั่�งความสัมพนัธุ์�ที่างธ์ุ์รกิัจต่ามวรรคหน้�ง รวมถ้งกัาร
ที่ำารายกัารที่างกัารค้าท่ี่�กัระที่ำาเป็ีนปีกัติ่เพ่�อปีระกัอบกิัจกัาร กัารเชิ่า
หรอ่ให้เชิา่อสังหาริมที่รัพย� รายกัารเก่ั�ยวกัับสินที่รัพย�หรอ่บริกัาร หรอ่
กัารให้หร่อกัารรับความชิว่ยเหล่อที่างกัารเงิน ด้วยกัารรับหร่อให้กั่้ย่ม 
คำาปีระกััน กัารให้สินที่รัพย�เป็ีนหลักัปีระกัันหน่�สิน รวมถ้งพฤติ่กัรรม
อ่�นที่ำานองเด่ยวกััน ซ้ำ้�งเป็ีนผ่ลให้บริษัที่หร่อค่่สัญญาม่ภาระหน่�ท่ี่�ต้่อง
ชิำาระต่่ออ่กัฝ่า่ยหน้�ง ตั่�งแต่่รอ้ยละสาม (3) ของสนิที่รพัย�ท่ี่�มตั่่วต่นสท์ี่ธุ์ิ
ของบริษัที่ หร่อตั่�งแต่่ย่�สิบ (20) ล้านบาที่ข้�นไปี แล้วแต่่จำานวนใดจะ 
ต่ำากัว่า ทัี่�งน่� กัารคำานวณ์ภาระหน่�ดังกัล่าวใหเ้ปีน็ไปีต่ามวิธุ์ก่ัารคำานวณ์
ม่ลค่าของรายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกัันต่ามปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารต่ลาดท์ี่น
ว่าด้วยหลักัเกัณ์ฑ์�ในกัารที่ำารายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกัันโดยอน์โลม แต่่ใน 
กัารพิจารณ์าภาระหน่�ดังกัล่าวให้นับรวมภาระหน่�ท่ี่�เกิัดข้�นในระหว่าง
หน้�ง (1) ปีก่ีัอนวันท่ี่�มค่วามสมัพนัธุ์�ที่างธ์ุ์รกิัจกัับบ์คคลเด่ยวกััน

5. ไมเ่ปีน็หรอ่เคยเป็ีนผ่่ส้อบบัญชิข่องบริษัที่ บริษัที่ใหญ ่บริษัที่ยอ่ย บริษัที่
ร่วม ผ่่้ถ่อห์้นรายใหญ่ หร่อผ่่้ม่อำานาจควบค์มของบริษัที่ และไม่เปี็น 
ผ่่ถ่้อห์น้ท่ี่�มนั่ยผ่่ม้อ่ำานาจควบค์ม หร่อห์น้สว่นของสำานกัังานสอบบญัชิ่ 
ซ้ำ้�งมผ่่่ส้อบบญัชิข่องบรษัิที่ บริษัที่ใหญ ่บริษัที่ยอ่ย บริษัที่รว่ม ผ้่่ถ่อห้์น 
รายใหญ่ หร่อผ่่้ม่อำานาจควบค์มของบริษัที่สังกััดอย่่ เว้นแต่่จะได้พ้น
จากักัารม่ลักัษณ์ะดังกัล่าวมาแล้วไม่น้อยกัว่าสอง (2) ปีีก่ัอนได้รับ 
กัารแต่่งตั่�ง

6. ไมเ่ป็ีน หรอ่เคยเปีน็ผ่่ใ้หบ้รกิัารที่างวิชิาช่ิพใด ๆ  ซ้ำ้�งรวมถ้งกัารใหบ้รกิัาร
เปี็นท่ี่�ปีร้กัษากัฎิหมาย หร่อท่ี่�ปีร้กัษาที่างกัารเงิน ซ้ำ้�งได้รับค่าบริกัาร 
เกิันกัว่าสอง (2) ล้านบาที่ต่่อปีีจากับริษัที่ บริษัที่ใหญ่ บริษัที่ย่อย  
บริษัที่ร่วม ผ่่้ถ่อห์้นรายใหญ่ หร่อผ่่้ม่อำานาจควบค์มของบริษัที่ และ 
ไม่เปี็นผ่่้ถ่อห์้นท่ี่�ม่นัย ผ่่้ม่อำานาจควบค์ม หร่อห์้นส่วนของผ่่้ให้บริกัาร
ที่างวิชิาชิพ่นั�นด้วย เว้นแต่่จะได้พน้จากักัารมลั่กัษณ์ะดังกัล่าวมาแล้ว
ไมน่อ้ยกัว่าสอง (2) ปีีก่ัอนได้รบักัารแต่่งตั่�ง

7. ไม่เปี็นกัรรมกัารท่ี่�ได้รับกัารแต่่งตั่�งข้�นเพ่�อเปี็นตั่วแที่นของกัรรมกัาร
ของบริษัที่ ผ่่้ถ่อห์้นรายใหญ่ หร่อผ่่้ถ่อห์้นซ้ำ้�งเปี็นผ่่้ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับ 
ผ่่้ถ่อห์้นรายใหญ่

8. ไม่ปีระกัอบกิัจกัารท่ี่�ม่สภาพอย่างเด่ยวกัันและเป็ีนกัารแข่งขันท่ี่�ม่นัย
กัับกิัจกัารของบริษัที่หร่อบริษัที่ย่อย หร่อไม่เปี็นห์้นส่วนท่ี่�ม่นัยใน 
หา้งห์น้สว่น หรอ่เป็ีนกัรรมกัารท่ี่�มส่ว่นรว่มบริหารงาน ลก่ัจ้าง พนักังาน 
ท่ี่�ปีร้กัษาท่ี่�รับเงินเด่อนปีระจำา หร่อถ่อห์้นเกิันร้อยละหน้�ง (1) ของ
จำานวนห์้นท่ี่�ม่สิที่ธุ์ิออกัเส่ยงทัี่�งหมดของบริษัที่อ่�นซ้ำ้�งปีระกัอบกิัจกัาร 
ท่ี่�มส่ภาพอย่างเด่ยวกัันและเป็ีนกัารแข่งขันท่ี่�มน่ยักัับกิัจกัารของบริษัที่
หรอ่บริษัที่ยอ่ย

9. ไม่ม่ลักัษณ์ะอ่�นใดท่ี่�ที่ำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเปี็นอิสระ 
เก่ั�ยวกัับกัารดำาเนนิงานของบรษัิที่

2) การส่รรหากรรมการและผูบ้รหิารระดัำบส่งูส่ดุำ

การสรรหากรรมัการบรษัิทั
กัารคัดเล่อกับ์คคลท่ี่�จะเขา้ดำารงต่ำาแหนง่เปีน็กัรรมกัารของบริษัที่จะพิจารณ์า
คัดเล่อกัต่ามเกัณ์ฑ์�ค์ณ์สมบัติ่ต่ามมาต่รา 68 แห่งพระราชิบัญญัติ่บริษัที่
มหาชินจำากััด พ.ศ. 2535 และต่ามปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รพัย�
และต่ลาดหลักัที่รัพย�ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง นอกัจากัน่�ยังพิจารณ์าคัดเล่อกักัรรมกัาร
จากัผ้่่ที่รงค์ณ์ว์ฒิท่ี่�ม่พ่�นฐานและความเช่ิ�ยวชิาญจากัหลากัหลายด้านซ้ำ้�งจะ
ส่งผ่ลด่ต่่อกัารดำาเนินงานของบริษัที่ ในกัารให้คำาแนะนำา ข้อคิดเห็นใน 
เร่�องต่่าง ๆ ในม์มมองของผ้่่ท่ี่�ม่ปีระสบกัารณ์�ต่รง ม่ภาวะผ้่่นำา วิสัยทัี่ศน� 
กัว้างไกัล ม่ค์ณ์ธุ์รรมและจริยธุ์รรม ม่ปีระวัติ่กัารที่ำางานท่ี่�โปีร่งใส และม ่
ความสามารถในกัารแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็ีนอิสระ จากันั�นจ้งนำารายช่ิ�อ
เสนอท่ี่�ปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์นเพ่�อพจิารณ์าแต่่งตั่�ง

1. กัารแต่่งตั่�งกัรรมกัารบริษัที่ให้เปี็นไปีต่ามข้อบังคับของบริษัที่และ 
ข้อกัำาหนดของกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้อง ทัี่�งน่� จะต้่องม่ความโปีร่งใสและ
ชิัดเจน โดยกัารพิจารณ์าจะต้่องม่ปีระวัติ่กัารศ้กัษาและปีระสบกัารณ์�
กัารปีระกัอบวิชิาชิพ่ของบ์คคลนั�น ๆ  โดยมร่ายละเอ่ยดท่ี่�เพ่ยงพอเพ่�อ
ปีระโยชิน�ในกัารตั่ดสนิใจของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และผ้่่ถ่อห์น้

2. กัารแต่่งตั่�งกัรรมกัาร ผ่่้ท่ี่�จะได้รับกัารแต่่งตั่�งต้่องได้รับคะแนนเส่ยง 
ขา้งมากัของผ้่่ถ่อห้์นซ้ำ้�งมาปีระช์ิมและออกัเส่ยงลงคะแนน

3. คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่นจะเปีน็ผ้่่ที่ำากัารสรรหา
และเสนอช่ิ�อบ์คคลซ้ำ้�งม่ค์ณ์สมบัติ่ครบถ้วนต่ามท่ี่�ระบ์ไว้ในกัฎิบัต่รน่� 
เพ่�อดำารงต่ำาแหน่งกัรรมกัารบริษัที่โดยจะนำาเสนอชิ่�อบ์คคลดังกัล่าว 
ต่่อท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่และ/หรอ่ท่ี่�ปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้ เพ่�อเสนอ
ต่่อท่ี่�ปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์นพจิารณ์าเล่อกัตั่�งต่่อไปี แล้วแต่่กัรณ์่

4. ใหก้ัรรมกัารบรษัิที่ดำารงต่ำาแหนง่คราวละ 3 ปี ีและเม่�อครบกัำาหนดออกั
ต่ามวาระ อาจได้รบัพิจารณ์าเล่อกัตั่�งใหเ้ปีน็กัรรมกัารบริษัที่ต่่อไปีได้

5. ในกัรณ์่ท่ี่�เป็ีนกัารแต่่งตั่�งกัรรมกัารแที่นต่ำาแหน่งกัรรมกัารท่ี่�ว่างลง
เพราะเหต่อ่์�นนอกัจากัถ้งคราวออกัต่ามวาระ ให้คณ์ะกัรรมกัารสรรหา
และพิจารณ์าค่าต่อบแที่นเล่อกับ์คคลซ้้ำ�งม่ค์ณ์สมบัติ่ครบถ้วนต่ามท่ี่�
ระบ์ไว้ในกัฎิบตั่รน่�และไมม่ลั่กัษณ์ะต้่องหา้มต่ามกัฎิหมาย และนำาเสนอ
ชิ่�อบ์คคลดังกัล่าวต่่อท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เพ่�อแต่่งตั่�งเขา้ดำารง
ต่ำาแหนง่กัรรมกัารบริษัที่แที่นในกัารปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารคราวถัดไปี 
เว้นแต่่วาระของกัรรมกัารผ่่้นั�นจะเหล่อน้อยกัว่า 2 เด่อน ทัี่�งน่� บ์คคล
ซ้้ำ�งเข้ารับต่ำาแหน่งเป็ีนกัรรมกัารในกัรณ่์ดังกัล่าวให้อย่่ในต่ำาแหน่ง 
เพย่งเท่ี่าวาระท่ี่�ยงัเหล่ออย่ข่องกัรรมกัารบริษัที่ซ้ำ้�งพน้จากัต่ำาแหนง่

6. ในกัารปีระช์ิมสามัญผ้่่ถ่อห้์นปีระจำาปีีที่์กัครั�ง ให้กัรรมกัารบริษัที่ 
ออกัจากัต่ำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกัรรมกัารในขณ์ะนั�น  
ถ้าจำานวนกัรรมกัารจะแบง่ออกัใหต้่รงเปีน็สามสว่นไมไ่ด้ ก็ัใหอ้อกัโดย
จำานวนใกัล้ท่ี่�ส์ดกัับสว่น 1 ใน 3 โดยกัรรมกัารบรษัิที่ซ้้ำ�งพน้จากัต่ำาแหนง่
อาจได้รับเล่อกัให้กัลับเข้ามารับต่ำาแหน่งได้ ทัี่�งน่� กัรรมกัารท่ี่�จะต้่อง
ออกัจากัต่ำาแหน่งในปีีแรกัและปีีท่ี่�สอง ภายหลังจดที่ะเบ่ยนบริษัที่นั�น
ใหจั้บสลากักััน สว่นปีหีลัง ๆ  ต่่อไปีให้กัรรมกัารคนท่ี่�อย่่ในต่ำาแหนง่นาน
ท่ี่�ส์ดนั�นเปีน็ผ้่่ออกัจากัต่ำาแหนง่
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7. กัรรมกัารอิสระจะมว่าระกัารดำารงต่ำาแหนง่ต่่อเน่�องไม่เกิัน 9 ปี ีนบัจากั
วันท่ี่�ได้รับแต่่งตั่�งให้ดำารงต่ำาแหนง่กัรรมกัารอิสระเปี็นครั�งแรกั เว้นแต่่
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่จะพิจารณ์าแล้วถ้งความสมเหต่์สมผ่ลของ 
ความจำาเป็ีน คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่อาจบ์คคลดังกัล่าวให้ดำารงต่ำาแหนง่
เปีน็กัรรมกัารอิสระของบรษัิที่ต่่อไปี

8. นอกัจากักัารพ้นจากัต่ำาแหน่งต่ามวาระดังกัล่าวแล้ว กัรรมกัารบริษัที่
อาจพ้นจากัต่ำาแหนง่เม่�อ

ต่าย
ลาออกั
ขาดค์ณ์สมบัติ่กัารเปี็นกัรรมกัารบริษัที่หร่อม่ลักัษณ์ะต้่องห้าม 
ต่ามกัฎิหมายว่าด้วยบรษัิที่มหาชินจำากััดหรอ่ มลั่กัษณ์ะท่ี่�แสดงถ้ง
กัารขาดความเหมาะสมท่ี่�จะได้รบัความไว้วางใจให้บริหารจัดกัาร
กิัจกัารท่ี่�มม่หาชินเป็ีนผ่่ถ่้อห์น้ต่ามท่ี่�กัำาหนดไว้ในพระราชิบัญญัติ่
หลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� (และท่ี่�แก้ัไขเพิ�มเติ่ม) รวมทัี่�ง

(กั)
(ข) 
(ค) 

กัรรมกัารบริษัที่คนใดจะลาออกัจากัต่ำาแหน่งให้ย่�นหนังส่อลาออกัต่่อบริษัที่
โดยกัารลาออกันั�นจะมผ่่ลนบัแต่่วันท่ี่�ระบ์ใหม้ผ่่ลในหนงัส่อลาออกั

การแต่์งตั์�งผู่บ้รหิาร
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่หร่อบ์คคลท่ี่�ได้รับมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่
จะเป็ีนผ้่่พิจารณ์าแต่่งตั่�งผ้่่บริหาร โดยคัดเล่อกัจากับ์คลากัรท่ี่�มป่ีระสบกัารณ์� 
ความสามารถ และมค่วามร่ใ้นกัารบริหารสายงานท่ี่�เก่ั�ยวข้อง

ปีระกัาศของสำานักังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และ
ต่ลาดหลักัที่รพัย�ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
ท่ี่�ปีระช์ิมผ่่้ถ่อห์้นม่มติ่ให้พ้นจากัต่ำาแหน่ง (ด้วยคะแนนเส่ยง 
ไมน่อ้ยกัว่าสามในส่�ของจำานวน   ผ้่่ถ่อห้์นซ้ำ้�งมาปีระช์ิมและมสิ่ที่ธิุ์
ออกัเส่ยงและมห้์่นนับรวมกัันได้ไมน่อ้ยกัว่าก้ั�งหน้�งของจำานวนห์น้
ท่ี่�ถ่อโดยผ้่่ถ่อห้์นท่ี่�มาปีระช์ิมและมส่ทิี่ธุ์อิอกัเส่ยง)
ศาลมค่ำาสั�งใหอ้อกั 

(ง)

(จ)

8.1.2 การเข้้าร่วมูประชุมูและการจ่ำายค่าตอบแทนคณะกรรมูการรายบุคคล

(1) ค่ัาตอับแทนิท่�เปน็ิตัวเงินิ
ค่าต่อบแที่นกัรรมกัารบรษัิที่ กัรรมกัารต่รวจสอบ และกัรรมกัารสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น อย่ใ่นร่ปีแบบของค่าต่อบแที่นรายไต่รมาส โดยมร่ายละเอ่ยดดังน่�

ตำาแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมูาส (บาท)

ปีระธุ์านคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ 50,000  

กัรรมกัารบริษัที่ 30,000 

ปีระธุ์านกัรรมกัารต่รวจสอบ 40,000 

กัรรมกัารต่รวจสอบ 20,000 

ปีระธุ์านคณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น -

กัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น -

หมายเหต่:์ กัรรมกัารท่ี่�เป็ีนพนกัังานจะไมไ่ด้ค่าต่อบแที่นรายไต่รมาส
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โดยในปีี 2564 ม่รายละเอ่ยดกัารเข้าร่วมปีระช์ิม และเบ่�ยปีระช์ิมของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ และคณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์า
ค่าต่อบแที่น ดังน่�

ช่�อ - สกุล
จำำานวนครั�งท่�เข้้าร่วมูประชุมู/จำำานวนครั�งท่�ประชุมู

คณะกรรมูการบริษััท คณะกรรมูการตรวจำสอบ คณะกรรมูการสรรหาและ
พัิจำารณาค่าตอบแทน

1. นายจิรพันธุ์� สินธ์ุ์นาวา 6/6 4/4

2. นายวิศิลปี�  ว่องวานิชิวัฒนะ 6/6 4/4

3. นางสาวเยาวโรจน� กัล่ินบ์ญ 5/6 4/4 2/2

4. นายศิรัต่น� รัต่นไพฑ์่รย� 6/6 4/4 2/2

5. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� 6/6 2/2

6. นายสมโภชิ ที่น์ตั่นติ่วงศ� 6/6

7. นายเจนวิที่ย� จิวะกั์ลชิัยนันที่� 6/6

ช่�อ - สกุล
ค่าตอบแทนกรรมูการ (บาท)

คณะกรรมูการบริษััท คณะกรรมูการตรวจำสอบ คณะกรรมูการสรรหาและ
พัิจำารณาค่าตอบแทน

1. นายจิรพันธุ์� สินธ์ุ์นาวา  200,000 160,000 

2. นายวิศิลปี�  ว่องวานิชิวัฒนะ 120,000 80,000 

3. นางสาวเยาวโรจน� กัล่ินบ์ญ 120,000 80,000 

4. นายศิรัต่น� รัต่นไพฑ์่รย� 120,000 80,000 

5. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ�

6. นายสมโภชิ ที่น์ตั่นติ่วงศ�

7. นายเจนวิที่ย� จิวะกั์ลชิัยนันที่� 120,000

รวม 680,000 400,000

(2) ค่ัาตอับแทนิอืั�นิ
- ไมม่ ่–
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8.1.3 การกำากับดูแลบริษััทย่อยและบริษััทร่วมู 

ในกัารกัำากัับด่แลกัารดำาเนินงานของบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วมนั�น  
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่จะพิจารณ์ากัารส่งตั่วแที่นของบริษัที่ซ้้ำ�งม่ค์ณ์สมบัติ่ 
และปีระสบกัารณ์�ท่ี่�เหมาะสมกัับธ์ุ์รกิัจท่ี่�บริษัที่เข้าลงที่์น เข้าเปี็นกัรรมกัาร
ในบรษัิที่ยอ่ยและบรษัิที่รว่มของบรษัิที่ดังกัล่าว โดยตั่วแที่นดังกัล่าวอาจเปีน็
กัรรมกัารผ่่้อำานวยกัาร รองกัรรมกัารผ่่้อำานวยกัาร และผ่่้บริหารของบริษัที่
หร่อบ์คคลใด ๆ ของบริษัที่ท่ี่�ปีราศจากัผ่ลปีระโยชิน�ขัดแย้งกัับธ์ุ์รกิัจของ
บริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วมเหล่านั�น ทัี่�งน่� เพ่�อให้บริษัที่สามารถควบค์มด่แล
กิัจกัาร และกัารดำาเนินงานของบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วมได้เสม่อนเปี็น 
หนว่ยงานหน้�งของบรษัิที่ซ้ำ้�งบรษัิที่ใหค้วามสำาคัญเปีน็อยา่งยิ�งว่า กัารมร่ะบบ
กัารบริหารจัดกัารท่ี่�ด่ โปีร่งใส สามารถต่รวจสอบได้ จะชิ่วยด่แลรักัษาไว้ 
ซ้ำ้�งผ่ลปีระโยชิน�ในกัารลงที่น์ของบริษัที่บรษัิที่จ้งกัำาหนดให้ตั่วแที่นของบริษัที่
จะต้่องบริหารจัดกัารธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วมให้เป็ีนไปีเพ่�อ 
ผ่ลปีระโยชิน�ท่ี่�ด่ท่ี่�ส์ดของบริษัที่และด่แลให้ปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
กัับกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วมนั�น ๆ นอกัจากัน่�กัารส่ง 
ตั่วแที่นเพ่�อเป็ีนกัรรมกัารในบริษัที่ย่อยและบริษัที่ร่วมดังกัล่าวให้เป็ีนไปี 
ต่ามสดัสว่นกัารถ่อห์น้ของบรษัิที่ในบรษัิที่ยอ่ยและบรษัิที่รว่มดังกัล่าว

บริษัที่จัดให้บริษัที่ย่อยม่ระบบกัารควบค์มภายในท่ี่�เหมาะสมและเพ่ยงพอ 
เพ่�อปี้องกัันกัารที่์จริต่ท่ี่�อาจเกิัดข้�น รวมทัี่�งให้ม่ระบบงานท่ี่�ชิัดเจน เพ่�อให ้
เชิ่�อมั�นได้ว่ามร่ะบบเพย่งพอในกัารเปีดิเผ่ยขอ้มล่กัารที่ำารายกัารท่ี่�มนั่ยสำาคัญ
ต่ามหลักัเกัณ์ฑ์�ท่ี่�กัำาหนดไว้อย่างต่่อเน่�องและน่าเชิ่�อถ่อ และจัดให้ม่กัลไกั 
ในกัารต่รวจสอบระบบงานดังกัล่าวในบริษัที่ยอ่ย โดยให้ท่ี่มงาน ผ่่ต้่รวจสอบ
ภายใน คณ์ะกัรรมกัารอิสระของบรษัิที่สามารถเขา้ถ้งขอ้มล่ได้โดยต่รง และ
ใหม้ก่ัารรายงานผ่ลกัารต่รวจสอบระบบงานดังกัล่าวต่่อคณ์ะกัรรมกัารบรหิาร
หรอ่คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เพ่�อใหม้ั�นใจได้ว่าบรษัิที่ยอ่ยมก่ัารปีฏิิบติั่ต่ามระบบ
งานท่ี่�จัดไว้อยา่งสมำาเสมอ

ทัี่�งน่� บริษัที่จะติ่ดต่ามผ่ลปีระกัอบกัารและผ่ลกัารดำาเนินงานของบริษัที่ยอ่ย
และบริษัที่ร่วมอย่างใกัล้ชิิด รวมถ้งกัำากัับให้ม่กัารเปิีดเผ่ยข้อม่ลรายกัาร 
เก่ั�ยวโยง และให้ม่กัารจัดเก็ับข้อม่ลและบันท้ี่กับัญชิ่ของบริษัที่ย่อยและ 
บรษัิที่รว่มใหบ้รษัิที่ต่รวจสอบ โดยมก่ัารรายงานผ่ลใหค้ณ์ะกัรรมกัารบรหิาร
หร่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่รับที่ราบอย่างสมำาเสมอเพ่�อวางแผ่นงานและ 
เปีา้หมายในกัารดำาเนนิงานต่่อไปี

8.1.4 การติดตามูให้มู่การปฏิิบัติตามูนโยบายและ
แนวปฏิิบัติในการกำากับดูแลกิจำการ

1) การปอ้ังกันิคัวามขดัำแย้งทางผลประโยชน์ิ

บริษัที่ม่ความม์่งมั�นในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจภายใต้่หลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่
ด้วยความซ้ำ่�อสัต่ย�ส์จริต่และให้ความสำาคัญถ้งกัารป้ีองกัันความขัดแย้งที่าง
ผ่ลปีระโยชิน�เพ่�อให้กัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจเป็ีนไปีด้วยความโปีร่งใส ย้ดมั�นใน 
หลักัธุ์รรมาภิบาล บริษัที่จ้งได้กัำาหนดแนวที่างเพ่�อให้กัรรมกัาร ผ่่้บริหาร  
และพนักังานได้ถ่อปีฏิิบัติ่ในกัารปี้องกัันความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน� 
ดังกัล่าว โดยมแ่นวปีฏิิบติั่ดังต่่อไปีน่�

1. กัารที่ำารายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกัันให้ถ่อปีฏิิบัติ่ต่ามนโยบายกัารเข้าที่ำา
รายกัารระหว่างกัันและรายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกััน  และค่่มอ่กัารที่ำารายกัาร
ท่ี่�เก่ั�ยวโยงกััน ในกัารที่ำารายกัารดังกัล่าวจะต้่องม่กัารต่รวจสอบและ
ดแ่ลธ์ุ์รกัรรมท่ี่�เกิัดข้�นโดยไมม่ผ้่่่มส่ว่นได้เส่ยท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับผ่ลปีระโยชิน�
เข้ามาม่ส่วนร่วมในกัารตั่ดสินใจเก่ั�ยวกัับรายกัารระหว่างกัันและ
รายกัารเก่ั�ยวโยงท่ี่�เกิัดข้�น ทัี่�งน่�ในกัรณ์่ท่ี่�ม่รายกัารท่ี่�ต้่องได้รับอน์มัติ่ 
จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่จะม่คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบพิจารณ์าและ
ให้ความเห็นรวมทัี่�งดำาเนินกัารให้ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อม่ลต่่อสาธุ์ารณ์ชิน
อยา่งถก่ัต้่องครบถ้วน

2. หล่กัเล่�ยงกัารดำาเนินกัารใดอันจะที่ำาให้เกิัดความขัดแย้งหร่อขัดกัับ 
ผ่ลปีระโยชิน�กัับบริษัที่ รวมถ้งกัารใช้ิต่ำาแหนง่หน้าท่ี่�ของต่นหรอ่ยินยอม
ให้ผ่่อ่้�นใชิใ้นกัารแสวงหาผ่ลปีระโยชิน�ส่วนตั่วหรอ่ผ่่ท่้ี่�เก่ั�ยวขอ้งไมว่่าจะ
เปีน็กัารกัระที่ำาที่างต่รงหรอ่ที่างอ้อม

3. พ้งหล่กัเล่�ยงกัารถ่อห์้น หร่อกัารที่ำาธ์ุ์รกัรรมหร่อกัารม่ส่วนร่วมหร่อ 
ม่กิัจกัรรมภายนอกัหร่อดำารงต่ำาแหน่งอ่�น รวมทัี่�งกัารเปี็นกัรรมกัาร  
ท่ี่�ปีร้กัษา ตั่วแที่นในธ์ุ์รกิัจหร่อองค�กัรอ่�น ซ้ำ้�งธ์ุ์รกิัจหร่อองค�กัรหร่อ
กิัจกัรรมเหล่านั�นม่ความขัดแย้งหร่อม่ธ์ุ์รกัรรมหร่อกัารดำาเนินกิัจกัาร 
ท่ี่�ขัดแย้งหร่อขัดกัับผ่ลปีระโยชิน�ของบริษัที่ไม่ว่าจะที่างต่รงหร่อ 
ที่างอ้อม รวมทัี่�งกัารดำาเนินกัารต่่าง ๆ ต้่องไม่ส่งผ่ลกัระที่บหร่อ 
ความเส่ยหายกัับบริษัที่ ต่ลอดจนต้่องไม่กัระที่บต่่อกัารปีฏิิบัติ่งาน
ภายในบริษัที่ของบ์คคลนั�น ๆ

4. กัรรมกัาร ผ้่่บริหาร พนักังาน รวมทัี่�งผ้่่เก่ั�ยวข้อง หากักัารที่ำาธ์ุ์รกัรรม
หร่อกัารดำาเนินกัารใดอันอาจม่ผ่ลปีระโยชิน�ทัี่�งที่างต่รงและที่างอ้อม
ซ้ำ้�งอาจก่ัอให้เกิัดความขัดแย้งหร่อขัดกัับผ่ลปีระโยชิน�ของบริษัที่  
บ์คคลนั�นม่หน้าท่ี่�ต้่องแจ้งให้หน่วยงานหร่อบ์คคลท่ี่�ได้รับมอบหมาย
หร่อผ้่่บังคับบัญชิาหร่อผ้่่ม่อำานาจที่ราบและบ์คคลผ้่่นั�นจะต้่องไม่ม ่
สว่นรว่มในกัารตั่ดสนิใจในผ่ลปีระโยชิน�นั�น ๆ

5. ห้ามผ่่้บริหาร พนักังานที่ำางานเต็่มเวลา หร่อเปี็นพนักังานชิั�วคราว 
ในธ์ุ์รกิัจอ่�นท่ี่�กัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจม่ลักัษณ์ะกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจเชิน่เด่ยวกัับ
บริษัที่หร่อเป็ีนค่่แข่งบริษัที่หร่อกิัจกัารอันอาจม่ผ่ลปีระโยชิน�ขัดแย้ง
หรอ่ขดักัับผ่ลปีระโยชิน�ของบรษัิที่

โดยในปีท่ีี่�ผ่า่นมา บริษัที่ไมม่ก่ัรณ์ท่่ี่�อาจก่ัอให้เกิัดความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน�
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2) การใชข้อ้ัมลูภายในิเพื�อัแส่วงหาผลประโยชน์ิ

บริษัที่ม่นโยบายและวิธุ์่กัารด่แลกัรรมกัาร และผ่่้บริหารในกัารนำาข้อม่ล
ภายในของบริษัที่ซ้ำ้�งยงัไมเ่ปีดิเผ่ยต่่อสาธุ์ารณ์ชินไปีใช้ิเพ่�อแสวงหาปีระโยชิน�
สว่นต่น ดังน่�

1. บรษัิที่จะใหค้วามร่แ้ก่ักัรรมกัาร ผ่่บ้รหิาร รวมถ้งผ่่ด้ำารงต่ำาแหนง่ระดับ
บริหารในสายงานบัญชิห่รอ่กัารเงินท่ี่�เปีน็ระดับผ่่จั้ดกัารฝ่า่ยข้�นไปีหร่อ
เท่ี่ยบเท่ี่า เก่ั�ยวกัับหนา้ท่ี่�ท่ี่�ต้่องจัดที่ำาและสง่รายงานกัารถ่อหลักัที่รพัย�
ของต่น ค่่สมรส และบ์ต่รท่ี่�ยังไม่บรรล์นิติ่ภาวะ ต่่อสำานักังานคณ์ะ
กัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย�ต่ามมาต่รา 59 และ 
บที่กัำาหนดโที่ษต่ามมาต่รา 275 แห่งพระราชิบัญญัติ่หลักัที่รัพย�และ
ต่ลาดหลักัที่รัพย� พ.ศ.2535 (รวมทัี่�งท่ี่�ม่กัารแก้ัไขเพิ�มเติ่ม) รวมทัี่�ง 
กัารรายงานกัารได้มาหรอ่จำาหนา่ยหลักัที่รพัย�ของบรษัิที่โดยต่น ค่ส่มรส 
และบ์ต่รท่ี่�ยังไม่บรรล์นิติ่ภาวะต่่อสำานักังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับ 
หลักัที่รพัย� และต่ลาดหลักัที่รพัย� ต่ามมาต่รา 246 และบที่กัำาหนดโที่ษ
ต่ามมาต่รา 298 แหง่พระราชิบญัญติั่หลักัที่รพัย�และต่ลาดหลักัที่รพัย� 
พ.ศ.2535 (รวมทัี่�งท่ี่�มก่ัารแก้ัไขเพิ�มเติ่ม) 

2. บริษัที่กัำาหนดให้กัรรมกัารและผ่่้บริหาร รวมถ้งผ่่้ดำารงต่ำาแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชิห่รอ่กัารเงินท่ี่�เปีน็ระดับผ่่จั้ดกัารฝ่า่ยข้�นไปีหร่อ
เท่ี่ยบเท่ี่า จัดที่ำาและนำาส่งรายงานกัารถ่อหลักัที่รัพย�ของต่น ค่่สมรส 
และบ์ต่รท่ี่�ยังไม่บรรล์นิติ่ภาวะ ส่งผ่่านมายังเลขาน์กัารบริษัที่ก่ัอน 
นำาส่งสำานักังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย�
ที่์กัครั�ง โดยให้จัดที่ำาและนำาส่งภายใน 30 วันนับแต่่วันท่ี่�ได้รับกัาร 
แต่่งตั่�งให้ดำารงต่ำาแหน่งเปี็นกัรรมกัาร ผ่่้บริหาร หร่อรายงานกัาร
เปีล่�ยนแปีลงกัารถ่อครองหลักัที่รพัย�ภายใน 3 วันที่ำากัาร นบัแต่่วันท่ี่�ม่
กัารซ้ำ่�อ ขาย โอน หรอ่รบัโอนหลักัที่รพัย�นั�น

3. บริษัที่กัำาหนดให้กัรรมกัารและผ่่้บริหาร รวมถ้งผ่่้ดำารงต่ำาแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชิห่รอ่กัารเงินท่ี่�เปีน็ระดับผ่่จั้ดกัารฝ่า่ยข้�นไปีหร่อ
เท่ี่ยบเท่ี่า และผ่่ป้ีฏิิบติั่งานท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง ท่ี่�ได้รบัที่ราบขอ้มล่ภายในท่ี่�เปีน็
สาระสำาคัญ ซ้ำ้�งมผ่่ลต่่อกัารเปีล่�ยนแปีลงราคาหลักัที่รพัย� จะต้่องระงับ
กัารซ้ำ่�อขายหลักัที่รัพย�ของบริษัที่ในชิ่วงเวลาก่ัอนท่ี่�จะเผ่ยแพร่งบ 
กัารเงินหร่อเผ่ยแพร่เก่ั�ยวกัับฐานะกัารเงินและสถานะของบริษัที่
จนกัว่าบรษัิที่จะได้เปีดิเผ่ยขอ้มล่ต่่อสาธุ์ารณ์ชินแล้ว โดยบรษัิที่จะแจ้ง
ให้กัรรมกัารและผ่่้บริหาร รวมถ้งผ่่้ดำารงต่ำาแหน่งระดับบริหารใน 
สายงานบญัชิห่รอ่กัารเงินท่ี่�เปีน็ระดับผ่่จั้ดกัารฝ่า่ยข้�นไปีหรอ่เท่ี่ยบเท่ี่า
งดกัารซ้ำ่�อขายหลักัที่รัพย�ของบริษัที่อย่างเปี็นลายลักัษณ์�อักัษรเปี็น
เวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่ัอนกัารเปีิดเผ่ยข้อม่ลต่่อสาธุ์ารณ์ชิน 
และควรรอคอยอยา่งนอ้ย 24 ชัิ�วโมงภายหลังกัารเปีดิเผ่ยขอ้มล่ใหแ้ก่ั
สาธุ์ารณ์ชินแล้ว รวมทัี่�งห้ามไมใ่ห้เปีิดเผ่ยข้อม่ลท่ี่�เปี็นสาระสำาคัญนั�น
ต่่อบ์คคลอ่�น

4. บริษัที่ห้ามมิให้กัรรมกัาร ผ่่้บริหาร และพนักังานของบริษัที่ หร่ออด่ต่
กัรรมกัาร ผ่่้บริหาร และพนักังานท่ี่�ลาออกัแล้วเปิีดเผ่ยข้อม่ลภายใน 
หร่อความลับของบริษัที่ต่ลอดจนข้อม่ลความลับของค่่ค้าของบริษัที่ท่ี่�
ต่นได้รบัที่ราบจากักัารปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ใหบ์้คคลภายนอกัที่ราบ แมว่้ากัาร

เปีดิเผ่ยขอ้มล่ดังกัล่าวจะไมท่ี่ำาใหเ้กิัดผ่ลเสย่หายแก่ับรษัิที่และค่ค้่าของ
บริษัที่

5. บรษัิที่กัำาหนดบที่ลงโที่ษที่างวินยัหากัมก่ัารฝ่า่ฝ่น้นำาขอ้มล่ภายในไปีใชิ้
หาปีระโยชิน�ส่วนต่นซ้้ำ�งเริ�มตั่�งแต่่กัารตั่กัเต่่อนเปี็นหนังส่อ ตั่ดค่าจ้าง 
พกัังานชิั�วคราวโดยไมไ่ด้รบัค่าจ้าง หรอ่ให้ออกัจากังาน ซ้ำ้�งกัารลงโที่ษ
จะพิจารณ์าจากัเจต่นาของกัารกัระที่ำาและความร้ายแรงของความผิ่ด
นั�น ๆ

3) การต่อัต้านิการทจุรติคัอัรร์ปัชนัิ

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) ต่ระหนักัถ้งความสำาคัญของกัาร 
บริหารงานและกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ ภายใต้่หลักักัารกัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่  
โดยย้ดหลักักัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจด้วยความซ้ำ่�อสัต่ย�ส์จริต่และโปีร่งใส จ้งกัำาหนด
นโยบายกัารต่่อต้่านกัารที่์จริต่คอร�รัปีชิันข้�นเพ่�อให้กัรรมกัาร ผ่่้บริหาร และ
พนักังานของกัล์่มบริษัที่ หล่กัเล่�ยงกัารกัระที่ำาอันใดท่ี่�อาจเปี็นกัารเก่ั�ยวข้อง
กัับกัารท์ี่จริต่คอร�รปัีชินัท์ี่กัร่ปีแบบไมว่่าจะเพ่�อปีระโยชิน�ที่างต่รงหร่อที่างอ้อม
แก่ัต่นเอง ครอบครัว หร่อบ์คคลใกัล้ชิิดท่ี่�เก่ั�ยวข้อง อ่กัทัี่�งบริษัที่ได้กัำาหนด
โครงสร้างองค�กัรให้ม่กัารแบ่งหน้าท่ี่�ความรับผิ่ดชิอบ กัระบวนกัารที่ำางาน 
และสายกัารบังคับบัญชิาในแต่่ละหน่วยงานให้ม่ความชิัดเจน เพ่�อให้ม ่
กัารถ่วงดล์อำานาจและมค่วามรดักัม์ในกัารต่รวจสอบระหว่างกัันอยา่งเหมาะสม

1. คำานิยามั
กัารท์ี่จริต่คอร�รัปีชินั หรอ่ คอร�รัปีชินั (Corruption) หมายถ้ง กัารปีฏิิบติั่หรอ่
ละเว้นกัารปีฏิิบัติ่ในต่ำาแหน่งหน้าท่ี่�  หร่อใชิ้อำานาจหน้าท่ี่� โดยมิชิอบ  
เพ่�อแสวงหาปีระโยชิน�อันมิควรในร่ปีแบบต่่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ีนกัารให้หร่อ 
รับสินบน กัารนำาเสนอ กัารให้คำามั�นว่าจะให้ กัารขอหร่อเร่ยกัร้องซ้ำ้�งเงิน 
ที่รัพย�สิน หร่อผ่ลปีระโยชิน�อ่�นใด ซ้ำ้�งไม่เหมาะสมกัับเจ้าหน้าท่ี่�ของรัฐ  
หนว่ยงานของรฐั หนว่ยงานเอกัชิน หร่อบ์คคลอ่�นใดท่ี่�ดำาเนนิธ์ุ์รกิัจกัับบรษัิที่ 
เพ่�อใหบ์้คคลดังกัล่าวกัระที่ำาหร่อละเว้นกัารปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่� อันเปีน็กัารใหไ้ด้มา
ซ้ำ้�งธ์ุ์รกิัจ หรอ่เพ่�อเอ่�อปีระโยชิน�อ่�นใดท่ี่�ไมเ่หมาะสมที่างธ์ุ์รกิัจ เว้นแต่่กัรณ์ท่่ี่�
กัฎิหมาย ระเบย่บ ปีระกัาศ ขอ้บงัคับ ขนบธุ์รรมเนย่มปีระเพณ์ท้่ี่องถิ�น หรอ่
จารต่่ที่างกัารค้าใหก้ัระที่ำาได้

2. หน้าท่ั�และความัรบัผ่ดิช่อบ

คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ มห่น้าท่ี่�ในกัารกัำาหนดนโยบายและกัำากัับดแ่ล 
ใหม้ร่ะบบสนับสนน์กัารต่่อต้่านกัารคอร�รัปีชัินท่ี่�มป่ีระสิที่ธิุ์ภาพ เพ่�อ
ใหพ้นักังานที่ก์ัคนในบริษัที่ได้เข้าใจและต่ระหนักัถ้งความสำาคัญของ
กัารต่่อต้่านกัารที่จ์รติ่คอร�รัปีชินัและปีลก่ัฝั่งจนเปีน็วัฒนธุ์รรมองค�กัร 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ มห่น้าท่ี่�สอบที่านกัารรายงานที่างกัารเงิน
และบัญชิ ่ระบบกัารควบคม์ภายใน ระบบกัารต่รวจสอบภายใน และ
ระบบกัารบริหารความเส่�ยงท่ี่� เหมาะสมและม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ  
ต่ลอดจนรับเร่�องกัารแจ้งเบาะแสกัารที่์จริต่คอร�รัปีชิัน อันเกิัดจากั
คนในองค�กัรม่ส่วนเก่ั�ยวข้อง พิจารณ์าต่รวจสอบข้อเท็ี่จจริง และ
เสนอเร่�องต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ร่วมกัันพิจารณ์าลงโที่ษ หร่อ
แก้ัไขปีญัหาดังกัล่าว

2.1

2.2



103 แบบ 56-1 ONE REPORT

คณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและรับผ่ิดชิอบต่่อสังคม ม่หน้าท่ี่�
กัำากัับด่แลให้คำาปีร้กัษาและติ่ดต่ามให้ม่กัารปีฏิิบัติ่ต่ามนโยบาย 
กัารกัำากัับด่แล จริยธุ์รรมในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ ต่ลอดจนนโยบาย 
กัารต่่อต้่านกัารที่จ์รติ่ คอร�รปัีชินั
คณ์ะที่ำางานบริหารความเส่�ยง ม่หน้าท่ี่�ในกัารจัดที่ำากัารปีระเมิน
ความเส่�ยงท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารที่์จริต่คอร�รัปีชิัน ต่ลอดจนจัดที่ำา
มาต่รกัารและแนวที่างปี้องกัันความเส่�ยงจากักัารที่์จริต่คอร�รัปีชิัน 
เพ่�อนำาเสนอต่่อคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบและคณ์ะที่ำางานกัำากัับดแ่ล
กิัจกัารและรบัผ่ดิชิอบต่่อสังคม
คณ์ะกัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารผ่่้จัดกัาร และผ่่้บริหาร ม่หน้าท่ี่� 
ในกัารนำานโยบายกัารต่่อต้่านกัารที่์จริต่ คอร�รัปีชิันไปีปีฏิิบัติ่  
โดยกัำาหนดให้มร่ะบบสนับสนน์นโยบายต่่อต้่านกัารที่จ์ริต่ คอร�รัปีชัิน 
และส่�อสารไปียังพนักังานและผ่่ท่้ี่�เก่ั�ยวข้องที่ก์ัฝ่า่ย รวมถ้งที่บที่วน
ความเหมาะสมของระบบ นโยบาย และมาต่รกัารต่่าง ๆ เพ่�อให้
สอดคล้องกัับกัารเปีล่�ยนแปีลงของธ์ุ์รกิัจ ระเบย่บ ขอ้บังคับและขอ้
กัำาหนดของกัฎิหมาย

ไม่ที่ำาพฤติ่กัรรมใดท่ี่�เป็ีนกัารแสดงถ้งเจต่นาว่าเป็ีนกัารที่์จริต่
คอร�รปัีชินั กัารใหห้รอ่รบัสนิบนแก่ัเจ้าหนา้ท่ี่�ของรฐัและเอกัชิน หรอ่
ผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับบริษัที่ เพ่�อให้ได้มาหร่อคงไว้ซ้ำ้�งธ์ุ์รกิัจ
หรอ่ขอ้ได้เปีรย่บที่างกัารแขง่ขนั หรอ่เพ่�อปีระโยชิน�ของต่นเองและ
ผ่่ท่้ี่�เก่ั�ยวขอ้ง
ไม่ละเลยหร่อเพิกัเฉย เม่�อพบเห็นกัารกัระที่ำาท่ี่�เข้าข่ายกัารที่์จริต่
คอร�รัปีชิันท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับบริษัที่ โดยถ่อเป็ีนหน้าท่ี่�ท่ี่�ต้่องแจ้งให ้
ผ่่้บังคับบัญชิาหร่อบ์คคลท่ี่�รับผ่ิดชิอบที่ราบ และให้ความร่วมม่อ 
ในกัารต่รวจสอบขอ้เท็ี่จจรงิต่่าง ๆ
บริษัที่จะให้ความเปี็นธุ์รรมและค้์มครองบ์คคลท่ี่�ปีฏิิเสธุ์กัาร
คอร�รัปีชินั หรอ่แจ้งเบาะแสเร่�องกัารคอร�รปัีชินัใหกั้ับบรษัิที่ ต่ามท่ี่�
กัำาหนดไว้ในมาต่รกัารค้์มครองผ่่ร้อ้งเรย่น หรอ่ผ่่ท่้ี่�ให้ความรว่มมอ่
ในกัารรายงานกัารที่จ์รติ่ คอร�รปัีชินั
ผ่่้ท่ี่�กัระที่ำากัารที่์จริต่คอร�รัปีชัิน เป็ีนกัารกัระที่ำาผ่ิดจรรยาบรรณ์  
ซ้ำ้�งจะต้่องได้รับกัารพิจารณ์าโที่ษที่างวินัยต่ามระเบ่ยบท่ี่�บริษัที่
กัำาหนดไว้ และอาจได้รับโที่ษต่ามกัฎิหมายหากักัารกัระที่ำานั�น 
ผ่ดิกัฎิหมาย
บริษัที่ต่ระหนักัถ้งความสำาคัญในกัารเผ่ยแพร่ให้ความร้่ และ
ที่ำาความเข้าใจกัับบ์คคลท่ี่�ต้่องปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับบริษัที่
หร่ออาจเกิัดผ่ลกัระที่บต่่อบริษัที่ ในเร่�องท่ี่�ต้่องปีฏิิบัติ่ให้เปี็นไปี 
ต่ามนโยบายกัารต่่อต้่านกัารที่จ์รติ่คอร�รปัีชินัน่�

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3. นโยบายและแนวทัางป๋ฏิิบัติ์เก่�ยวกับการต่์อต้์านการทัุจัริต์
คอรร์ปั๋ช่นั
คณ์ะกัรรมกัาร ผ่่บ้รหิาร และพนกัังานของกัล์ม่บรษัิที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 
ต้่องปีฏิิบัติ่ต่ามนโยบายกัารต่่อต้่านกัารที่์จริต่คอร�รัปีชิันอย่างเคร่งครัด  
ห้ามเข้าไปีเก่ั�ยวข้องกัับเร่�องที่์จริต่คอร�รัปีชิันที่์กัร่ปีแบบทัี่�งที่างต่รงและ 
ที่างอ้อม ดังน่�

บริษัที่จัดให้ม่กัระบวนกัารต่รวจสอบและระบบกัารควบค์มภายใน
ท่ี่�เหมาะสมและม่ปีระสิที่ธิุ์ภาพอย่างสมำาเสมอ เพ่�อป้ีองกัันมิให้ม่
กัารท์ี่จริต่คอร�รัปีชิันและเพ่�อปีระสิที่ธุ์ิภาพในกัารปีฏิิบัติ่งานและ
ลดความเส่�ยงจากัลักัษณ์ะธ์ุ์รกิัจ ระบบกัารควบค์มภายในท่ี่�เหมาะ
สมปีระกัอบด้วยกัารควบค์มทัี่�งในด้านกัารปี้องกััน (Preventive 
Control) และกัารต่รวจสอบ (Detective Control) ซ้ำ้�งเปีน็เคร่�องมอ่
ท่ี่�ชิ่วยในกัารลดโอกัาสและแรงจ่งใจในกัารกัระที่ำามิชิอบและ 
กัารที่จ์รติ่คอร�รปัีชินัใหน้อ้ยลง โดยมห่ลักัเกัณ์ฑ์�กัารแบง่แยกัหนา้ท่ี่�
กัารที่ำางาน นอกัจากัน่�ม่กัระบวนกัารติ่ดต่ามปีระเมินผ่ล โดย 
ผ่่้บริหารจะได้รับรายงาน และรับที่ราบถ้งสาเหต่์ของข้อบกัพร่อง
หร่อสถานกัารณ์�ท่ี่�ไม่ชิอบมาพากัลได้ทัี่นท่ี่วงท่ี่ รวมทัี่�งสามารถ
ปีรับปีร์งระบบในเชิิงป้ีองกัันได้อย่างเหมาะสมในกัารปีระเมินผ่ล
ระบบกัารควบค์มภายในดังกัล่าว ซ้ำ้�งฝ่่ายต่รวจสอบภายในถ่อเปี็น
สว่นสำาคัญสว่นหน้�งของกัระบวนกัาร
บริษัที่จัดให้ม่กัระบวนกัารบริหารที่รัพยากัรบ์คคล ท่ี่�สะท้ี่อนถ้ง
ความม์่งมั�นของบริษัที่ต่่อมาต่รกัารต่่อต้่านกัารที่์จริต่คอร�รัปีชัิน
ตั่�งแต่่กัารคัดเล่อกั กัารอบรม กัารปีระเมินผ่ลงาน กัารให้ผ่ล
ต่อบแที่น และกัารเล่�อนต่ำาแหนง่
เพ่�อให้เกิัดความชิัดเจนในกัารดำาเนินกัารในเร่�องท่ี่�ม่ความเส่�ยงส่ง
กัับกัารเกิัดกัารท์ี่จริต่คอร�รัปีชิัน กัรรมกัารบริษัที่ ผ่่้บริหาร  
และพนักังานที่์กัระดับของกัล์่มบริษัที่ ต้่องปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ด้วย 
ความระมัดระวัง ในเร่�องดังต่่อไปีน่�

3.6

3.7

3.8

กัารให้มอบหร่อรับของกัำานัล และกัารเล่�ยงรับรองจะต้่อง 
เปีน็ไปีอยา่งโปีรง่ใส ถ่กัต้่องต่ามกัฎิหมาย เปีน็ต่ามธุ์รรมเนย่ม
ที่างกัารค้าปีกัติ่ หรอ่ปีระเพณ์นิ่ยมในมล่ค่าท่ี่�เหมาะสม
กัารให้หร่อรับเงินบริจาคหร่อเงินสนับสน์นต้่องเป็ีนไปี 
อย่างโปีร่งใส และถ่กัต้่องต่ามกัฎิหมาย โดยต้่องมั�นใจว่า 
กัารให้หร่อรับเงินบริจาค หร่อเงินสนับสน์นดังกัล่าว 
ไมไ่ด้เปีน็กัารอำาพรางกัารติ่ดสนิบน
ในกัารดำาเนินกิัจกัาร กัารติ่ดต่่อ กัารเจรจา กัารปีระมล่ และ
กัารดำาเนินกัารอ่�น ๆ  กัับหนว่ยงานภาครฐั หรอ่เอกัชินจะต้่อง
เปี็นไปีอย่างโปีร่งใส และถ่กัต้่องต่ามกัฎิหมาย นอกัจากัน่�
กัรรมกัาร ผ้่่บรหิาร และพนกัังานของกัล่์มบรษัิที่จะต้่องไมใ่ห้
หรอ่รบัสินบนในท์ี่กัขั�นต่อนของกัารดำาเนินกิัจกัาร

3.8.1

3.8.2

3.8.3

4. มัาต์รการและช่อ่งทัางการแจ้ังเบาะแสหรอ่ข้อ้รอ้งเรย่น
บริษัที่จัดให้ม่มาต่รกัารในกัารแจ้งเบาะแสหร่อข้อร้องเร่ยน เก่ั�ยวกัับ 
กัารกัระที่ำาผิ่ดกัฎิหมาย จรรยาบรรณ์ที่างธ์ุ์รกิัจ หร่อพฤติ่กัรรมท่ี่�อาจส่อถ้ง
กัารท์ี่จริต่คอร�รัปีชิันของกัรรมกัาร ผ้่่บริหาร หร่อพนักังานของกัล์่มบริษัที่ 
โดยจัดชิ่องที่างกัารส่�อสารท่ี่�หลากัหลาย เพ่�อเปีิดโอกัาสให้พนักังานและ 
ผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยสามารถแจ้งเบาะแสหร่อข้อร้องเร่ยนมายังบริษัที่ได้สะดวกั 
และเหมาะสม โดยผ้่่แจ้งเบาะแสหร่อผ้่่รอ้งเร่ยนจะต้่องระบ์รายละเอ่ยดของ
เร่�องท่ี่�แจ้งเบาะแส หร่อข้อร้องเร่ยน พร้อมชิ่�อท่ี่�อย่่ หมายเลขโที่รศัพที่�ท่ี่�
สามารถติ่ดต่่อได้ สง่มายงัชิอ่งที่างกัารรับเร่�องต่ามท่ี่�บริษัที่กัำาหนด
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ชิอ่งที่างกัารรบัแจ้งเบาะแสหรอ่รอ้งเรย่นกัารที่จ์รติ่คอร�รปัีชินั
• ที่างอ่เมล�คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ :  

audit.committee@addtechhub.com
• ที่างเว็บไซ้ำต่�ของบรษัิที่ www.addtechhub.com
มาต่รกัารค์้มครองและรกััษาความลับ
เพ่�อเป็ีนกัารค์้มครองสิที่ธุ์ิของผ่่้ร้องเร่ยนและผ่่้ให้ข้อม่ลท่ี่�กัระที่ำา
โดยเจต่นาสจ์รติ่ บรษัิที่จะปีกัปีดิชิ่�อ ท่ี่�อย่ ่หรอ่ขอ้มล่ใด ๆ  ท่ี่�สามารถ
ระบ์ตั่วผ่่ร้อ้งเรย่นหรอ่ผ่่ใ้หข้อ้ม่ล และเก็ับรกััษาข้อม่ลของผ่่ร้้องเรย่น
และผ้่่ให้ข้อม่ลไว้เป็ีนความลับ โดยจะจำากััดเฉพาะผ่่้ท่ี่�ม่หน้าท่ี่� 
ความรับผ่ิดชิอบในกัารดำาเนินกัารต่รวจสอบเร่�องร้องเร่ยนเท่ี่านั�น 
ท่ี่�สามารถเขา้ถ้งขอ้มล่ได้

ในกัรณ่์ท่ี่�ม่กัารร้องเร่ยนเก่ั�ยวกัับกัารที่์จริต่คอร�รัปีชิันของผ่่้บริหาร 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบจะที่ำาหนา้ท่ี่�ในกัารค์้มครองผ่่แ้จ้งเบาะแส
หรอ่ผ่่ร้อ้งเรย่น พยาน และบ์คคลท่ี่�ให้ขอ้มล่ในกัารสบ่สวนข้อเท็ี่จจรงิ 
ไม่ให้ได้รับความเด่อดร้อน อันต่รายใด ๆ หร่อความไม่ชิอบธุ์รรม 
อันเกิัดมาจากักัารแจ้งเบาะแสข้อร้องเร่ยน กัารเป็ีนพยาน หร่อ 
กัารใหข้อ้มล่ 

ผ่่้ท่ี่�ม่หน้าท่ี่�รับผ่ิดชิอบในกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับเร่� อง 
รอ้งเรย่น มห่นา้ท่ี่�เก็ับรักัษาขอ้ม่ล ขอ้รอ้งเรย่นและเอกัสารหลักัฐาน
ของผ่่้ร้องเร่ยนและผ่่้ให้ข้อม่ลไว้เปี็นความลับ ห้ามเปีิดเผ่ยข้อม่ล
แก่ับ์คคลอ่�นท่ี่�ไมม่ห่นา้ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งเว้นแต่่เปีน็กัารเปีดิเผ่ยต่ามหนา้ท่ี่�
ท่ี่�กัฎิหมายกัำาหนด

เม่�อได้รับกัารแจ้งเบาะแส คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบจะมอบหมาย
ใหผ้่่ต้่รวจสอบภายใน หรอ่แต่่งตั่�งคณ์ะกัรรมกัารสบ่สวนขอ้เท็ี่จจรงิ 
เปี็นผ่่้กัลั�นกัรองส่บสวนข้อเท็ี่จจริง และแจ้งผ่ลกัารต่รวจสอบเปี็น
ระยะให ้ผ่่แ้จ้งเบาะแสหรอ่ผ่่ร้อ้งเรย่นได้ที่ราบ
หากักัารส่บสวนข้อเท็ี่จจริงแล้วพบว่า ข้อม่ลหร่อหลักัฐานท่ี่�ได้รับ 
ม่ เหต์่อันควรเช่ิ� อได้ ว่าผ่่้ ท่ี่� ถ่กักัล่าวหาได้กัระที่ำากัารท์ี่จริต่ 
คอร�รัปีชัินจริง บริษัที่จะให้สทิี่ธุ์ผิ่่ถ้ก่ักัล่าวหาได้รบัที่ราบข้อกัล่าวหา 
และพสิจ่น�ต่นเอง โดยกัารหาขอ้มล่หรอ่หลักัฐานเพิ�มเติ่มท่ี่�แสดงให้
เห็นว่าต่นเองไม่ม่ส่วนเก่ั�ยวข้องกัับกัารกัระที่ำาอันที่์จริต่คอร�รัปีชิัน
ต่ามท่ี่�ถก่ักัล่าวหา
หากัผ่่้ถ่กักัล่าวหาได้กัระที่ำากัารที่์จริต่คอร�รัปีชิันจริง ผ่่้กัระที่ำากัาร
ที่์จริต่คอร�รัปีชัินนั�นไม่ว่าจะเป็ีนกัรรมกัาร ผ่่้บริหาร หร่อพนักังาน 
ถ่อว่าเป็ีนกัารกัระที่ำาผ่ิดนโยบายกัารต่่อต้่านกัารที่์จริต่คอร�รัปีชิัน 
และจรรยาบรรณ์ที่างธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ โดยจะต้่องได้รับกัาร
พจิารณ์าโที่ษที่างวินยัต่ามระเบย่บท่ี่�บริษัที่กัำาหนดไว้ และหากักัาร 
กัระที่ำาที่์จริต่นั�นเปี็นกัารกัระที่ำาท่ี่�ผ่ิดต่่อกัฎิหมาย ผ่่้กัระที่ำาผ่ิดนั�น
อาจจะต้่องได้รบัโที่ษที่างกัฎิหมาย ทัี่�งน่� โที่ษที่างวินยัต่ามระเบย่บ
ของบริษัที่ และคำาตั่ดสินของคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบถ่อเปี็น 
อันสิ�นสด์

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5. ข้ั�นต์อนการดำาเนินการสบ่สวน และบทัลงโทัษ

บริษัที่ไมม่น่โยบายลดต่ำาแหนง่ ลงโที่ษ หรอ่ผ่ลที่างลบต่่อพนกัังานท่ี่�ปีฏิิเสธุ์
กัารท์ี่จริต่คอร�รัปีชัิน แม้ว่ากัารกัระที่ำานั�นจะที่ำาให้บริษัที่ส่ญเส่ยโอกัาส 
ที่างธ์ุ์รกิัจก็ัต่าม

6. การอบรมัและการส่�อสาร

บริษัที่จัดใหม้ก่ัารส่�อสารและเผ่ยแพรน่โยบายกัารต่่อต้่านกัารที่จ์รติ่
คอร�รัปีชิัน รวมถ้งชิ่องที่างกัารแจ้งเบาะแสหร่อข้อร้องเร่ยน  
ให้บ์คคลภายในบริษัที่รับที่ราบ ผ่่านหลากัหลายช่ิองที่าง เชิ่น  
กัารปีฐมนิเที่ศกัรรมกัารและพนักังานใหม่ กัารติ่ดปีระกัาศใน 
บอร�ดปีระชิาสัมพนัธุ์� อ่เมล� เว็บไซ้ำต่�ของบรษัิที่ เป็ีนต้่น เพ่�อใหท้ี่ก์ัคน 
ในบริษัที่เข้าใจ เห็นชิอบ และปีฏิิบัติ่ต่ามนโยบายกัารต่่อต้่าน 
กัารท์ี่จริต่คอร�รัปีชินัอยา่งจริงจัง
บรษัิที่ส่�อสารและเผ่ยแพร่นโยบายกัารต่่อต้่านกัารท์ี่จริต่คอร�รัปีชัิน 
รวมถ้งชิอ่งที่างกัารแจ้งเบาะแส หร่อข้อรอ้งเร่ยนไปียังสาธุ์ารณ์ชิน 
บริษัที่ย่อย บริษัที่ร่วม ต่ลอดจนตั่วแที่นที่างธ์ุ์รกิัจ ค่่ค้าที่างธ์ุ์รกิัจ 
ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง และผ้่่ม่ส่วนได้เส่ยผ่่านชิ่องที่างต่่าง ๆ เชิ่น เว็บไซ้ำต่� 
ของบริษัที่ รายงานปีระจำาปีี แบบแสดงรายกัารข้อม่ลปีระจำาปี ี
เปี็นต้่น เพ่�อสร้างความเข้าใจและสนับสน์นให้ย้ดมั�นในมาต่รฐาน
กัารรับผิ่ดชิอบต่่อสังคม ในเร่�องกัารต่่อต้่านกัารที่์จริต่คอร�รัปีชิัน
เชิน่เด่ยวกัับบริษัที่

6.1

6.2

นิโยบายการรายงานิเหตุการณ์หรอืัส่งสั่ยว่ามเ่หตุการณ์ทจุรติอัยา่งรา้ยแรง
บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) ม่นโยบายกัารค์้มครองและให้ความ 
เปี็นธุ์รรมแก่ัพนักังานท่ี่�แจ้งข้อม่ลหร่อให้เบาะแสเก่ั�ยวกัับกัารที่์จริต่หร่อ 
ไม่ปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิหมาย กัฎิระเบ่ยบ ข้อบังคับบริษัที่ และหลักัจรรยาบรรณ์  
ในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่ (Whistleblower Policy) ดังน่�

ขอับเขต
นโยบายน่�ใชิบ้งัคับกัับกัรรมกัาร ผ้่่บริหาร และพนักังานท์ี่กัคนของบรษัิที่ 

ผูร้อ้ังเรย่นิ
1. พนักังานท่ี่�พบเห็นกัารกัระที่ำาท่ี่�ท์ี่จรติ่ หรอ่ฝ่่าฝ้่นกัฎิหมาย กัฎิระเบ่ยบ 

ขอ้บงัคับบริษัที่ หรอ่หลักัจรรยาบรรณ์ในกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่ 
2. พนักังานท่ี่�ถ่กักัลั�นแกัล้ง ข่มข่่ ถ่กัลงโที่ษที่างวินัย เชิ่น ถ่กัลดขั�น 

เงินเด่อน ถ่กัพักังาน ให้ออกัจากังาน หร่อถ่กัเล่อกัปีฏิิบัติ่ด้วยวิธุ์่กัาร 
อันไม่ชิอบท่ี่�เก่ั�ยวเน่�องกัับสภาพกัารจ้างงาน อันเน่�องมาจากักัารท่ี่� 
ต่นได้ร้องเร่ยน ให้ข้อม่ล หร่อจะให้ข้อม่ล ชิ่วยเหล่อในขั�นต่อนกัาร
ส่บสวนสอบสวน หร่อรวบรวมข้อเท็ี่จจริง ให้แก่ัผ้่่รับข้อร้องเร่ยน  
รวมไปีถ้งกัารฟื้้องร้องดำาเนินคด่ กัารเปี็นพยาน กัารให้ถ้อยคำา หร่อ 
กัารให้ความรว่มมอ่ใด ๆ ต่่อศาลหรอ่หนว่ยงานของรฐั 

ผูร้บัขอ้ัรอ้ังเรย่นิ
1. ผ้่่บงัคับบญัชิาท่ี่�รบัผิ่ดชิอบโดยต่รง (ตั่�งแต่่ระดับผ้่่จัดกัารข้�นไปี)
2. ผ้่่จัดกัารฝ่่ายที่รพัยากัรของบ์คคลของบรษัิที่
3. เลขานก์ัารคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ



105 แบบ 56-1 ONE REPORT

วิธก่ารรอ้ังเรย่นิ
1. ร้องเร่ยนได้โดยต่รงเป็ีนลายลักัษณ์�อักัษร โดยผ่่้ร้องเร่ยนควรส่งข้อ 

ร้องเร่ยนหร่อเบาะแสกัารกัระที่ำาผิ่ดและกัารที่จ์ริต่ผ่า่นผ่่้บังคับบัญชิา
ท่ี่�รบัผิ่ดชิอบโดยต่รง (ตั่�งแต่่ระดับผ่่จั้ดกัารข้�นไปี) ในบริษัที่ซ้ำ้�งต่นสังกััด 
อย่างไรก็ัต่าม หากัอย่่ในสถานกัารณ์�ท่ี่�ไม่เหมาะสมหร่อไม่สะดวกั  
ผ่่้ร้องเร่ยนสามารถแจ้งเป็ีนอ่เมล� หร่อส่งจดหมายมายังผ้่่จัดกัาร 
ฝ่า่ยที่รัพยากัรบ์คคลของบรษัิที่

2. ให้ผ่่้บังคับบัญชิาท่ี่�ได้รับข้อร้องเร่ยนหร่อเบาะแสกัารกัระที่ำาผ่ิดและ
กัารที่จ์ริต่ แจ้งใหผ้่้่จัดกัารฝ่า่ยที่รัพยากัรบ์คคลของบริษัที่ที่ราบภายใน 
7 วัน เพ่�อดำาเนนิกัารต่ามขั�นต่อนกัารต่รวจสอบข้อเท็ี่จจรงิ 

3. ในกัรณ่์ท่ี่�ผ่่้ร้องเร่ยนเล่อกัท่ี่�จะไม่เปีิดเผ่ยชิ่�อ ต้่องระบ์รายละเอ่ยด 
ข้อเท็ี่จจริงหร่อหลักัฐานท่ี่�ชิัดเจน เพ่ยงพอท่ี่�แสดงให้เห็นว่าม่เหต่ ์
อันควรเช่ิ� อว่าม่กัารกัระที่ำาท่ี่�เป็ีนกัารที่์จริต่ หร่อฝ่่าฝ่้นกัฎิหมาย  
กัฎิระเบ่ยบ ข้อบังคับบริษัที่ หร่อหลักัจรรยาบรรณ์ในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ
ของบริษัที่เกิัดข้�น

4. ชิอ่งที่างอ่�น ๆ เชิน่
         คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ audit.committee@addtechhub.com
         เลขานก์ัารคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ Secretary@addtechhub.com 

ทัี่�งน่� กัารร้องเร่ยนจะถ่อเป็ีนความลับท่ี่�ส์ด โดยผ่่้ท่ี่�เก่ั�ยวข้องในกัารรับข้อ 
รอ้งเรย่นหรอ่เบาะแสกัารกัระที่ำาผ่ดิและกัารที่จ์ริต่ และผ่่ร้้องเรย่นไม่จำาเป็ีน
ต้่องเปีดิเผ่ยตั่วต่นของผ่่ร้อ้งเรย่น เว้นแต่่หากัเปิีดเผ่ยต่นเอง จะที่ำาใหบ้ริษัที่
สามารถแจ้งผ่ลกัารดำาเนินกัารหร่อรายละเอ่ยดเพิ�มเติ่มในเร่�องท่ี่�ร้องเร่ยน 
ใหท้ี่ราบได้

ขั�นิตอันิการตรวจส่อับขอ้ัเท็จจรงิ
1. ในกัารดำาเนินกัารต่รวจสอบและรวบรวมข้อเท็ี่จจริง ให้ผ่่รั้บข้อร้องเร่ยน

ดำาเนนิกัารเสนอเร่�องรอ้งเรย่นให้บ์คคลดังต่่อไปีน่�ที่ำาหนา้ท่ี่�ผ่่ต้่รวจสอบ
และรวบรวมขอ้เท็ี่จจรงิ (“ผ่่ต้่รวจสอบ”) ต่ามท่ี่�ได้รบัรอ้งเรย่น

กัรณ่์ผ่่ถ่้กัรอ้งเรย่นเป็ีนพนกัังานระดับต่ำากัว่าผ่่บ้ริหาร :
ให้ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและ/หร่อบ์คคลหร่อหน่วยงาน 
ท่ี่�ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บริหารมอบหมายที่ำาหนา้ท่ี่�เป็ีนผ่่ต้่รวจสอบ
กัรณ่์ผ่่ถ่้กัรอ้งเรย่นเป็ีนพนกัังานระดับตั่�งแต่่ผ่่บ้รหิารข้�นไปี : 
ให้คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบและ/หร่อบ์คคลหร่อหน่วยงานท่ี่� 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบมอบหมายที่ำาหนา้ท่ี่�เป็ีนผ่่ต้่รวจสอบ
ในกัรณ์่ม่ข้อสงสัยหร่อคำาถามใด ๆ ผ่่้ต่รวจสอบสามารถเชิิญให้
พนักังานคนหน้�งคนใดหร่อ ผ่่้บังคับบัญชิาท่ี่�รับผ่ิดชิอบโดยต่รง 
ของผ่่ร้อ้งเรย่น มาให้ขอ้มล่หรอ่ขอให้จัดสง่เอกัสารใด ๆ   ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง
มาเพ่�อกัารต่รวจสอบหาขอ้เท็ี่จจรงิได้

(1)

(2)

ในกัรณ์ท่่ี่�เป็ีนกัารรอ้งเรย่นท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารกัระที่ำากัารอันที่จ์ริต่ 
หร่อผ่ิดกัฎิหมาย กัฎิระเบ่ยบ ข้อบังคับ หร่อหลักัจรรยาบรรณ์ 
ในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ ให้ผ่่้ต่รวจสอบพิจารณ์าเสนอ 
ขอ้ร้องเร่ยนดังกัล่าวพร้อมความเห็นต่่อคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ
เพ่�อพจิารณ์าต่่อไปี
ให้ผ้่่ต่รวจสอบแจ้งความค่บหน้าและผ่ลกัารพิจารณ์าเร่� อง 
ร้องเร่ยนกัารกัระที่ำาผ่ิดและกัารท์ี่จริต่ ให้กัับผ้่่ร้องเร่ยนท่ี่�ได้ 
เปีิดเผ่ยช่ิ�อ ท่ี่�อย่่ หมายเลขโที่รศัพที่� อ่เมล� หร่อชิ่องที่างติ่ดต่่อ 
อ่�น ๆ  ไว้ อยา่งไรก็ัต่าม ในบางครั�งด้วยเหต่ผ์่ลความจำาเปีน็ในเร่�อง
ขอ้มล่ส่วนบ์คคลและกัารรักัษาความลับ บริษัที่อาจไม่สามารถให้
ข้อม่ลในรายละเอ่ยดเก่ั�ยวกัับกัารสอบสวนหร่อกัารลงโที่ษ 
ที่างวินยั
ในกัรณ์่ท่ี่�เร่�องร้องเร่ยนดังกัล่าวเปี็นเร่�องสำาคัญ เชิ่น เปี็นเร่�องท่ี่�
กัระที่บต่่อช่ิ�อเส่ยง ภาพลักัษณ์� หรอ่ฐานะที่างกัารเงินของบรษัิที่ 
ขัดแย้งกัับนโยบายในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ หร่อเก่ั�ยวข้อง
กัับผ่่้บริหารระดับส่ง เป็ีนต้่น ให้ผ่่้ต่รวจสอบพิจารณ์าเสนอเร่�อง 
ดังกัล่าวพร้อมความเห็นต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เพ่�อพิจารณ์า 
ต่่อไปี
ในกัรณ์่ท่ี่�ข้อร้องเร่ยนที่ำาให้เกิัดความเส่ยหายต่่อผ่่้ใดผ่่้หน้�ง  
ผ้่่ต่รวจสอบจะเสนอวิธุ์ก่ัารบรรเที่าความเส่ยหายท่ี่�เหมาะสมและ 
เปีน็ธุ์รรมใหกั้ับผ่่เ้สย่หายต่ามท่ี่�เหน็สมควรก็ัได้

(1)

(2)

(3)

(4)

การคัุ้มคัรอังปกปอ้ังผูท้่�แจ้งขอ้ัมูลหรอืัใหเ้บาะแส่
1. ผ่่้ร้องเร่ยนสามารถเล่อกัท่ี่�จะไม่เปีิดเผ่ยต่นเองได้หากัเห็นว่ากัาร 

เปีดิเผ่ยอาจที่ำาใหเ้กิัดความเสย่หายกัับต่นเอง แต่่ต้่องระบ์รายละเอ่ยด
ข้อเท็ี่จจริงหร่อหลักัฐานท่ี่�ชิัดเจนเพ่ยงพอท่ี่�แสดงให้เห็นว่าม่เหต่ ์
อันควรเช่ิ� อว่าม่กัารกัระที่ำาท่ี่�เปี็นกัารที่์จริต่ หร่อฝ่่าฝ่้นกัฎิหมาย  
กัฎิระเบย่บ ขอ้บงัคับบริษัที่ หรอ่จรรยาบรรณ์ในกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจของ
บริษัที่เกิัดข้�น อย่างไรก็ัต่าม หากัเล่อกัท่ี่�จะเปีิดเผ่ยต่นเองก็ัจะที่ำาให้
ผ้่่รบัข้อรอ้งเรย่นสามารถดำาเนินกัารได้อยา่งรวดเร็วยิ�งข้�น

2. ข้อม่ลท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารร้องเร่ยน บริษัที่ถ่อเปี็นความลับและจะ 
เปีดิเผ่ยเท่ี่าท่ี่�จำาเปีน็ โดยคำานง้ถ้งความปีลอดภัยและความเสย่หายของ
ผ้่่รายงานแหล่งท่ี่�มาของขอ้มล่หรอ่บ์คคลท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง ทัี่�งน่� ผ้่่รบัผ่ดิชิอบ
ในที่์กัขั�นต่อนจะต้่องเก็ับรักัษาข้อม่ลท่ี่�ได้รับร่้ชิั�นความลับส่งส์ดและ 
ไมเ่ปีดิเผ่ยต่่อบ์คคลอ่�น หากัฝ่า่ฝ้่นถ่อเปีน็กัารกัระที่ำาความผิ่ดวินยั

3. กัรณ่์ท่ี่�ผ้่่ร้องเร่ยนเห็นว่าต่นอาจได้รับความไม่ปีลอดภัยหร่ออาจเกิัด
ความเด่อดร้อนเส่ยหาย ผ่่้ร้องเร่ยนสามารถร้องขอให้บริษัที่กัำาหนด
มาต่รกัารค์้มครองท่ี่�เหมาะสมก็ัได้ หร่อบริษัที่อาจกัำาหนดมาต่รกัาร
ค์้มครองโดยผ่่้ร้องเร่ยนไม่ต้่องร้องขอก็ัได้ หากัเห็นว่าเปี็นเร่�องท่ี่�ม ่
แนวโนม้ท่ี่�จะเกิัดความเส่ยหายหรอ่ความไมป่ีลอดภัย

4. พนักังานท่ี่�ปีฏิิบัติ่ต่่อบ์คคลอ่�นด้วยวิธุ์่กัารท่ี่�ไม่เปี็นธุ์รรม เล่อกัปีฏิิบัติ่
ด้วยวิธุ์่กัารท่ี่�ไม่เหมาะสมหร่อก่ัอให้เกิัดความเส่ยหายต่่อบ์คคลอ่�นนั�น 

2. หากัต่รวจสอบแล้วพบว่าเร่� องร้องเร่ยนเปี็นความจริง บริษัที่จะ 
ดำาเนินกัาร ดังต่่อไปีน่�
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อันม่เหต่์จ่งใจมาจากักัารท่ี่�บ์คคลอ่�นนั�นได้ร้องเร่ยน ได้แจ้งข้อม่ล 
ร้องเร่ยน หร่อให้เบาะแสเก่ั�ยวกัับกัารที่์จริต่หร่อกัารไม่ปีฏิิบัติ่ต่าม
กัฎิหมาย กัฎิระเบ่ยบ ข้อบังคับ หร่อหลักัจรรยาบรรณ์ในกัารดำาเนิน
ธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ รวมไปีถ้งกัารท่ี่�บ์คคลอ่�นนั�นฟื้้องร้องดำาเนินคด่  
เปีน็พยานใหถ้้อยคำา หรอ่ใหค้วามรว่มมอ่ใด ๆ ต่่อศาล หรอ่หนว่ยงาน
ของรัฐถ่อเปีน็กัารกัระที่ำาความผ่ดิวินยัท่ี่�ต้่องได้รบัโที่ษ ทัี่�งน่�อาจได้รบั
โที่ษต่ามท่ี่�กัฎิหมายกัำาหนดไว้หากัเป็ีนกัารกัระที่ำาความผิ่ดต่ามกัฎิหมาย

5. ผ่่ท่้ี่�ได้รบัความเด่อดรอ้นเสย่หายจะได้รบักัารบรรเที่าความเสย่หายด้วย
วิธุ์ก่ัารหรอ่กัระบวนกัารท่ี่�มค่วามเหมาะสมและเปีน็ธุ์รรม

การจัดำทำาทะเบย่นิและการรายงานิ
เลขาน์กัารคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบม่หน้าท่ี่�จัดที่ำาที่ะเบ่ยนรับเร่�องร้องเร่ยน
และเบาะแสกัารกัระที่ำาผิ่ดและกัารที่จ์ริต่ และจัดที่ำารายงานสร์ปีกัารรับแจ้ง
ข้อม่ลกัารกัระที่ำาผ่ิดและกัารที่์จริต่ทัี่�งหมดของบริษัที่ ทัี่�งท่ี่�ได้ดำาเนินกัาร
พิจารณ์าแล้วหร่ออย่่ระหว่างกัารต่รวจสอบข้อเท็ี่จจริง ให้คณ์ะกัรรมกัาร
ต่รวจสอบที่ราบเปีน็ปีระจำาอยา่งนอ้ยไต่รมาสละครั�ง

4) การแจ้งเบาะแส่ (Whistleblowing)

บริษัที่ให้ความสำาคัญเก่ั�ยวกัับกัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่โดยเปิีดโอกัาสให้
พนักังานและผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยสามารถแจ้งข้อม่ลหร่อให้เบาะแสหากัพบเห็น
กัารฝ่า่ฝ่น้ หร่อพบความผิ่ดปีกัติ่ในกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่ เชิน่ กัารที่จ์รติ่ 
กัารปีฏิิบัติ่ต่ามหลักัเกัณ์ฑ์�หร่อข้อบังคับท่ี่�กัฎิหมายกัำาหนด กัารปีฏิิบัติ่ต่าม
ระเบ่ยบหร่อนโยบายของบริษัที่ กัารกัำากัับด่แล ค์ณ์ธุ์รรม จรรยาบรรณ์  
และนโยบายต่่อต้่านคอร�รัปีชัิน ผ่่านชิ่องที่างต่่าง ๆ ท่ี่�กัำาหนด เพ่�อให้ม่กัาร
ต่รวจสอบข้อเท็ี่จจริงต่ามกัระบวนกัารท่ี่�ระบ์ไว้ใน "นโยบายกัารรายงาน
เหต์่กัารณ์�หร่อสงสัยว่าม่เหต่์กัารณ์�ที่์จริต่อย่างร้ายแรง" และรายงานต่่อ 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบและคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ นอกัจากัน่�ยังม่กัารให้
ข้อม่ลในกัารติ่ดต่่อกัับผ่่้ร้องเร่ยนอย่างชิัดเจนโดยเปีิดเผ่ยกัระบวนกัารและ 
ชิ่องที่างในเว็บไซ้ำต่�ของบริษัที่ ทัี่�งน่�เพ่�อสร้างความเช่ิ�อมั�นให้กัับผ่่้ร้องเร่ยน
ว่ากัารรายงาน หร่อให้ข้อม่ล หร่อแจ้งเบาะแสจะไม่ที่ำาให้ผ่่้ร้องเร่ยนหร่อ 
ผ่่้ให้ข้อม่ลได้รับความเด่อดร้อยเส่ยหาย บริษัที่จ้งได้กัำาหนดกัลไกัสำาหรับ
ค้์มครอง และบรรเที่าความเด่อนรอ้นเสย่หายใหแ้ก่ัผ่่ท่้ี่�รายงาน หรอ่ใหข้อ้มล่
ท่ี่�ถก่ักัระที่ำาโดยไมเ่ปีน็ธุ์รรม

ในปีี 2564 บริษัที่ไม่พบข้อร้องเร่ยนทัี่�งจากับ์คคลภายนอกัและพนักังาน 
ของบรษัิที่
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8.2 รายงานผลการปฏิิบัติหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการตรวจำสอบ
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบของ บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) ได้รับ 
กัารแต่่งตั่�งโดยท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ปีระกัอบด้วยกัรรมกัารอิสระ
จำานวน 4 ท่ี่าน ซ้ำ้�งเป็ีนผ่่้ที่รงค์ณ์ว์ฒิท่ี่�ม่ปีระสบกัารณ์�ด้านบัญช่ิ กัารเงิน 
กัฎิหมาย กัารบริหารธ์ุ์รกิัจ และกัารบริหารองค�กัร จ้งม่ค์ณ์สมบัติ่เหมาะสม 
ในกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�สอบที่านความน่าเชิ่�อถ่อของรายงานที่างกัารเงิน ต่าม 
ขอ้กัำาหนดของสำานกัังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� 
(กั.ล.ต่.) และต่ลาดหลักัที่รัพย�แห่งปีระเที่ศไที่ย โดยคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ
ในปีจัจ์บันปีระกัอบด้วย

1. นายจิรพนัธุ์� สินธ์ุ์นาวา  ปีระธุ์านกัรรมกัารต่รวจสอบ 
2. นายวิศลิปี ์ว่องวานิชิวัฒนะ กัรรมกัารต่รวจสอบ
3. นางสาวเยาวโรจน� กัลิ�นบ์ญ  กัรรมกัารต่รวจสอบ
4. นายศรัิต่น� รัต่นไพฑ์ร่ย�  กัรรมกัารต่รวจสอบ

ในปีี 2564 คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบดำาเนินกัารจัดกัารปีระช์ิมรวมทัี่�งสิ�น  
4 ครั�ง โดยม่วัต่ถ์ปีระสงค�ม์ง่เนน้ไปีท่ี่�กัารสอบที่านความเพย่งพอและความม่
ปีระสิที่ธุ์ิภาพของระบบกัารควบค์มภายใน ปีระสิที่ธุ์ิผ่ลของกัารดำาเนินงาน
และกัารบริหารความเส่�ยง ความน่าเช่ิ�อถ่อของรายงานที่างกัารเงิน กัารปีฏิิบติั่
ต่ามกัฎิหมายและกัฎิระเบ่ยบท่ี่�เก่ั�ยวข้อง และกัารด่แลรักัษาที่รัพย�สินของ
บริษัที่และบริษัที่ย่อย โดยม่กัรรมกัารต่รวจสอบทัี่�ง 4 ท่ี่าน เข้าร่วมปีระช์ิม
ครบที่ก์ัครั�ง และเปีน็กัารรว่มปีระช์ิมกัับผ่่บ้รหิาร ผ่่ส้อบบัญช่ิ และผ่่ต้่รวจสอบ
ภายในต่ามความเหมาะสม โดยสร์ปีสาระสำาคัญในกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ใน 
ปี ี2564 ได้ดังน่�

1. สอบทัานรายงานทัางการเงินทัั�งรายไต์รมัาสและป๋ระจัำาป๋ี
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้สอบที่านขอ้มล่ท่ี่�สำาคัญของรายงานที่างกัารเงิน
ทัี่�งรายไต่รมาสและปีระจำาปีี 2564 ของบริษัที่และบริษัที่ย่อย สอบที่าน
ปีระเด็นเก่ั�ยวกัับนโยบายกัารบัญช่ิท่ี่�สำาคัญ กัารเปีล่�ยนแปีลงในรอบปี ี
ท่ี่�ผ่่านมา ผ่ลกัระที่บในอนาคต่ท่ี่�อาจจะเกิัดข้�น และรับฟัื้งคำาชิ่�แจงจากั 
ผ่่ส้อบบัญชิแ่ละปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่า่ยกัารเงิน ในเร่�องความถก่ัต้่องครบถ้วน
ของงบกัารเงิน และความเพ่ยงพอในกัารเปีิดเผ่ยข้อม่ล รวมถ้งรับที่ราบ 
ขอ้สังเกัต่ และข้อเสนอแนะของผ่่ส้อบบัญชิท่่ี่�มค่วามเป็ีนอิสระในกัารปีฏิิบติั่
หน้าท่ี่�และกัารแสดงความเห็น ซ้ำ้�งคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบม่ความเห็น
สอดคล้องกัับผ่่้สอบบัญชิ่ว่า งบกัารเงินดังกัล่าวม่ความถ่กัต้่องต่ามท่ี่�ควร 
ในสาระสำาคัญต่ามมาต่รฐานกัารบัญชิ่ท่ี่�รับรองทัี่�วไปี และไม่พบรายกัารใด 
ท่ี่�อาจมผ่่ลกัระที่บอันเปีน็สาระสำาคัญต่่องบกัารเงิน

2. สอบทัานให้บริษัทัมั่ระบบการควบคุมัภายในและระบบการ 
ต์รวจัสอบภายในท่ั�เหมัาะสมัและมัป่๋ระสิทัธิุผ่ล 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้สอบที่านให้บริษัที่และบริษัที่ย่อยม่ระบบ 
กัารควบค์มภายในและระบบกัารต่รวจสอบภายในท่ี่�ด่และม่ปีระสิที่ธิุ์ผ่ล  
โดยรวมถ้งระบบกัารควบค์มภายในท่ี่�เก่ั�ยวกัับกัารต่่อต้่านกัารที่์จริต่
คอร�รัปีชิัน โดยสอบที่านร่วมกัับผ้่่สอบบัญชิ่และผ้่่ต่รวจสอบภายในอิสระ  
รวมถ้งความเพ่ยงพอและความเปี็นอิสระในกัารปีฏิิบัติ่งานของผ่่้ต่รวจสอบ
ภายใน และม่กัารติ่ดต่ามผ่ลกัารปีฏิิบัติ่งานและกัารดำาเนินกัารแก้ัไขต่าม
รายงานผ่ลกัารต่รวจสอบในปีระเด็นท่ี่�ม่นัยสำาคัญอย่างต่่อเน่�อง ซ้ำ้�งจะนำา 
ไปีส่่ระบบกัารควบค์มภายในท่ี่�ด่ กัารบริหารความเส่�ยงท่ี่�ม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ  
และกัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่ต่ามแผ่นงานท่ี่�ได้รับอน์มัติ่ ซ้ำ้�งครอบคล์ม 
ระบบงานท่ี่�สำาคัญของบริษัที่ทัี่�งระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ และระบบ 
ปีฏิิบติั่กัาร โดยจัดที่ำาแบบปีระเมินความเพย่งพอของระบบกัารควบคม์ภายใน 
ต่ามแบบปีระเมินของคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� 
และม่ความเห็นว่าม่ความเหมาะสมและม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพเพ่ยงพอกัับกัาร
ดำาเนินธ์ุ์รกิัจอย่างโปีร่งใส โดยไม่พบปีระเด็นท่ี่�เป็ีนสาระสำาคัญอันอาจจะ
กัระที่บต่่อกัารดำาเนินงานของบริษัที่

3. สอบทัานการบรหิารความัเส่�ยง 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้สอบที่านนโยบายและกัารปีฏิิบัติ่ต่ามหลักักัาร
บริหารความเส่�ยงของบริษัที่และบริษัที่ย่อย เพ่�อให้มั�นใจว่าบริษัที่และ 
บริษัที่ย่อยม่กัระบวนกัารบริหารความเส่�ยงท่ี่�เหมาะสมและม่ปีระสิที่ธิุ์ผ่ล  
โดยมก่ัารติ่ดต่ามกัารดำาเนนิกัารปีระเมนิความเส่�ยงท่ี่�อาจเกิัดข้�นจากัสถานกัารณ์� 

สภาพแวดล้อมที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี รวมถ้งความเส่�ยงที่างกัารเงิน 
ความเส่�ยงจากัความไมม่ั�นคงปีลอดภัยของระบบสารสนเที่ศ และความเส่�ยง
จากักัารสญ่หายของข้อมล่สารสนเที่ศ   ซ้ำ้�งบริษัที่ได้กัำาหนดมาต่รกัารปิีดหร่อ
ลดความเส่�ยงอย่างสมำาเสมอทัี่�งระยะสั�นและระยะยาว โดยบริษัที่ได้จัด 
ที่ำากัารปีระเมินระบบกัารควบค์มภายในและกัารบริหารความเส่�ยงต่าม 
แนวที่างมาต่รฐานสากัล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk  
Management) ซ้ำ้�งผ่ลกัารสอบที่านพบว่า กัารดำาเนินกัารบริหารความเส่�ยง
เปีน็ไปีอยา่งมป่ีระสิที่ธุ์ผิ่ลเพย่งพอต่ามนโยบายและแผ่นกัลย์ที่ธุ์�ของบรษัิที่



108แบบ 56-1 ONE REPORT 

4. สอบทัานการป๋ฏิิบติั์ต์ามักฎหมัาย 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้สอบที่านและกัำากัับด่แลให้บรษัิที่และบริษัที่ยอ่ย
ปีฏิิบติั่ต่ามกัฎิระเบย่บ นโยบาย และดำาเนนิกิัจกัารต่่าง ๆ อยา่งถก่ัต้่องต่าม
กัฎิหมายว่าด้วยหลักัที่รพัย�และต่ลาดหลักัที่รพัย� ต่ามข้อกัำาหนดของ กั.ล.ต่.       
และต่ลาดหลักัที่รพัย�แหง่ปีระเที่ศไที่ย และต่ามกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับธ์ุ์รกิัจ
ของบริษัที่ โดยไม่พบข้อบ่งชิ่�ท่ี่�ที่ำาให้เชิ่� อว่าม่ข้อบกัพร่องเก่ั�ยวกัับกัาร 
ไมป่ีฏิิบติั่ต่ามและ/หรอ่กัารปีฏิิบติั่ท่ี่�ขดัหรอ่แยง้กัับขอ้กัำาหนด ระเบย่บ และ
กัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง

5. พจิัารณาเสนอแต่์งตั์�งผู่ส้อบบญัช่ข่้องบรษัิทั
ในปี ี2564 คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้คัดเล่อกัผ่่ส้อบบัญช่ิโดยพิจารณ์าจากั
ความเปีน็อิสระ ผ่่ส้อบบญัช่ิไมม่ค่วามสมัพนัธุ์�ใด ๆ  กัับบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ย 
ความร้่ความสามารถ ปีระสบกัารณ์� ผ่ลกัารปีฏิิบัติ่งาน รวมถ้งค่าต่อบแที่น 
ในกัารสอบบัญชิ่ท่ี่�เหมาะสมของบริษัที่และบริษัที่ย่อย และนำาเสนอต่่อ 
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เพ่�อพจิารณ์าและขออนมั์ติ่ต่่อท่ี่�ปีระช์ิม   ผ่่ถ่้อห์น้ปีระจำา
ปีี 2564 ซ้ำ้�งท่ี่�ปีระช์ิมผ่่้ถ่อห์้นได้ม่มติ่อน์มัติ่แต่่งตั่�งผ่่้สอบบัญชิ่จากั บริษัที่  
ไพร้ซ้ำวอเต่อร�เฮัาส� คเ่ปีอร�ส เอบ่เอเอส จำากััด เปีน็ผ่่ส้อบบญัช่ิของบรษัิที่และ
บรษัิที่ยอ่ย 

6. พจิัารณารายการท่ั�เก่�ยวโยงกัน หรอ่รายการท่ั�อาจัมัค่วามัขั้ดแยง้
ทัางผ่ลป๋ระโยช่น์ 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้พจิารณ์ารายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกััน ซ้ำ้�งต้่องปีฏิิบติั่ให้
เปีน็ไปีต่ามกัฎิหมาย กัฎิเกัณ์ฑ์�ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง และข้อกัำาหนดของต่ลาดหลักัที่รพัย�
แห่งปีระเที่ศไที่ย ซ้ำ้� งอาจเกิัดความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน�  ทัี่� งน่�  
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบมค่วามเห็นว่ารายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกัันเป็ีนกัารดำาเนนิ

กัารต่ามเง่�อนไขที่างกัารค้าปีกัติ่ทัี่�วไปี ไม่มค่วามขัดแย้งกัันที่างผ่ลปีระโยชิน� 
ม่ความเปี็นธุ์รรม และสมเหต่์สมผ่ล โดยไม่พบรายกัารใดท่ี่�ผ่ิดปีกัติ่และม ่
กัารเปีดิเผ่ยขอ้มล่สารสนเที่ศอยา่งครบถ้วนเพย่งพอ

สร์ปีภาพรวมปี ี2564 คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้ปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ต่ามท่ี่�ได้ระบ์
ไว้ในกัฎิบัต่รคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ โดยใช้ิความร่้ความสามารถติ่ดต่าม
กัารดำาเนนิงานของบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ย โดยมค่วามเปีน็อิสระอยา่งเพย่งพอ 
และม่ความเห็นว่าบริษัที่และบริษัที่ย่อยได้จัดที่ำารายงานที่างกัารเงินใน 
สาระสำาคัญอย่างถ่กัต้่อง เช่ิ�อถ่อได้ โดยจัดที่ำาข้�นต่ามมาต่รฐานกัารบัญชิ่ท่ี่�
รบัรองโดยทัี่�วไปี มก่ัารเปีดิเผ่ยขอ้มล่อยา่งเพย่งพอ และในกัารเขา้ที่ำารายกัาร
ท่ี่�เก่ั�ยวโยงกััน หร่อรายกัารท่ี่�อาจม่ความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน� บริษัที่ได้
จัดให้ม่กัารปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิหมาย กัฎิเกัณ์ฑ์�ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง และข้อกัำาหนดของ
ต่ลาดหลักัที่รัพย�แห่งปีระเที่ศไที่ยอย่างเคร่งครัด และม่กัารปีฏิิบัติ่ต่าม
กัฎิหมาย ระเบย่บ และขอ้บงัคับท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจอยา่งครบถ้วน 
รวมทัี่�งบริษัที่จัดให้ม่กัารบริหารความเส่�ยงท่ี่�เพ่ยงพอและม่กัารกัำากัับด่แล
กิัจกัารท่ี่�ด่ในองค�กัร มผ้่่่สอบบัญชิ ่และผ้่่ต่รวจสอบภายในท่ี่�มค่วามเป็ีนอิสระ
และม่ค์ณ์สมบัติ่เหมาะสม ท่ี่�ชิ่วยให้กัารสอบบัญชิ่และระบบกัารควบค์ม
ภายในม่ความเหมาะสมและม่ปีระสิที่ธุ์ิผ่ล ต่ลอดจนกัรรมกัารและผ่่้บริหาร
ของบริษัที่ม่จริยธุ์รรมและความม์่งมั�นในกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�เพ่�อให้บรรล ์
เปี้าหมายของบริษัที่ ให้ความสำาคัญต่่อกัารดำาเนินงานภายใต้่ระบบกัาร
ควบค์มภายในและระบบกัารต่รวจสอบภายในท่ี่�ม่ปีระสิที่ธุ์ิผ่ล ม่กัารกัำากัับ
ดแ่ลกิัจกัารท่ี่�ด่ รวมทัี่�งมก่ัารพัฒนาปีรับปีร์งระบบกัารปีฏิิบติั่งานให้มค่ณ์์ภาพ 
ด่ข้� ้นอย่างต่่อเน่�อง แม้จะอย่่ในสถานกัารณ์�ท่ี่�ม่ความท้ี่าที่ายในชิ่วงกัาร 

แพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอแสดงความนับถ่อ
             

                                                                                                                                

(นายจิรพนัธุ์� สนิธ์ุ์นาวา )
ป๋ระธุานกรรมัการต์รวจัสอบ
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8.3 สรุปผลการปฏิิบัติหน้าท่�ข้องคณะกรรมูการชุดย่อยอ่�นๆ

คณ์ะกัรรมกัารบรหิารของ บรษัิที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) ปีระกัอบด้วย
กัรรมกัารจำานวน 3 ท่ี่าน ดังน่�

คณ์ะกัรรมกัารบรหิารของบรษัิที่ได้รบักัารแต่่งตั่�งโดยท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัาร
บริษัที่ เพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�บริหารจัดกัาร และควบค์มกิัจกัารของบริษัที่ต่ามท่ี่� 
คณ์ะกัรรมกัารมอบหมาย เพ่�อสนับสน์นกัารปีฏิิบัติ่งาน สร้างความเชิ่�อมั�น 
ใหแ้ก่ัผ่่ม้ส่ว่นได้เสย่ และเพ่�อให้บรษัิที่เติ่บโต่อยา่งยั�งย่น 

ซ้้ำ�งในปีี 2564 คณ์ะกัรรมกัารบริหารได้ดำาเนินกัารจัดกัารปีระช์ิมรวมทัี่�งสิ�น 
13 ครั�ง มก่ัรรมกัารบรหิารทัี่�ง 3 ท่ี่าน เข้ารว่มปีระช์ิมครบที่ก์ัครั�ง โดยมส่าระ
สำาคัญของอำานาจหน้าท่ี่�ความรบัผ่ดิชิอบ ดังต่่อไปีน่�

1. จัดที่ำาวิสยัทัี่ศน� กัลย์ที่ธุ์� ทิี่ศที่างในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ เป้ีาหมาย แนวที่าง 
นโยบาย แผ่นกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจ งบปีระมาณ์ โครงสร้างกัารบรหิารงาน 
และอำานาจอนม์ติั่ของบริษัที่ เพ่�อเสนอใหค้ณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่เหน็ชิอบ
และอน์ มั ติ่  และดำา เ นินกัารต่ามท่ี่� ไ ด้รับความเ ห็นชิอบจากั 
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ รวมถ้งต่รวจสอบและติ่ดต่ามผ่ลกัารดำาเนินงาน
ดังกัล่าวใหเ้ปีน็ไปีอยา่งมป่ีระสทิี่ธุ์ภิาพและปีระสทิี่ธุ์ผิ่ล

2. พิจารณ์ากัลั�นกัรองข้อเสนอของฝ่่ายจัดกัารในกัารกัำาหนดนโยบาย 
กัารลงที่์น กัารขยายกิัจกัาร กัารปีระชิาสัมพันธุ์� กัำาหนดแผ่นกัารเงิน 
รายงานปีระจำาปี ีงบปีระมาณ์รวมทัี่�งงบปีระมาณ์ปีระจำาปีี กัารบริหาร
ที่รพัยากัรบ์คคล และกัารลงที่น์ด้านเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ เพ่�อนำาเสนอ
ต่่อท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารเปีน็ผ่่พ้จิารณ์ากัำาหนดต่่อไปี

8.3.1 รายงานคณะกรรมูการบริหาร

1. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศกััดิ� ปีระธุ์านกัรรมกัารบริหาร กัรรมกัารสรรหา 
   และพิจารณ์าค่าต่อบแที่น และปีระธุ์าน 
   เจ้าหนา้ท่ี่�บริหาร 
2. นายเจนวิที่ย� จิวะก์ัลชิยันนัที่� รองปีระธุ์านกัรรมกัารบริษัที่  และ  
   กัรรมกัารบริหาร 
3. นายสมโภชิ ที่นตั์่นติ่วงศ� กัรรมกัารบริหาร และปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่� 
   ฝ่า่ยกัารเงิน

3. มอ่ำานาจแต่่งตั่�งคณ์ะที่ำางาน เพ่�อกัารดำาเนินกิัจกัารหรอ่กัารบริหารงาน
ของบริษัที่และกัารกัำาหนดอำานาจ หน้าท่ี่� และความรับผ่ิดชิอบของ 
คณ์ะที่ำางาน รวมถ้งควบคม์กัำากัับดแ่ลใหก้ัารดำาเนินงานของคณ์ะที่ำางาน
ท่ี่�แต่่งตั่�งบรรล์ต่ามนโยบายและเปีา้หมายท่ี่�กัำาหนด

4. ติ่ดต่ามผ่ลกัารดำาเนินงานของบริษัที่ให้เป็ีนไปีต่ามกัรอบนโยบายและ
เปี้าหมาย ท่ี่�ได้รับกัารอน์มัติ่จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และกัำากัับด่แล
ใหก้ัารดำาเนินงานมค่ณ์์ภาพและปีระสิที่ธุ์ภิาพ

5. พิจารณ์าเร่�องกัารจัดสรรงบปีระมาณ์ปีระจำาปีีต่ามท่ี่�ฝ่่ายจัดกัาร 
เสนอ ก่ัอนท่ี่�จะนำาเสนอใหค้ณ์ะกัรรมกัารบริษัที่พจิารณ์าและอนม์ติั่

6. มอ่ำานาจพิจารณ์าอนม์ติั่กัารใชิจ่้ายที่างกัารเงินในกัารดำาเนนิกัารท่ี่�เปีน็
ธ์ุ์รกัรรมปีกัติ่ของธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่ แต่่ไมเ่กิันงบปีระมาณ์ท่ี่�ได้รบัอนม์ติั่
จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

7. ศ้กัษาความเปี็นไปีได้สำาหรับโครงกัารใหม่ ๆ และม่อำานาจพิจารณ์า
อนม์ติั่เขา้รว่มปีระมล่งานต่่าง ๆ  ต่ลอดจนเขา้ดำาเนนิงานโครงกัารต่่าง ๆ  
ต่ามท่ี่�เห็นสมควร รวมถ้งกัารที่ำานิติ่กัรรมท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับเร่�องดังกัล่าว 
จนเสรจ็กัาร

8. อน์มัติ่กัารใชิ้จ่ายเงินลงที่์นท่ี่�สำาคัญท่ี่�ได้กัำาหนดไว้ในงบปีระมาณ์ 
รายจ่ายปีระจำาปีี ต่ามท่ี่�จะได้รับมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ 
หรอ่ต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ได้เคยมม่ติ่อนม์ติั่ในหลักักัารไว้แล้ว

9. อน์มัติ่กัารเข้าที่ำาสัญญาและ/หร่อธ์ุ์รกัรรมใด ๆ ท่ี่�เก่ั�ยวกัับกัารดำาเนิน
ธ์ุ์รกิัจปีกัติ่ของบริษัที่ (เชิน่ กัารซ้ำ่�อขาย กัารลงที่น์หรอ่รว่มที่น์กัับบ์คคล
อ่�นเพ่�อกัารที่ำาธ์ุ์รกัรรมต่ามปีกัติ่ของบริษัที่ และเปี็นไปีเพ่�อปีระโยชิน�
ในกัารดำาเนนิงานต่ามวัต่ถป์ีระสงค�ของบรษัิที่) ภายในวงเงินต่ามต่าราง
อำานาจอน์มัติ่ท่ี่�ผ่่านกัารอน์มัติ่จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ กัรณ์่ท่ี่�วงเงิน
เกิันงบปีระมาณ์ท่ี่�ได้รับอน์มัติ่จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ต้่องนำาเสนอ
ต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เพ่�อขออนมั์ติ่ในกัารปีระช์ิมครั�งถัดไปี

10. ม่อำานาจพิจารณ์าอน์มัติ่กัารกั่้ย่มเงิน กัารที่ำาธ์ุ์รกัรรมที่างกัารเงินกัับ
ธุ์นาคารหร่อสถาบันกัารเงินสำาหรบัสนับสนน์กัารที่ำาธ์ุ์รกิัจต่ามปีกัติ่ เชิน่ 
กัารเปิีดบญัชิธุ่์นาคาร กัารปีดิบญัชิธุ่์นาคาร กัารจัดหาวงเงินสนิเช่ิ�อ หร่อ
กัารขอสินเช่ิ�อใด ๆ  ของบริษัที่ต่ามต่ารางอำานาจอนมั์ติ่ท่ี่�ผ่า่นกัารอนมั์ติ่
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จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ กัรณ์่ท่ี่�วงเงินเกิันงบปีระมาณ์ท่ี่�ได้รับอน์มัติ่
จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ต้่องนำาเสนอต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เพ่�อขอ
อน์มัติ่ในกัารปีระช์ิมครั�งถัดไปี และกัรณ์่ท่ี่�ต้่องใชิ้ที่รัพย�สินของบริษัที่
เปีน็หลักัปีระกััน ต้่องนำาเสนอขออนมั์ติ่จากัคณ์ะกัรรมกัารของบรษัิที่

11. พิจารณ์าและติ่ดต่ามผ่ลกัารดำาเนินงานของบริษัที่ และนำาเสนอ 
ขออน์มัติ่จ่ายเงินปีันผ่ลระหว่างกัาลหร่อเงินปีันผ่ลปีระจำาปีีต่่อ 
คณ์ะกัรรรมกัารบรษัิที่ 

12. กัำาหนดโครงสรา้งองค�กัร อำานาจกัารบรหิารองค�กัร รวมถ้งกัารแต่่งตั่�ง 
กัารว่าจ้าง กัารโยกัย้าย กัารเลิกัจ้าง กัารกัำาหนดเงินค่าจ้าง ค่าต่อบแที่น 
โบนสั พนกัังานระดับผ่่บ้รหิาร ตั่�งแต่่ระดับปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�ฝ่่ายหรอ่
เท่ี่ยบเท่ี่าข้�นไปี ยกัเว้นต่ำาแหนง่ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิาร

13. มอ่ำานาจแต่่งตั่�งท่ี่�ปีรก้ัษาหรอ่คณ์ะท่ี่�ปีรก้ัษาของคณ์ะกัรรมกัารบริหาร
ได้ต่ามความเหมาะสมและม่อำานาจกัำาหนดค่าต่อบแที่น ค่าเบ่�ยเล่�ยง 
สวัสดิกัาร สิ�งอำานวยความสะดวกั และค่าใช้ิจ่ายอ่�น ๆ ของปีระธุ์าน 
ท่ี่�ปีรก้ัษา ท่ี่�ปีรก้ัษา หรอ่คณ์ะท่ี่�ปีรก้ัษาดังกัล่าวได้ต่ามความเหมาะสม

14. ดำาเนินกัารอ่�นใดต่ามท่ี่�ได้รับมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่หร่อ
ต่ามนโยบายท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่กัำาหนด

15. มอบอำานาจให้บ์คคลใดบ์คคลหน้�งหร่อหลายคนปีฏิิบัติ่กัารอย่างหน้�ง
อยา่งใดแที่นคณ์ะกัรรมกัารบรหิาร

ทัี่�งน่� กัารมอบอำานาจ หนา้ท่ี่� และความรบัผ่ดิชิอบของคณ์ะกัรรมกัารบริหาร
นั�นจะไม่ม่ ลักัษณ์ะเป็ีนกัารมอบอำานาจหร่อมอบอำานาจชิ่วงท่ี่�ที่ำาให้ 
คณ์ะกัรรมกัารบริหาร หร่อผ่่้รับมอบอำานาจจากัคณ์ะกัรรมกัารบริหาร
สามารถอน์มัติ่รายกัารท่ี่�ต่นหร่อบ์คคลท่ี่�อาจม่ความขัดแย้ง (ต่ามท่ี่�นิยามไว้
ในปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� หร่อ
ปีระกัาศคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต่ลาดที่์น) อาจม่ส่วนได้เส่ย หร่ออาจได้รับ
ปีระโยชิน�ในลักัษณ์ะใด ๆ หร่ออาจม่ความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน�อ่�นใด 
กัับบรษัิที่หรอ่บรษัิที่ยอ่ย ยกัเว้นเปีน็กัารอนม์ติั่รายกัารท่ี่�เปีน็ไปีต่ามนโยบาย 
และหลักัเกัณ์ฑ์�ท่ี่�ท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ได้อนมั์ติ่ไว้

คณ์ะกัรรมกัารบริหารมค่วามม์ง่มั�นในกัารปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ต่ามท่ี่�ได้รบัมอบหมาย
จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ โดยใช้ิความร่ ้ความสามารถอยา่งระมัดระวังและ
รอบคอบในกัารบริหารจัดกัารธ์ุ์รกิัจ เพ่�อให้บรรล์ต่ามวิสัยทัี่ศน� พันธุ์กิัจ 
กัลย์ที่ธุ์� และเป้ีาหมายของบริษัที่ โดยคำาน้งถ้งปีระโยชิน�ส่งส์ดของบริษัที่  
ผ้่่ถ่อห้์น และผ้่่ม่ส่วนได้เส่ยท์ี่กัฝ่่าย ภายใต้่หลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่  
ด้วยความโปีร่งใส ต่รวจสอบได้ ควบค่่ไปีกัับกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจด้วยความ 
รบัผิ่ดชิอบต่่อสังคมและสิ�งแวดล้อม เพ่�อใหอ้งค�กัรเติ่บโต่ได้อยา่งมั�นคงและ
ยั�งย่นต่่อไปี ซ้ำ้�งในปีี 2564 บริษัที่ได้จัดที่ำานโยบายกัารจัดที่ำาคาร�บอน 
ฟื้ต์่พริ�นที่�ขององค�กัร และนโยบายกัารจัดกัารด้านความยั�งยน่ รวมทัี่�งแต่่งตั่�ง
คณ์ะที่ำางานกัารจัดกัารด้านความยั�งย่น โดยได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกั 
ให้ต่รวจสอบปีริมาณ์กัารปีล่อยและด่ดกัลับก๊ัาซ้ำเร่อนกัระจกัจากักัารดำาเนิน
กิัจกัารขององค�กัร เพ่�อเป็ีนขอ้มล่อ้างอิงในกัารลดกัารปีล่อยก๊ัาซ้ำเร่อนกัระจกั
ขององค�กัรในปีต่ี่อ ๆ  ไปี และด้วยความม์ง่มั�นดังกัล่าว เม่�อวันท่ี่� 20 พฤษภาคม 
2564 บริษัที่สามารถเข้าเปี็นบริษัที่จดที่ะเบ่ยนในต่ลาดหลักัที่รัพย�แห่ง
ปีระเที่ศไที่ยได้สำาเร็จ 

ขอแสดงความนับถ่อ
             

                                                                                                                                

( นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศกััดิ� )
ป๋ระธุานกรรมัการบรหิาร
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8.3.2 รายงานคณะกรรมูการสรรหาและพิัจำารณา
ค่าตอบแทน 

คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่นของ บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ 
จำากััด (มหาชิน) ปีระกัอบด้วยกัรรมกัารจำานวน 3 ท่ี่าน ดังน่�

1. นางสาวเยาวโรจน� กัลิ�นบ์ญ กัรรมกัารอิสระ กัรรมกัารต่รวจสอบ และ 
   ปีระธุ์านกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์า 
   ค่าต่อบแที่น
2. นายศริตั่น� รตั่นไพฑ์ร่ย�  กัรรมกัารอิสระ กัรรมกัารต่รวจสอบ และ 
   กัรรมกัารสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น
3. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศกััดิ� ปีระธุ์านกัรรมกัารบรหิาร กัรรมกัารสรรหา 
   และพจิารณ์าค่าต่อบแที่น และปีระธุ์าน
   เจ้าหน้าท่ี่�บริหาร

คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่นของบริษัที่ได้รับกัารแต่่งตั่�ง
โดยท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ เพ่�อที่ำาหนา้ท่ี่�สรรหาบ์คคลท่ี่�มค่ณ์์สมบติั่
เหมาะสมเพ่�อดำารงต่ำาแหน่งกัรรมกัาร กัรรมกัารช์ิดย่อย และปีระธุ์าน 
เจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และพิจารณ์าจัดที่ำานโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์�กัารจ่าย 
ค่าต่อบแที่นของกัรรมกัาร กัรรมกัารช์ิดยอ่ย และปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิาร   
เพ่�อเสนอความเห็นต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริหารและ/หรอ่คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่
และ/หรอ่นำาเสนอต่่อท่ี่�ปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้พจิารณ์าอนมั์ติ่ต่่อไปีแล้วแต่่กัรณ์่

ซ้้ำ�งในปี ี2564 คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่นได้ดำาเนนิกัาร
จัดกัารปีระช์ิมเปีน็จำานวน 2 ครั�ง มก่ัรรมกัารสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น

ทัี่�ง 3 ท่ี่าน เข้าร่วมปีระช์ิมครบที่์กัครั�ง โดยม่สาระสำาคัญของอำานาจหน้าท่ี่�
ความรบัผ่ดิชิอบ ดังต่่อไปีน่�

การส่รรหา
1. จัดที่ำานโยบาย หลักัเกัณ์ฑ์� และวิธุ์่กัารในกัารสรรหากัรรมกัารบริษัที่ 

คณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ย กัรรมกัารผ่่จั้ดกัาร และปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิาร 
โดยพจิารณ์าความเหมาะสมของจำานวน โครงสร้าง และองค�ปีระกัอบ
ของคณ์ะกัรรมกัาร กัำาหนดค์ณ์สมบัติ่ของกัรรมกัารเพ่�อเสนอต่่อ 
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ และ/หร่อเสนอขออน์มัติ่ต่่อท่ี่�ปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์น 
แล้วแต่่กัรณ์่

2. พิจารณ์าสรรหาและเสนอชิ่�อบ์คคลท่ี่�ม่ค์ณ์สมบัติ่เหมาะสม ม่ความร่้
ความชิำานาญท่ี่�เหมาะสม เพ่�อใหบ์้คคลดังกัล่าวดำารงต่ำาแหนง่กัรรมกัาร
บรษัิที่ คณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ย กัรรมกัารผ่่จั้ดกัาร และปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�
บริหาร รวมทัี่�งพิจารณ์าปีระวัติ่บ์คคลดังกัล่าวแล้วว่าม่ค์ณ์สมบัติ่ 
ครบถ้วนต่ามท่ี่�กัำาหนดไว้ใน กัฎิบัต่รต่่าง ๆ ของบริษัที่และกัฎิหมายท่ี่�
เก่ั�ยวข้อง รวมทัี่�งไม่ขัดหร่อแย้งกัับกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารดำาเนิน
ธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่

3. พิจารณ์ากัำาหนดนโยบายกัารหาผ้่่บริหารมาส่บที่อดต่ำาแหน่งท่ี่�สำาคัญ 
(Succession Plan) 

4. ที่บที่วนหลักัเกัณ์ฑ์�และวิธุ์่กัารสรรหากัรรมกัาร เพ่� อเสนอต่่อ 
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ก่ัอนท่ี่�จะมก่ัารสรรหากัรรมกัารท่ี่�ครบวาระ

5. ในกัรณ์่ท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่นเสนอช่ิ�อ
กัรรมกัารท่ี่�พ้นวาระกัลับเข้าดำารงต่ำาแหน่ง คณ์ะกัรรมกัารสรรหา 
และพิจารณ์าค่าต่อบแที่นจะพิจารณ์าผ่ลกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ของ 
กัรรมกัารรายดังกัล่าว และควรนำาเสนอผ่ลกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่� ผ่ลงาน  
(Contribution) รวมทัี่�งปีระวัติ่กัารเข้ารว่มปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารและ
กัารปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์น เพ่�อใหผ้่้่ถ่อห้์นใชิป้ีระกัอบกัารพิจารณ์าด้วย

6. จัดที่ำาแผ่นกัารพัฒนากัรรมกัารบริษัที่ เพ่�อพัฒนาความร่้กัรรมกัาร
บริษัที่ปีัจจ์บันและกัรรมกัารบริษัที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ 
บที่บาที่หนา้ท่ี่�ของกัรรมกัารบริษัที่ และพัฒนากัารต่่าง ๆ  ท่ี่�สำาคัญ เชิน่ 
สภาวะเศรษฐกิัจและอ์ต่สาหกัรรม กัฎิเกัณ์ฑ์�หร่อกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
กัับธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่ เปีน็ต้่น

7. ดำาเนนิกัารอ่�น ๆ ต่ามท่ี่�ได้รบัมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ด้วย
ความเห็นชิอบของคณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น

การกำาหนิดำค่ัาตอับแทนิ
1. จัดที่ำานโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์�ในกัารกัำาหนดค่าต่อบแที่นและ 

ผ่ลปีระโยชิน�อ่�น (ไม่ว่าจะอย่่ในร่ปีเงินสด หลักัที่รัพย� หร่ออ่�นใด)  
ของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ คณ์ะกัรรมกัารช์ิดย่อย กัรรมกัารผ่่้จัดกัาร 
และปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร เพ่�อเสนอต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ และ/
หรอ่เสนอขออนม์ติั่ต่่อท่ี่�ปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์น

2. จัดที่ำานโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์�ในกัารปีระเมินผ่ลงานของคณ์ะกัรรมกัาร
บรษัิที่ คณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ย กัรรมกัารผ่่จั้ดกัาร และปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�
บริหารเพ่�อพจิารณ์าผ่ลต่อบแที่นปีระจำาปีี
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3. เปีิดเผ่ยนโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์�ในกัารกัำาหนดค่าต่อบแที่นและ 
ผ่ลปีระโยชิน�อ่�น และจัดที่ำารายงานกัารกัำาหนดค่าต่อบแที่นดังกัล่าวไว้
ในรายงานปีระจำาปีีของบรษัิที่

4. พจิารณ์ากัลั�นกัรองโครงสรา้งเงินเด่อน และผ่ลปีระโยชิน�ต่อบแที่นอ่�น
ขององค�กัร

5. ดำาเนนิกัารอ่�น ๆ ต่ามท่ี่�ได้รบัมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ด้วย
ความเหน็ชิอบของคณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพจิารณ์าค่าต่อบแที่น

ในปีี 2564 คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่นได้ปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�
ต่ามท่ี่�ได้รบัมอบหมายจากัคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ด้วยความรอบคอบ โปีรง่ใส 
เปีน็ธุ์รรม และม่ความเปีน็อิสระ ต่ามหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่ โดยคำานง้
ถ้งผ่ลปีระโยชิน�ส่งส์ดของบริษัที่และผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยที่์กัฝ่่ายเปี็นสำาคัญ และ 
ม่ความเห็นว่าสำาหรับปีี 2564 กัรรมกัารบริษัที่ กัรรมกัารในคณ์ะกัรรมกัาร 
ช์ิดยอ่ยต่่าง ๆ  และปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร เป็ีนบ์คคลท่ี่�มค่วามร่ ้ความสามารถ 
ต่ลอดจนกัารพิจารณ์าค่าต่อบแที่นรวมถ้งผ่ลปีระโยชิน�อ่�นท่ี่�แสดงไว้ใน
รายงานปีระจำาปีีนั�น เหมาะสมกัับภาระหน้าท่ี่�และความรับผิ่ดชิอบของ 
คณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่และคณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ยของบรษัิที่ โดยเปีรย่บเท่ี่ยบ
อ้างอิงอัต่ราค่าต่อบแที่นจากัธ์ุ์รกิัจท่ี่� ม่ขนาดใกัล้เค่ยงกัับบริษัที่ใน
อ์ต่สาหกัรรมปีระเภที่เด่ยวกััน รวมทัี่�งสอดคล้องกัับภาวะเศรษฐกิัจและ 
ผ่ลกัารดำาเนินงานของบริษัที่โดยรวม และหากัม่กัารนำาเสนอรายช่ิ�อบ์คคล
เพ่�อเข้ารับกัารพิจารณ์าเล่อกัตั่�งเปี็นกัรรมกัารจากัผ่่้ถ่อห์้น ต่ามท่ี่�บริษัที่ได้
เร่ยนเชิิญให้ผ่่้ถ่อห์้นได้นำาเสนอเปี็นกัารล่วงหน้านั�น หากัเปี็นบ์คคลท่ี่�ม่
ค์ณ์สมบัติ่ต่ามท่ี่�บริษัที่กัำาหนด คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์า 
ค่าต่อบแที่นจะนำาเสนอต่่อท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ เพ่�อให้ท่ี่�ปีระช์ิม 
ผ่่ถ่้อห์น้เปีน็ผ่่พ้จิารณ์าอนมั์ติ่ต่่อไปี

ขอแสดงความนบัถ่อ
             

                                                                                                                                

( นางสาวเยาวโรจน� กัลิ�นบ์ญ )
ป๋ระธุานกรรมัการสรรหาและพจิัารณาค่าต์อบแทัน



113 แบบ 56-1 ONE REPORT

8.3.3 รายงานคณะทำางานบริหารความูเส่�ยง

คณ์ะที่ำางานบริหารความเส่�ยงของ บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 
ปีระกัอบด้วยผ่่บ้รหิารของบรษัิที่จำานวน 5 ท่ี่าน ดังน่�

1. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศกััดิ� ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และปีระธุ์าน 
   คณ์ะที่ำางานบรหิารความเส่�ยง
2. นายสมโภชิ ที่นตั์่นติ่วงศ� ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�ฝ่า่ยกัารเงิน และคณ์ะ 
   ที่ำางานบรหิารความเส่�ยง
3. นางสาวรตั่ติ่นารถ บ์ญปีระกัอบศกััดิ�  ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่ายกัารต่ลาด และ 
   คณ์ะที่ำางานบรหิารความเส่�ยง
4. นายรวินที่ร� วิรชัิพนิที่ ์ ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่ายเที่คโนโลย่ และ 
   คณ์ะที่ำางานบรหิารความเส่�ยง
5. นายพร่พงษ� ขนัธุ์ร่จ่  ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่ายสารสนเที่ศ และ 
   คณ์ะที่ำางานบรหิารความเส่�ยง

คณ์ะที่ำางานบริหารความเส่�ยงของบริษัที่ได้รับกัารแต่่งตั่�งโดยท่ี่�ปีระช์ิม 
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ เพ่�อให้ต่ระหนักัถ้งความสำาคัญในเร่�องกัารบริหาร 
ความเส่�ยง (Risk Management) ในระบบกัารบรหิารงานและกัารปีฏิิบติั่งาน
โดยม์่งหมายให้กัารบริหารความเส่�ยงเป็ีนวัฒนธุ์รรมของผ่่้ปีฏิิบัติ่งานที่์กัคน 
ซ้้ำ�งนอกัจากัจะช่ิวยให้องค�กัรสามารถบรรล์วัต่ถ์ปีระสงค�หลักัและเป้ีาหมาย 
ท่ี่�ตั่�งไว้แล้ว ยังเปีน็กัารสนับสนน์ให้บริษัที่มก่ัารดำาเนินงานท่ี่�สร้างมล่ค่าเพิ�ม
ให้องค�กัรอย่างเปี็นร่ปีธุ์รรมและม่แนวที่างในกัารบริหารความเส่�ยงเปี็นไปี 
ในทิี่ศที่างเด่ยวกััน

ซ้ำ้�งในปีี 2564 คณ์ะที่ำางานบริหารความเส่�ยงได้ดำาเนินกัารจัดกัารปีระช์ิม 
เปีน็จำานวน 3 ครั�ง มค่ณ์ะที่ำางานบรหิารความเส่�ยงทัี่�ง 5 ท่ี่าน เขา้รว่มปีระช์ิม
ครบที่ก์ัครั�ง โดยมส่าระสำาคัญของอำานาจหนา้ท่ี่�ความรบัผ่ดิชิอบ ดังต่่อไปีน่�

1. กัำาหนดโครงสร้างกัารบริหารความเส่�ยงโดยรวมของบริษัที่ ซ้ำ้�งครอบคล์ม
ถ้งความเส่�ยงปีระเภที่ต่่าง ๆ  ท่ี่�สำาคัญ เชิน่ ความเส่�ยงด้านกัารเงิน ความเส่�ยง
ด้านกัารลงที่์น และความเส่�ยงท่ี่�ม่ผ่ลกัระที่บต่่อชิ่�อเส่ยงของกิัจกัาร 
เปี็นต้่น เพ่�อนำาเสนอคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ให้ความเห็นชิอบ โดยให้
สอดคล้องและเปี็นไปีต่ามแนวที่างกัารบริหารความเส่�ยงขง
ต่ลาดหลักัที่รัพย�แห่งปีระเที่ศไที่ยและสมาคมผ่่้ต่รวจสอบภายใน 
แหง่ปีระเที่ศไที่ย

2. กัำาหนดย์ที่ธุ์ศาสต่ร�และแนวที่างในกัารบริหารความเส่�ยงของบริษัที่ 
ใหส้อดคล้องกัับนโยบายกัารบรหิารความเส่�ยง เพ่�อใหส้ามารถปีระเมนิ 
ติ่ดต่าม และควบคม์ความเส่�ยงแต่่ละปีระเภที่ใหอ้ย่ใ่นระดับท่ี่�ยอมรบัได้ 
โดยให้หนว่ยงานต่่าง ๆ  มส่ว่นรว่มในกัารบริหารและควบคม์ความเส่�ยง

3. ด่แลและติ่ดต่ามกัารปีฏิิบัติ่ต่ามนโยบายกัารบริหารความเส่�ยงภายใต้่
แนวที่างและนโยบายท่ี่�ได้รบัอนม์ติั่จากัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ 

4. กัำาหนดเกัณ์ฑ์�วัดความเส่�ยงและเพดานความเส่�ยงท่ี่�บรษัิที่จะยอมรบัได้
5. กัำาหนดมาต่รกัารท่ี่�จะใช้ิในกัารจัดกัารความเส่�ยงให้เหมาะสมต่่อสภาวกัารณ์�
6. ปีระเมนิความเส่�ยงในระดับองค�กัร และกัำาหนดวิธุ์ก่ัารบรหิารความเส่�ยงนั�น

ใหอ้ย่ใ่นระดับท่ี่�ยอมรับได้ รวมทัี่�งควบค์มด่แลใหม่้กัารบรหิารความเส่�ยง
ต่ามวิธุ์ก่ัารท่ี่�กัำาหนดไว้

ขอแสดงความนับถ่อ
             
                                                                                                                                

( นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศกััดิ� )
ป๋ระธุานคณะทัำางานบรหิารความัเส่�ยง

7. ที่บที่วนนโยบายกัารบริหารความเส่�ยงและปีรับปีร์งใหม้ป่ีระสิที่ธุ์ภิาพและ
ปีระสทิี่ธุ์ผิ่ลอยา่งเพย่งพอท่ี่�จะควบคม์ความเส่�ยง

8. มอ่ำานาจในกัารเร่ยกับ์คคลท่ี่�เก่ั�ยวข้องมาชิ่�แจงหร่อแต่่งตั่�งและกัำาหนด
บที่บาที่ให้ผ้่่ปีฏิิบัติ่งานท์ี่กัระดับม่หน้าท่ี่�บริหารความเส่�ยงต่ามความ 
เหมาะสม และให้รายงานต่่อคณ์ะที่ำางานบริหารความเส่�ยง เพ่�อใหก้ัารบริหาร
ความเส่�ยงบรรลวั์ต่ถป์ีระสงค�

9. รายงานผ่ลเก่ั�ยวกัับกัารบริหาร กัารดำาเนินงาน สถานะความเส่�ยงของ
บรษัิที่ และกัารเปีล่�ยนแปีลงต่่าง ๆ  รวมถ้งสิ�งท่ี่�ต้่องดำาเนินกัารปีรบัปีร์ง
แก้ัไข เพ่�อให้สอดคล้องกัับนโยบายและกัลย์ที่ธุ์�ท่ี่�กัำาหนด ต่่อคณ์ะกัรรมกัาร
ต่รวจสอบ เพ่�อนำาเสนอต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่อยา่งสมำาเสมอ

10. จัดที่ำาค่่มอ่กัารบริหารความเส่�ยง
11. ระบ์ความเส่�ยงด้านต่่าง ๆ พร้อมทัี่�งวิเคราะห�และปีระเมินความเส่�ยง 

ท่ี่�อาจเกิัดข้�น รวมทัี่�งแนวโนม้ซ้ำ้�งมผ่่ลกัระที่บต่่อบรษัิที่
12. จัดที่ำาแผ่นงานเพ่�อปีอ้งกัันหรอ่ลดความเส่�ยง
13. ปีระเมินผ่ลและจัดที่ำารายงานกัารบริหารความเส่�ยง
14. จัดวางระบบบริหารความเส่�ยงแบบบ่รณ์ากัารโดยเช่ิ�อมโยงระบบสารสนเที่ศ
15. ปีฏิิบติั่งานอ่�น ๆ ต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เหน็สมควร

โดยสร์ปีในปีี 2564 นอกัจากักัารที่บที่วนกัฎิบัต่รและนโยบายต่่าง ๆ เพ่�อ 
นำาเสนอต่่อท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เปีน็ปีระจำาท์ี่กัปีแีล้ว คณ์ะที่ำางาน
บริหารความเส่�ยงม่ความเห็นว่า แม้เศรษฐกิัจของปีระเที่ศอย่่ในภาวะ 
ชิะลอตั่วจากัปีญัหา กัารแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 บริษัที่ยงัสามารถ
บริหารจัดกัารความเส่�ยงได้เพย่งพอ สามารถดำาเนนิธ์ุ์รกิัจได้อยา่งเหมาะสม 
ใหส้อดคล้องกัับสภาวกัารณ์�ท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี โดยหากัมป่ีระเด็นความเส่�ยง
เกิัดข้�น คณ์ะที่ำางานบริหารความเส่�ยงจะเร่งจัดกัารปีระช์ิมเพ่�อพิจารณ์า 
ความเส่�ยงท่ี่�สำาคัญและเร่งด่วนอย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ ส่งผ่ลให้สามารถควบค์ม 
ความเส่�ยงขององค�กัรได้อย่างม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ อย่่ในระดับท่ี่�ยอมรับได้ 
สอดคล้องกัับหลักั และแนวที่างปีฏิิบติั่ในกัารกัำากัับดแ่ลกิัจกัารท่ี่�ด่ รวมถ้งม่
ระบบกัารควบค์มภายในท่ี่�เพ่ยงพอและเหมาะสมกัับธ์ุ์รกิัจ กัารปีฏิิบัติ่ต่าม
กัฎิหมาย และระเบย่บขอ้บงัคับท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจอยา่งถก่ัต้่อง
และครบถ้วน ซ้ำ้�งชิว่ยสง่เสริมให้บริษัที่สามารถบรรล์ผ่ลสำาเร็จต่ามแผ่นงาน
และเปีา้หมายท่ี่�วางไว้ภายใต้่สถานกัารณ์�ดังกัล่าว ที่ำาใหบ้รษัิที่สามารถดำาเนนิ
ธ์ุ์รกิัจได้อย่างมั�นคงและเติ่บโต่ได้อย่างต่่อเน่�อง และในสถานกัารณ์�กัาร 
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพ่�อเป็ีนกัารลดความเส่�ยงของพนักังาน 
ซ้ำ้�งเปี็นที่รัพยากัรท่ี่�สำาคัญของบริษัที่ บริษัที่ได้ให้พนักังานที่ำางานจากัท่ี่�บ้าน 
รวมทัี่�งจัดให้ม่สวัสดิกัารต่่าง ๆ เพิ�มเติ่ม เชิ่น ปีระกัันภัยกัารติ่ดเช่ิ�อไวรัส 
COVID-19 จัดเต่ร่ยมเวชิภัณ์ฑ์�ในกัารด่แลต่นเองในเบ่�องต้่นหากัได้รับเช่ิ�อ 
ติ่ดต่่อปีระสานงานสถานท่ี่�รกััษาพยาบาลเพ่�อใหไ้ด้รบักัารรักัษา เปีน็ต้่น
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ขอแสดงความนับถ่อ
             

                                                                                                                                

( นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศกััดิ� )
ป๋ระธุานคณะทัำางานกำากับดแูลกิจัการและรบัผ่ดิช่อบต่์อสงัคมั

8.3.4 รายงานคณะทำางานกำากับดูแลกิจำการและ
รับผิดชอบต่อสังคมู

คณ์ะที่ำางานกัำากัับดแ่ลกิัจกัารและรบัผิ่ดชิอบต่่อสังคมของ บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ 
จำากััด (มหาชิน) ปีระกัอบด้วยผ่่บ้รหิารของบรษัิที่จำานวน 3 ท่ี่าน ดังน่�

1. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศกััดิ� ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และปีระธุ์าน 
   คณ์ะที่ำางานกัำา กัับด่แลกิัจกัารและ 
   รบัผ่ดิชิอบต่่อสังคม 
2. นายสมโภชิ ที่นตั์่นติ่วงศ� ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�ฝ่า่ยกัารเงิน และคณ์ะ 
   ที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและรับผ่ิดชิอบ 
   ต่่อสังคม 
3. นางสาวรตั่ติ่นารถ บ์ญปีระกัอบศกััดิ� ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่ายกัารต่ลาด และ 
   คณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัาร และ 
   รบัผ่ดิชิอบต่่อสังคม 

คณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและรับผ่ิดชิอบต่่อสังคมของบริษัที่ได้รับ 
กัารแต่่งตั่�งโดยท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ เพ่�อกัำากัับด่แลต่ลอดจนให ้
คำาปีร้กัษาและกัำาหนดแนวที่างกัารปีฏิิบัติ่ต่ามหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่
ของบริษัที่ และเพ่�อรับผ่ิดชิอบต่่อสังคมได้อย่างเหมาะสมและโปีร่งใส  
เพ่�อสร้างความมั�นใจและความนา่เช่ิ�อถ่อต่่อผ่่ม้ส่ว่นได้เสย่

ซ้ำ้�งในปี ี2564 คณ์ะที่ำางานกัำากัับดแ่ลกิัจกัารและรบัผ่ดิชิอบต่่อสงัคมได้ดำาเนิน
กัารจัดกัารปีระช์ิมเปี็นจำานวน 8 ครั�ง ม่คณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและ 
รบัผ่ดิชิอบต่่อสังคมทัี่�ง 3 ท่ี่าน เขา้รว่มปีระช์ิมครบที่ก์ัครั�ง โดยมส่าระสำาคัญ
ของอำานาจหน้าท่ี่�ความรบัผ่ดิชิอบ ดังต่่อไปีน่�

1. พจิารณ์ากัำาหนดแนวที่าง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปีฏิิบติั่เก่ั�ยวกัับ
จรรยาบรรณ์และจริยธุ์รรมที่างธ์ุ์รกิัจต่ามระบบกัารกัำากัับด่แลกิัจกัาร
ท่ี่�ด่ต่่อคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และฝ่่ายจัดกัาร เพ่�อกัำาหนดเป็ีนระเบ่ยบ
ปีฏิิบัติ่ขององค�กัร ทัี่�งน่� เพ่�อให้เปี็นแนวที่างปีฏิิบัติ่ขององค�กัรท่ี่�ได้
มาต่รฐาน เป็ีนแนวที่างท่ี่�ถ่กัต้่อง และเพ่�อให้บริษัที่ต่ระหนักัถ้งความ
สำาคัญของกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจใหเ้ติ่บโต่อยา่งยั�งยน่ภายใต้่ความรบัผ่ดิชิอบ
ต่่อสงัคมและผ่่ม้ส่ว่นได้เสย่

2. กัำากัับด่แล ให้คำาปีร้กัษา ปีระเมินผ่ล และที่บที่วนนโยบายและกัาร
ปีฏิิบัติ่ต่ามหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่ จรรยาบรรณ์ธ์ุ์รกิัจ และ
นโยบายความรับผ่ิดชิอบต่่อสังคม เพ่�อพัฒนาและยกัระดับระบบกัาร
กัำากัับดแ่ลกิัจกัารของบรษัิที่ส่ม่าต่รฐานสากัล

3. ปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�อ่�นใดต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่มอบหมาย

ทัี่�งน่� นอกัจากักัารที่บที่วนกัฎิบัต่รและนโยบายต่่าง ๆ เพ่�อนำาเสนอต่่อ 
ท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เปี็นปีระจำาที่์กัปีีแล้ว ในปีี 2564 ท่ี่�บริษัที่ได้
เปีน็บริษัที่จดที่ะเบย่นในต่ลาดหลักัที่รพัย�แหง่ปีระเที่ศไที่ย เพ่�อใหเ้ปีน็ไปีต่าม
หลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่ คณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและรับผ่ิดชิอบ
ต่่อสังคมได้จัดที่ำาหลักัเกัณ์ฑ์�กัารให้สิที่ธุ์ิผ่่้ถ่อห์้นเสนอระเบ่ยบวาระกัาร

ปีระช์ิมผ่่้ถ่อห์้น และเสนอบ์คคลเพ่� อเข้ารับกัารพิจารณ์าเล่อกัตั่�งเปี็น
กัรรมกัาร นโยบายกัารจัดที่ำาคาร�บอนฟื้์ต่พริ�นที่�ขององค�กัร นโยบาย 
กัารจัดกัารด้านความยั�งยน่ รวมทัี่�งกัำาหนดคณ์ะที่ำางานกัารจัดกัารด้านความ
ยั�งย่นเพิ�มเติ่ม และได้จัดที่ำาโครงกัารจิต่อาสา เพ่�อเปี็นกัารปีล่กัฝั่งจิต่สำาน้กั
ท่ี่�ด่ให้กัับพนักังานที่์กัระดับให้ร่้จักักัารเส่ยสละ และให้ความชิ่วยเหล่อ 
โดยใชิค้วามร่แ้ละความสามารถท่ี่�ต่นเองม ่ ดังน่�

1. กัารจัดที่ำาหลังคาในโครงกัารเร่อนเสม่อนญาติ่ ท่ี่�โรงพยาบาลศิริราชิ
รว่มกัับวัดอมรนิที่รารามจัดที่ำาโครงกัารฯ ข้�น เพ่�อชิว่ยเหล่อผ่่ป้ีว่ยและ
ญาติ่ท่ี่�ยากัไร้ม่ปีัญหาเร่�องกัารหาท่ี่�พักัและไม่สะดวกัเดินที่างไปีกัลับ 
โดยจัดที่ำาหลังคาของศาลาเดิม ท่ี่�ปีัจจ์บันไม่สามารถกัันแดดกัันฝ่นได้ 
และจัดที่ำาหลังคาของศาลาใหเ้ชิ่�อมต่่อกัับเรอ่นเสมอ่นญาติ่ 

2. ติ่ดตั่�งระบบพัดลมไอเย็นเพ่�อระบายความร้อนภายในท่ี่�พักัของผ่่้ปี่วย
บา้นแบง่บ์ญ ต่ำาบลบง้ชิำาอ้อ อำาเภอหนองเส่อ จังหวัดปีท์ี่มธุ์าน ่

3. บริษัที่ได้เข้ารว่มโครงกัาร Jitasa.care เพ่�อผ่่้ปี่วย COVID-19 ซ้ำ้�งเปี็น
เว็บไซ้ำต่�ท่ี่�รวบรวมข้อมล่ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับ COVID-19 เชิน่ ศน่ย�ฉด่วัคซ้ำน่ 
โรงพยาบาลสนาม จ์ดพักัคอย ชิ่องที่างกัารติ่ดต่่อของผ่่้ปี่วยเพ่�อ 
ขอความช่ิวยเหล่อ เป็ีนต้่น โดยบริษัที่ได้รว่มจัดที่ำาระบบกัารรับสง่ SMS 
และ OTP ซ้ำ้�งเปี็นความถนัดของบริษัที่ นอกัจากันั�น บริษัที่ยังจัดที่ำา 
ชิอ่งที่าง (Gateway) สำารอง สำาหรบัรับสง่ SMS ในกัรณ์ท่่ี่�ชิอ่งที่างหลักั
เกิัดปัีญหา โดยบริษัที่เป็ีนผ้่่รับผิ่ดชิอบค่าใช้ิจ่ายในกัารรับส่ง SMS ท่ี่�
เกิัดข้�นในชิอ่งที่างของบรษัิที่
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8.3.5 รายงานคณะทำางานการจำัดการด้านความู
ยั�งย่น

คณ์ะที่ำางานกัารจัดกัารด้านความยั�งย่นของ บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด 
(มหาชิน) ปีระกัอบด้วยผ่่บ้รหิารและพนกัังานจำานวน 10 ท่ี่าน ดังน่�

1. นายสมโภชิ ที่น์ตั่นติ่วงศ� ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่า่ยกัารเงิน และปีระธุ์าน 
   คณ์ะที่ำางานกัารจัดกัารด้านความยั�งยน่
2. นายรวินที่ร� วิรชัิพนิที่ ์ ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�ฝ่า่ยเที่คโนโลย ่
3. นายพร่พงษ� ขนัธุ์ร่จ่  ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�ฝ่า่ยสารสนเที่ศ 
4. นายปีระย่ร วชิริพนัธุ์�สถิต่ ผ่่ช้ิว่ยปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�ฝ่า่ยกัารเงิน
5. นางสาวธุ์ญัญนาถ ลาภเจรญิกิัจสก์ัล  ผ่่ช้ิว่ยปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�ฝ่า่ยกัารเงิน
6. นางสาวสภั์ค อมรที่วิชิกัล์   ผ่่จั้ดกัารฝ่า่ยบญัช่ิ
7. นางสาวจินดารตั่น� พนัธ์ุ์�จินดาวรรณ์  ผ่่จั้ดกัารฝ่า่ยกัารเงิน
8. นางธุ์ารารัต่น� รอดเม่�อ  ผ่่จั้ดกัารฝ่า่ยจัดซ้ำ่�อ
9. นางสาวกัรรณ์กิัาร� สข์ชิาร ่ ผ่่จั้ดกัารฝ่า่ยที่รพัยากัรบ์คคล
10. นางสาวอัณ์ณ์�รตั่น� ดลวชิริโภคิณ์ เลขานก์ัารบรษัิที่

คณ์ะที่ำางานกัารจัดกัารด้านความยั�งย่นของบริษัที่ได้รับกัารแต่่งตั่�งโดย 
ท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบรหิาร โดยมวั่ต่ถป์ีระสงค�เพ่�อรว่มมอ่กัันขับเคล่�อน
ให้บริษัที่สามารถดำาเนินธ์ุ์รกิัจภายใต้่กัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่ควบค่่กัับ 
กัารดำาเนนิงานอยา่งมค่วามรบัผ่ดิชิอบต่่อสังคมและสิ�งแวดล้อม

ซ้ำ้�งในปีี 2564 คณ์ะที่ำางานกัารจัดกัารด้านความยั�งย่นได้ดำาเนินกัารจัดกัาร
ปีระช์ิมเปีน็จำานวน 2 ครั�ง โดยมส่าระสำาคัญของอำานาจหนา้ท่ี่�ความรบัผ่ดิชิอบ 
ดังต่่อไปีน่�

กัำาหนดแนวที่างและแผ่นกัารดำาเนินงานกัารจัดกัารด้านความยั�งย่นท่ี่�
เหมาะสม สอดคล้องกัับนโยบาย

สรา้งวัฒนธุ์รรมกัารจัดกัารด้านความยั�งยน่ พร้อมทัี่�งส่�อสารให้กัรรมกัาร  
ผ่่้บริหาร และพนักังานที่์กัระดับค่่ค้าและผ่่้ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง ได้ร่้ เข้าใจ และ 
เกิัดความต่ระหนักัในด้านกัารจัดกัารด้านความยั�งยน่

รว่มกัันเสนอแนวที่างกัารดำาเนินกัาร เพ่�อใหบ้รรล์เป้ีาหมายท่ี่�กัำาหนดไว้

ติ่ดต่ามและรายงานผ่ลความค่บหนา้กิัจกัรรมท่ี่�ต้่องจัดที่ำารวมถ้งปีระสาน
งานหนว่ยงานท่ี่�เก่ั�ยวข้องในกัารรวบรวมข้อมล่

รายงานผ่ลกัารดำาเนินงานกัารจัดกัารด้านความยั�งย่นต่่อคณ์ะที่ำางาน
กัำากัับดแ่ลกิัจกัารและรับผิ่ดชิอบต่่อสังคม

ดำาเนินงานด้านอ่�น ๆ ท่ี่�ได้รบัมอบหมาย
 
และในปีี 2564 คณ์ะที่ำางานฯ ได้ร่วมกัันวิเคราะห�แหล่งปีล่อยก๊ัาซ้ำ 
เร่อนกัระจกัจากักิัจกัรรมต่่าง ๆ ของบริษัที่ และกัำาหนดเปี้าหมายและ 
หาแนวที่างลดปีริมาณ์ก๊ัาซ้ำเร่อนกัระจกั ซ้ำ้�งแม้ว่าข้อม่ลของปีริมาณ์ก๊ัาซ้ำ 
เร่อนกัระจกัจากักิัจกัรรมต่่าง ๆ ของบริษัที่ท่ี่�คำานวณ์ได้ในปีี 2564 น่�จะ 
ไม่ใชิ่ปีริมาณ์ท่ี่�แท้ี่จริง เน่�องจากัพนักังานของบริษัที่โดยส่วนใหญ่ที่ำางาน
จากัท่ี่�บ้าน แต่่บริษัที่จะนำาข้อม่ลดังกัล่าวไปีเปี็นแนวที่างในกัารลดปีริมาณ์
ก๊ัาซ้ำเร่อนกัระจกัในอนาคต่ต่่อไปี

ขอแสดงความนับถ่อ
             
                                                                                                                                

( นายสมโภชิ ที่นตั์่นติ่วงศ�  )
ป๋ระธุานคณะทัำางานการจััดการด้านความัยั�งยน่

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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9. การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมูภายใน
9.1.1 ความูเห็นเก่�ยวกับระบบควบคุมูภายในข้อง
คณะกรรมูการบริษััท

บริษัที่ต่ระหนักัและให้ความสำาคัญกัับระบบกัารควบค์มภายใน เพ่�อให้เปี็น
ไปีต่ามหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่ จากักัารปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ 
ครั�งท่ี่� 4/2563 เม่�อวันท่ี่� 11 พฤศจิกัายน 2563 คณ์ะกัรรมกัารได้ปีระเมิน
ระบบควบคม์ภายใน โดยได้มก่ัารสอบถามขอ้มล่จากัฝ่า่ยบรหิารของบรษัิที่ 
และได้ต่อบแบบปีระเมินความเพ่ยงพอของระบบควบค์มภายในของบริษัที่
ต่ามแบบปีระเมนิความเพย่งพอของระบบควบคม์ภายในของคณ์ะกัรรมกัาร
กัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� โดยปีระกัอบด้วย 5 องค�ปีระกัอบ 
ได้แก่ั

1. กัารควบคม์ภายในองค�กัร (Control Environment)
2. กัารปีระเมนิความเส่�ยง (Risk Assessment)
3. กัารควบคม์กัารปีฏิิบติั่งาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเที่ศและกัารส่�อสารข้อมล่ (Information & Communication)
5. ระบบกัารติ่ดต่าม (Monitoring Activities)

คณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่มค่วามเหน็ว่า บรษัิที่ได้จัดใหม้ก่ัารบรหิารงานและระบบ
กัารควบค์มภายในท่ี่�ด่เพ่ยงพอแล้ว โดยผ่่้บริหารได้สนับสน์นให้พนักังานใน
องค�กัรต่ระหนกััถ้งความสำาคัญในกัารควบค์มภายใน โดยได้จัดใหม้บ์่คลากัร
อย่างเพ่ยงพอและเหมาะสมเพ่�อให้กัารดำาเนินงานของบริษัที่ดำาเนินต่าม
วัต่ถ์ปีระสงค�และสอดคล้องกัับกัฎิหมาย และกัฎิระเบ่ยบท่ี่�เก่ั�ยวข้องและ 
เปีน็ไปีต่ามหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่ี่�ด่ 

นอกัจากัน่�บริษัที่ได้จัดให้ม่ส่วนกัารต่รวจสอบภายในท่ี่�ม่ความเปี็นอิสระใน
กัารติ่ดต่าม และปีระเมินผ่ลกัารควบค์มภายในโดยกัารว่าจ้างผ่่้ต่รวจสอบ
ภายในซ้ำ้�งเปีน็หนว่ยงานภายนอกั (Outsource) โดยรายงานต่่อคณ์ะกัรรมกัาร
ต่รวจสอบ

9.1.2 ผลการตรวจำสอบภายใน ความูเหน็เก่�ยวกบั
ระบบควบคุมูภายในและการดำาเนินการข้องบริษััท

บรษัิที่ได้ว่าจ้างผ่่ต้่รวจสอบภายในซ้ำ้�งเปีน็บ์คคลภายนอกั (Outsource) โดย
ได้แต่่งตั่�ง บริษัที่ พ่แอนด�แอล อินเที่อร�นอล ออดิที่ จำากััด เปี็นผ่่้ต่รวจสอบ
ภายในของบริษัที่โดยม ่นางสาวมนพทัี่ธุ์� ภม่ริตั่นจรนิที่ร� (รายละเอ่ยดเก่ั�ยว
กัับหัวหน้างานต่รวจสอบภายในต่ามเอกัสารแนบ 3) เพ่�อที่ำากัารต่รวจสอบ
ระบบควบค์มภายใน และกัารปีฏิิบัติ่ต่ามระบบของบริษัที่และบริษัที่ย่อย  
โดยได้แบ่งกัารต่รวจสอบภายในออกัเป็ีน 2 ส่วนค่อ (1) ระบบกัารควบค์ม
ภายใน และ (2) กัารควบคม์ทัี่�วไปีด้านเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ ซ้ำ้�งมร่ายละเอ่ยด
ดังน่�  

กัารบรหิารที่รพัยากัรบ์คคล 
กัารต่รวจสอบด้านเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ 
วงจรรายจ่าย
วงจรรายได้

(1)
(2)
(3)
(4)

(1) การต์รวจัสอบระบบการควบคุมัภายในเร่�องการบริหารงานทัรัพยากร 
      บุคคลป๋ระกอบด้วย 13 ข้อบเข้ต์วัต์ถุุป๋ระสงค์ ได้แก่ 

ผ้่่ต่รวจสอบภายในได้ดำาเนินกัารต่รวจสอบระบบกัารควบค์มภายใน 
ท์ี่กักัระบวนกัารหลักัของบรษัิที่ ได้แก่ั

นโยบาย ระเบย่บ และขั�นต่อนกัารปีฏิิบติั่งานเก่ั�ยวกัับกัารบริหาร
งานที่รพัยากัรบ์คคล 
แผ่นผ่งัโครงสรา้งองค�กัร โครงสรา้งหนว่ยงาน ขอบเขต่อำานาจหน้าท่ี่� 
ความร่ค้วามเข้าใจในกัารปีฏิิบติั่งานและกัารวางแผ่นกัำาลังพล
กัารจัดที่ำาอำานาจดำาเนนิงาน อำานาจอนมั์ติ่ และตั่วอยา่งลายเซ้ำน็ 
งบปีระมาณ์ด้านกัารบริหารที่รพัยากัรบ์คคล 
กัารสรรหาและว่าจ้าง 
กัารควบคม์ค่าต่อบแที่น 
กัารควบคม์สวัสดิกัาร 
กัารควบคม์เงินเด่อน 
กัารควบคม์กัารปีฏิิบติั่งาน       
 กัารปีระเมินผ่ล 
 กัารพัฒนาบ์คลากัร 
 กัารเลิกัจ้างและลาออกั 
 กัารกัำาหนดสิที่ธุ์ิ�ในกัารเข้าถ้งขอ้มล่ 

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
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จากักัารต่รวจสอบพบว่า บริษัที่มก่ัารควบค์มภายในท่ี่�เพย่งพอ พบเพย่งปีระเด็นความเส่�ยงเล็กันอ้ย ในหัวข้อท่ี่� 9 เร่�องกัารควบคม์กัารปีฏิิบติั่งาน ซ้ำ้�งบรษัิที่ได้
ดำาเนนิกัารแก้ัไขทัี่นท่ี่เรย่บรอ้ยแล้ว ดังน่�

หัวข้้อ ประเด็นท่�ตรวจำพับ การดำาเนินการข้องบริษััท

2. โครงสร้างองค�กัร/โครงสร้างหนว่ยงาน/ขอบเขต่ 
     อำานาจหน้าท่่ี่

พบผ่่้บังคับบัญชิาสายงานใน “โครงสร้างองค�กัร” 
ไม่ต่รงกัับ “ใบกัำาหนดหน้าท่่ี่รับผ่ิดชิอบฯ” จำานวน 
1 ราย

ณ์ วันท่่ี่ 6 เมษายน 2564 บริษัที่ได้ดำาเนิน
กัารแก้ัไขผ่่้บังคับบัญชิาสายงานในใบกัำาหนด
หน้าท่่ี่รับผิ่ดชิอบและข้อกัำาหนดค์ณ์ลักัษณ์ะ
เร่ยบร้อยแล้ว

9. กัารควบค์มกัารปีฏิิบัติ่งาน พนักังานม่กัารบันท้ี่กัเวลาเข้า-ออกังานอย่าง 
ครบถ้วน อย่างไรก็ัต่าม พบพนักังานม่กัารบันท้ี่กั
เวลาปีฏิิบัติ่งานจริง ไม่ครบ 8 ชิั่วโมงจำานวน  
1 รายกัาร ขาดไปี 42 นาท่ี่ ซ้ำ้่งผ่่านกัารอน์มัติ่ 
โดยผ่่จั้ดกัารฝ่่ายที่รพัยากัรบ์คคล แต่่ไมผ่่า่นผ่่บ้งัคับ
บัญชิาอยา่งชิัดเจน

กัารแจ้งลางานไมเ่ป็ีนไปีต่ามระเบ่ยบท่่ี่บรษัิที่กัำาหนด
จำานวน 3 รายกัาร กัรณ์่ลากิัจ ไม่ได้ที่ำากัารแจ้ง 
ล่วงหน้า 1 วัน อย่างไรก็ัต่าม ม่กัารอน์มัติ่โดย 
ผ่่้บังคับบัญชิาก่ัอนระยะเวลาปีฏิิบัติ่งาน ซ้ำ้่งเป็ีน
กัรณ์่ลาฉ์กัเฉิน ท่่ี่ม่กัารระบ์สาเหต่์ของกัารลาไว้เป็ีน
ลายลักัษณ์�อักัษร

ณ์ วันท่่ี่ 29 เมษายน 2564 ม่กัารขออน์มัติ่แก้ัไข 
เวลากัารที่ำางานโดยผ้่่บังคับบัญชิาอน์มัติ่  
อยา่งเป็ีนลายลักัษณ์�อักัษรเร่ยบร้อยแล้ว

ท้ัี่งน่้ ผ่่้บริหารได้รับที่ราบและเน้นยำาให้ฝ่่าย
ที่รัพยากัรบ์คคลสอบที่านสาเหต่์กัารลากัรณ่์
ฉ์กัเฉินอยา่งชิัดเจนที่์กัครั้ง

11. กัารพัฒนาบ์คลากัร บริษัที่ม่กัารจัดเก็ับเอกัสารปีระกัอบกัารฝ้่กัอบรม
อย่างครบถ้วนที่์กัราย และม่กัารบันท้ี่กัปีระวัติ่กัาร 
ฝ้่กัอบรมไว้อย่างชิัดเจน อย่างไรก็ัต่าม ไม่พบกัาร
บนัท้ี่กัปีระวัติ่กัารฝ้่กัอบรมจำานวน 1 หลักัสต่่ร 7 ราย

ณ์ วันท่่ี่ 7 เมษายน 2564 บริษัที่ได้ดำาเนิน
กัารบันท้ี่กัปีระวัติ่กัารฝ้่กัอบรมอย่างครบถ้วน 
ที่์กัรายเร่ยบร้อยแล้ว

(2) การต์รวจัสอบด้านเทัคโนโลย่สารสนเทัศัการควบคุมัเฉพาะระบบงาน  
     การสอบทัานครั�งน่�มัข่้อบเข้ต์ในการต์รวจัสอบ และมัวั่ต์ถุปุ๋ระสงค์ข้อง 
       แต่์ละข้อบเข้ต์ ดังน่�

1. กระบวนการพัฒนาซึ่อฟต์์แวร ์ (Software Development Process) 
เพ่�อใหม้ัั�นใจัว่ากระบวนการพฒันาซึ่อฟต์์แวรม์ัค่วามัถุกูต้์อง น่าเช่่�อถุ่อ 
และมัค่ณุภาพ    

2. การควบคมุัการเข้า้ถุ่ง (Access Control) เพ่�อใหม้ัั�นใจัว่าองค์กรมัก่าร
กำาหนดนโยบายและควบคุมัในการเข้้าถุ่งข้้อมัูลท่ั�ช่ัดเจัน และมั่การ
ป๋รบัป๋รุงนโยบายและระเบย่บข้ั�นต์อนใหทั้ันสมัยั

3. การควบคมุัข้้อมัลูนำาเข้า้ (Input Control) เพ่�อใหม้ัั�นใจัว่าข้อ้มัลูต่์าง ๆ 
ท่ั�นำาเข้้าสู่ระบบมั่การต์รวจัสอบความัถูุกต้์องข้องข้้อมัูล และมั่การ
อนุมัติั์โดยผู่ม้ัสิ่ทัธิุต์ามัข้ั�นต์อนท่ั�ได้กำาหนดไว้ 

4. การควบคุมักระบวนการทัำางาน (Process Control) เพ่�อให้มัั�นใจัว่า
กระบวนการทักุข้ั�นต์อน มัค่วามัถุกูต้์อง ครบถุ้วน และเช่่�อถุ่อได้ 

5. การควบคุมัผ่ลลัพธ์ุท่ั�ได้ (Output Control) เพ่�อให้มัั�นใจัว่ามั่การ 
เก็บรกัษาข้อ้มัลูและผ่ลลัพธ์ุจัากกระบวนการทัำางานได้อยา่งป๋ลอดภัย

6. การควบคมุัการป๋รบัป๋รุงเป๋ล่�ยนแป๋ลง (Change Control) เพ่�อใหม้ัั�นใจั
ว่าหากมัก่ารป๋รบัป๋รุงเป๋ล่�ยนแป๋ลงระบบ ได้มัก่ารวางแผ่นควบคมุั

7. การจััดการป๋ัญหา (Incident Management) เพ่�อให้มัั�นใจัว่ามั่
กระบวนการแก้ไข้ป๋ญัหาท่ั�เกิดข้่�นจัากการใช้่งานระบบ

8. การควบคุมัความัต่์อเน่�อง (Continuity Control) เพ่�อให้มัั�นใจัว่ามั ่
การป๋กป๋อ้งระบบ รวมัถุ่งข้อ้มัลูใหส้ามัารถุทัำางานได้อยา่งต่์อเน่�อง

9. การควบคมุัด้านกฎหมัายและจัรยิธุรรมั (Legal and Ethical Control) 
เพ่�อใหม้ัั�นใจัว่าองค์กรมัก่ารดำาเนินการทัางธุุรกิจัไมัข่้ดัแยง้ต่์อกฎหมัาย

10. การจััดการความัเส่�ยงด้านความัป๋ลอดภัยข้องสารสนเทัศั (Information 
Security Risk Management) เพ่�อใหม้ัั�นใจัว่าองค์กรได้มัก่ารป๋ระเมันิ
ความัเส่�ยงท่ั�เก่�ยวข้้องกับระบบ พรอ้มัทัั�งหาแนวทัางป๋้องกัน และวิธุ่
แก้ไข้ป๋ญัหาเพ่�อไมัใ่หก้ระทับต่์อการดำาเนินการทัางธุุรกิจัข้ององค์กร
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ซ้้ำ�งจากักัารต่รวจสอบทัี่�ง 10 ขอบเขต่ พบว่า บรษัิที่ยงัมก่ัารควบคม์ภายในอยา่ง
สมำาเสมอและเปี็นปีัจจ์บันผ่่้ต่รวจสอบภายในได้ต่รวจสอบต่ามขอบเขต่ 
กัารต่รวจสอบพบว่า บริษัที่ได้พัฒนาระบบเปี็นไปีต่ามมาต่รฐาน รวมทัี่�ง 
ต่รวจสอบระบบกัารควบค์มข้อม่ลนำาเข้าและกัารควบค์มผ่ลลัพธุ์�ท่ี่�ได้พบว่า 
ข้อม่ลท่ี่�ได้ไม่ม่กัารผิ่ดพลาดของระบบ จ้งถ่อว่าบริษัที่ม่กัารควบค์มภายใน 
ท่ี่�เพย่งพอ เป็ีนมาต่รฐาน และไมพ่บปีระเด็นความเส่�ยง

(3) การต์รวจัสอบระบบการควบคุมัภายในเร่�องระบบการบริหารรายจ่ัาย  
       ป๋ระกอบด้วย 19 ข้อบเข้ต์วัต์ถุปุ๋ระสงค์ ได้แก่ 

จัากการต์รวจัสอบทัั�ง 19 ข้อบเข้ต์ พบว่าบรษัิทัมัก่ารป๋ฏิิบติั์ต์ามัระเบย่บ คูม่ัอ่ 
นโยบาย และอำานาจัอนุมัติั์ท่ั�บรษัิทักำาหนดไว้อยา่งถุกูต้์อง จ่ังมัก่ารควบคมุั
ภายในท่ั�เพย่งพอ

นโยบาย ระเบย่บ และขั�นต่อนกัารปีฏิิบติั่งานเก่ั�ยวกัับกัารบริหาร
ต้่นที่น์ 
แผ่นผ่งัโครงสรา้งองค�กัร โครงสร้างหนว่ยงาน ขอบเขต่หนา้ท่ี่� 
อำานาจดำาเนนิงาน อำานาจอนม์ติั่ และตั่วอยา่งลายเซ้ำน็ 
กัารควบคม์งบปีระมาณ์ด้านรายจ่าย 
กัารคัดเล่อกัและข้�นที่ะเบ่ยนผ่่้ขายรายใหม่/กัารปีระเมินผ้่่ขาย
ปีระจำาปี ี
กัระบวนกัารขอซ้ำ่�อ 
กัระบวนกัารจัดซ้ำ่�อ/จัดจ้าง 
กัารที่ำาสญัญาจัดซ้ำ่�อ/จัดจ้าง 
กัระบวนกัารรบัของ 
กัารบนัท้ี่กัรายกัารเจ้าหน่� 
กัารจ่ายชิำาระหน่� 
กัารควบคม์เช็ิคจ่าย 
กัารวิเคราะห�อาย์เจ้าหน่� 
กัารควบคม์เงินสดยอ่ย 
กัารควบคม์เงินที่ดรองจ่าย 
กัารพสิจ่น�ยอดเงินฝ่ากัธุ์นาคาร 
ภาษ่ซ้ำ่�อ 
ภาษ่หกัั ณ์ ท่ี่�จ่าย 
กัารกัำาหนดสทิี่ธุ์ิ�กัารเขา้ถ้ง 

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15) 
16) 
17)
18)) 
19)

(4) การต์รวจัสอบระบบการควบคุมัภายในเร่�องวงจัรรายได้ ป๋ระกอบด้วย  
      16  ข้อบเข้ต์วัต์ถุุป๋ระสงค์ ได้แก่ 

โดยผ่ลการต์รวจัสอบพบว่า บรษัิทัและบรษัิทัยอ่ยมัก่ารจััดทัำาต์ามัระเบย่บ
และนโยบายได้อยา่งครอบคลมุัครบถุ้วนทักุข้อบเข้ต์ท่ั�ต์รวจัสอบ

9.1.3 คุณสมูบัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจำสอบ
ภายใน (Outsource)

ท่ั�ป๋ระชุ่มัคณะกรรมัการต์รวจัสอบครั�งท่ั� 4/2563 เมั่�อวันท่ั� 11 พฤศัจิักายน 
2563 มัม่ัติ์แต่์งตั์�ง บรษัิทั พแ่อนด์แอล อินเทัอรน์อล ออดิทั จัำากัด ใหป้๋ฏิิบติั์
หน้าท่ั�ผู่้ต์รวจัสอบภายในข้องบริษัทัและบริษัทัย่อย โดยมัอบหมัายให้ 
นางสาวมันพัทัธ์ุ ภูมัิรัต์นจัรินทัร์ ต์ำาแหน่งรองป๋ระธุานฝ่่ายป๋ฏิิบัติ์การ 
เป๋น็หวัหน้างานต์รวจัสอบภายใน

คณะกรรมัการต์รวจัสอบได้พิจัารณาคุณสมับัติ์ข้อง นางสาวมันพัทัธ์ุ  
ภูมัิรัต์นจัรินทัร์ แล้วเห็นว่ามั่ความัเหมัาะสมัเพ่ยงพอกับการป๋ฏิิบัติ์หน้าท่ั� 
ดังกล่าวเน่�องจัากมัค่วามัเป๋็นอิสระ และมัป่๋ระสบการณ์ด้านการต์รวจัสอบ
ภายในมัาเป๋็นระยะเวลามัากกว่า 10 ป๋ี (รายละเอ่ยดท่ั�เก่�ยวข้้องกับผู่ด้ำารง
ต์ำาแหน่งหัวหน้างานต์รวจัสอบภายในป๋รากฎในเอกสารแนบ 3) ทัั�งน่� การ
พจิัารณาและอนุมัติั์ แต่์งตั์�ง ถุอดถุอน โยกยา้ยผู่ด้ำารงต์ำาแหน่งหวัหน้างาน
ต์รวจัสอบภายในข้องบรษัิทัและบรษัิทัยอ่ยจัะต้์องผ่า่นการอนุมัติั์หรอ่ได้รบั
ความัเหน็ช่อบจัากคณะกรรมัการต์รวจัสอบเท่ัานั�น

1. นโยบาย/ระเบย่บ/ข้ั�นต์อนการป๋ฏิิบติั์งาน
2. แผ่นผ่งัโครงสรา้งองค์กร/หน่วยงาน/ข้อบเข้ต์อำานาจัหน้าท่ั�
3. อำานาจัดำาเนินการ/อำานาจัอนุมัติั์ และตั์วอยา่งลายเซึ่น็
4. ป๋ระมัาณการรายได้ หรอ่ Business Plan
5. การข้่�นทัะเบย่นลูกค้า
6. การอนุมัติั์ราคาข้าย/บรกิาร
7. การข้าย/ใหบ้รกิาร
8. การป๋ระเมันิความัพง่พอใจัลกูค้า
9. สญัญา/ข้อ้ต์กลง
10.  การบนัท่ักรายได้, ลกูหน่�และรบัช่ำาระ
11. การพสิจูัน์ยอดเงินฝ่ากธุนาคาร
12. การควบคมุัเช่ค็รบั
13. การวิเคราะหอ์ายุลกูหน่�และการตั์�งค่าเผ่่�อหน่�สงสยัจัะสญู
14. ภาษ่ข้าย
15. ภาษ่ถุกูหกั ณ ท่ั�จ่ัาย
16. การกำาหนดสทิัธิุ�ในการเข้า้ถุ่งข้อ้มัลู
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9.2 รายการระหว่างกัน
ในปีี 2564 บริษัที่และบริษัที่ย่อยม่รายกัารระหว่างกัันระหว่างบริษัที่กัับ 
บริษัที่ บอร�น ดิจิต่อล จำากััด ซ้ำ้�งเปี็นบริษัที่ร่วมท่ี่�ได้ว่าจ้างให้บริษัที่เปี็น 
ผ่่บ้รหิารงานทัี่�วไปีในสำานกัังาน ได้แก่ั งานด้านกัารต่ลาด ธ์ุ์รกัาร ที่รพัยากัร
บ์คคล บญัชิแ่ละกัารเงิน จัดซ้ำ่�อ เที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ และวางแผ่นกัารลงที่น์ 
โดยมอั่ต่ราค่าจ้างเด่อนละ 20,000 บาที่ (ไมร่วมภาษ่มล่ค่าเพิ�ม) เพ่�อใหก้ัาร
ดำาเนินธ์ุ์รกิัจของผ่่้ว่าจ้างเปี็นไปีอย่างราบร่�น โดยเริ�มม่ผ่ลตั่�งแต่่วันท่ี่� 1 
มกัราคม 2564 และสิ�นส์ดวันท่ี่� 31 ธัุ์นวาคม 2564

โดยมติ่ท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบและท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่
ให้ความเห็นว่ารายงานรายกัารระหว่างกัันของบริษัที่กัับบ์คคลหร่อกิัจกัาร 
ท่ี่�อาจม่ความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน�ท่ี่�เกิัดข้�นดังกัล่าวเปี็นไปีอย่างสมเหต่์
สมผ่ลและเพ่�อปีระโยชิน�ส่งส์ดของบริษัที่ นอกัจากัน่�รายกัารดังกัล่าวเปี็น
รายกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจแบบปีกัติ่และก่ัอให้เกิัดปีระโยชิน�ในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ
ของกัล์่มบรษัิที่และอัต่ราค่าบรกิัารเปีน็ไปีต่ามเง่�อนไขที่างกัารค้าทัี่�วไปี โดย
ไมม่ก่ัารถ่ายเที่ผ่ลปีระโยชิน�ระหว่างบรษัิที่และบ์คคลท่ี่�อาจมค่วามขดัแยง้
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ส่่วนท่ี่� 3

งบการเงิน
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นายจิัรพนัธ์ุ สินธุุนาวา
ปีระธุ์านกัรรมกัารบริษัที่

นายช่วัล บุญป๋ระกอบศักัดิ�
ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิาร

ส่วนท่� 3
รายงานความูรับผิดชอบข้องคณะกรรมูการต่อรายงานทางการเงิน

คณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) เป็ีนผ่่ร้บัผ่ดิชิอบต่่องบกัารเงินของบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ย ซ้ำ้�งจัดที่ำาข้�นต่ามมาต่รฐานกัารบัญชิท่่ี่�รบัรองทัี่�วไปี
ในปีระเที่ศไที่ยภายใต้่พระราชิบัญญัติ่กัารบัญชิ่ พ.ศ. 2543 และต่ามข้อกัำาหนดของคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� พ.ศ. 2535 โดยม่ 
กัารพจิารณ์าเล่อกัใชิน้โยบายกัารบญัช่ิท่ี่�เหมาะสมและถ่อปีฏิิบติั่อยา่งสมำาเสมอรวมทัี่�งมก่ัารเปีดิเผ่ยขอ้มล่สำาคัญอยา่งเพย่งพอในหมายเหต่ป์ีระกัอบงบกัารเงิน 
โดยผ่่้สอบบัญชิ่ได้ต่รวจสอบงบกัารเงินและแสดงความคิดเห็นในรายละเอ่ยดของผ่่้สอบบัญชิ่แล้ว คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ฯ ได้แต่่งตั่�งคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ  
ซ้้ำ�งปีระกัอบด้วยกัรรมกัารท่ี่�เปี็นอิสระที่ำาหน้าท่ี่�กัำากัับด่แลงบกัารเงิน ปีระเมินระบบกัารควบค์มภายในให้ม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพและปีระสิที่ธุ์ิผ่ล รวมทัี่�งกัารจัดที่ำางบ 
กัารเงินต่ามมาต่รฐานกัารรายงานที่างกัารเงินของไที่ย ซ้ำ้�งสอดคล้องกัับมาต่รฐานกัารรายงานที่างกัารเงินระหว่างปีระเที่ศ เพ่�อให้มั�นใจว่าม่กัารบันท้ี่กัข้อม่ล
ที่างกัารบัญชิท่่ี่�ถก่ัต้่องครบถ้วนเพย่งพอทัี่นเวลาและป้ีองกัันไมใ่หเ้กิัดกัารท์ี่จริต่หรอ่กัารดำาเนินกัารผิ่ดปีกัติ่โดยความเห็นของคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบซ้ำ้�งแสดง
ไว้ในรายงานปีระจำาปีีน่�แล้วคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ม่ความเห็นว่าระบบควบค์มภายใน และกัารต่รวจสอบภายในของบริษัที่สามารถสร้างความเช่ิ�อมั�นได้ว่างบ 
กัารเงินของบริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) และบรษัิที่ยอ่ย แสดงฐานะที่างกัารเงิน ผ่ลกัารดำาเนินงาน และกัระแสเงินสดถก่ัต้่องในสาระสำาคัญแล้ว
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1 
 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) 
และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุ 

เรื่องอื่นๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ  
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ 
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่อง การรบัรูร้ายได ้เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ
และได้น าเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การรบัรู้รายได้  
  

อา้งองิถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 5.16 เรื่อง การรบัรู้
รายได้ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ข้อ 9 ข้อมูลจ าแนก
ตามส่วนงาน  
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิหลกัโดยการใหบ้รกิารดจิทิลัคอนเทนต์
ผ่านช่องทางโทรคมนาคม ในระหว่างปี พ.ศ.2564 กลุ่มกจิการ
รบัรู้รายได้จากบริการดังกล่าวเป็นจ านวน 442.40 ล้านบาท  
คดิเป็นรอ้ยละ 85.90 ของรายไดร้วมของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการ
บันทึกรายได้นี้  โดยอ้างอิงตามข้อมูลที่ เกิดขึ้นจากระบบ 
ของกลุ่มกิจการที่เชื่อมต่อกับระบบของผู้ให้บรกิารเครอืข่าย
โทรคมนาคม ดงันัน้กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงที่ข้อมูลที่ได้จาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งน ามาใช้ในการบันทึกรายได้
อาจจะไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น  
 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัเรื่องความถูกต้องและครบถ้วนของ
การรบัรู้รายได้ เน่ืองจากเรื่องดงักล่าวมีความเสี่ยงสูงในการ
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั อกีทัง้จ านวน
เงนิของรายได้ประเภทน้ีมสีาระส าคญัอย่างมากต่องบการเงนิ
ของกลุ่มกจิการ 
 
 

วธิกีารตรวจสอบทีส่ าคญัของขา้พเจา้ รวมถงึเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
• ประเมนิและทดสอบการควบคุมทัว่ไปของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของกลุ่มกิจการ รวมถึงกระบวนการควบคุม
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงและจ ากดัการเข้าถึงระบบ โดยมี
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางส าหรบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในบรษิทัของขา้พเจา้ท าการทดสอบการควบคุมทัว่ไปและ
ทดสอบรายงานรายได้ค่าบรกิาร ที่ได้รบัจากระบบซึ่งถูก
น าไปใช้ในการบันทึกรบัรู้รายได้เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่
และความน่าเชื่อถอื 

• ประเมนิและทดสอบการควบคุมภายในส าหรบัวงจรรายได้
และลูกหนี้ของกลุ่มกจิการ  

• ทดสอบความถูกต้องของค่าบริการที่ตัง้ค่าในระบบว่า 
ตรงตามสญัญาทีไ่ดท้ ากบัลูกคา้  

• ทดสอบยอดรายได้ในแต่ละเดือนที่บันทึกในบัญชีแยก 
ประเภททัว่ไป  โดยกระทบยอดกับ รายงานรายได้
ค่าบริการซึ่งได้รับจากระบบของผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรคมนาคม 

• ทดสอบรายได้ที่บนัทึกรายการของกลุ่มกิจการกับใบแจ้ง
หนี้ และการไดร้บัช าระเงนิจากลูกหนี้ 

• ตรวจรายงานรายได้ค่าบรกิารในเดือนถัดไปหลังจากปิด
บัญชีสิ้นงวดเพื่อตรวจตัดยอดรายได้ ณ วันสิ้นปีและ
ประเมินว่ากลุ่มกิจการบันทึกรายได้อย่างครบถ้วนและ
ถูกตอ้งตรงตามรอบบญัช ี

 
จากการปฎิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นจาก
รายการทีข่า้พเจา้ไดท้ าการทดสอบ 
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ข้อมูลอ่ืน  
 

กรรมการเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ข้อมูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสาร
เรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจาก 
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ 
และบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ 
การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน  
หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากับดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ  
และบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ใน ระดบัสูง 
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ  
อันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน รวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง  
ต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่ง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้น 
การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ 
และบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน 
การสอบบญัชทีี่ได้รบั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าได ้
ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั  ข้าพเจา้ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย 
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มกีารน าเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล 
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเด็นที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่ านี้ในรายงาน
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากที่จะเกดิขึน้ 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล
ว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
พิสิฐ  ทางธนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 497,653,839 58,984,148 486,855,634 55,439,138
สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 11 10,199,133 10,180,955 10,199,133 10,180,955

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ และสนิทรพัย์
ทีเ่กดิจากสญัญา 13 121,888,463 94,568,608 53,332,269 53,698,631

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 31 - - - 2,000,000
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 14 10,387,796 7,773,600 6,285,042 3,631,166

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 640,129,231 171,507,311 556,672,078 124,949,890

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 15 1,263,741 1,133,884 2,250,000 2,250,000
เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 15 - - 17,999,780 17,999,780
ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ 16 2,843,843 3,551,890 1,944,263 2,289,961
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 17 1,999,666 3,867,282 1,999,666 3,867,282
สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 18 887,559 1,178,796 12,798 24,797
สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 19 2,489,230 1,348,776 1,043,970 702,376
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 3,740 628,326 3,740 628,326

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 9,487,779 11,708,954 25,254,217 27,762,522

รวมสินทรพัย ์ 649,617,010 183,216,265 581,926,295 152,712,412

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 20 85,258,346 78,611,457 50,609,227 55,542,619

หนี้สนิตามสญัญาเช่า

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 21 1,913,275 1,697,876 1,913,275 1,697,876

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 2,293,333 3,274,429 - 2,975,017

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่                       4,147,510 2,156,538 3,261,089 1,661,958

รวมหน้ีสินหมนุเวียน                  93,612,464 85,740,300 55,783,591 61,877,470

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเช่า                      21 - 1,913,275 - 1,913,275

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 5,852,362 4,691,705 4,258,911 3,415,607

ประมาณการค่ารือ้ถอน 360,953 310,906 360,953 310,906

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน                  6,213,315 6,915,886 4,619,864 5,639,788

รวมหน้ีสิน 99,825,779 92,656,186 60,403,455 67,517,258

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

7
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรอืนหุน้                                23

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั จ านวน 160,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 160,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีช่ าระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2563 : หุน้สามญั จ านวน 120,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีช่ าระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 80,000,000 60,000,000 80,000,000 60,000,000     

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 23 409,284,207 - 409,284,207 -

ส่วนต ่าจากการรวมธุรกจิภายใต้

การควบคุมเดยีวกนั (4,003,638) (4,003,638) - -

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 56,510,017 26,563,288 24,238,633 17,195,154

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 549,790,586 90,559,650 521,522,840 85,195,154

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 645 429 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 549,791,231 90,560,079 521,522,840 85,195,154

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 649,617,010 183,216,265 581,926,295 152,712,412

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

8
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 514,999,912 345,526,607 275,898,548 273,427,410

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (355,369,379) (228,285,470) (201,563,641) (181,885,291)

ก ำไรขัน้ต้น 159,630,533 117,241,137 74,334,907 91,542,119

รายไดเ้งนิปันผล 31 - - 41,349,369 9,999,900

รายไดอ้ื่น 26 690,042 102,905 2,772,252 1,861,544

คา่ใชจ่้ายในการใหบ้รกิาร (6,829,745) (4,591,654) (6,693,503) (4,298,062)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร     (39,917,765) (26,208,412) (26,856,819) (24,212,084)

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 15 129,857 88,472 - -

ตน้ทุนทางการเงนิ 27 (338,795) (264,660) (338,795) (264,660)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 113,364,127 86,367,788 84,567,411 74,628,757

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 29 (14,616,601) (14,002,368) (8,723,982) (12,998,851)

ก ำไรส ำหรบัปี 98,747,526 72,365,420 75,843,429 61,629,906

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 98,747,526 72,365,420 75,843,429 61,629,906

กำรแบง่ปันก ำไรและก ำไรเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 98,746,679 72,365,133 75,843,429 61,629,906

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 847 287 - -

98,747,526 72,365,420 75,843,429 61,629,906

ก ำไรต่อหุ้น - ส่วนของผู้เป็นเจำ้ของบริษทั
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 30 0.68 0.60 0.52 0.51

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

9
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

ส่วนต ำ่จำก จดัสรรแล้ว - รวมส่วนของ
ทนุท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ กำรรวมธรุกิจภำยใต้ ส ำรอง ผูเ้ป็นเจำ้ของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวม

ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั กำรควบคมุเดียวกนั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ ส่วนของเจำ้ของ
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำต้นปี วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 60,000,000 - (4,003,638) 5,000,000 25,198,105 86,194,467 242 86,194,709

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบัปี
จดัสรรทนุส ารองตามกฏหมาย 24 - - - 3,000,000 (3,000,000) - - -
บรษิทัยอ่ยจ่ายเงนิปันผล - - - - - - (100) (100)
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 72,365,133 72,365,133 287 72,365,420
เงนิปันผลจ่าย 25 - - - - (67,999,950) (67,999,950) - (67,999,950)

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 60,000,000 - (4,003,638) 8,000,000 26,563,288 90,559,650 429 90,560,079

ยอดยกมำต้นปี วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 60,000,000 - (4,003,638) 8,000,000 26,563,288 90,559,650 429 90,560,079

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบัปี
การเพิม่หุน้สามญั 23 20,000,000 409,284,207 - - - 429,284,207 - 429,284,207
บรษิทัยอ่ยจ่ายเงนิปันผล - - - - - - (631) (631)
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 98,746,679 98,746,679 847 98,747,526
เงนิปันผลจ่าย 25 - - - - (68,799,950) (68,799,950) - (68,799,950)

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 80,000,000 409,284,207 (4,003,638) 8,000,000 56,510,017 549,790,586 645 549,791,231

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

ก ำไรสะสม
ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่

งบกำรเงินรวม

10
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว -
ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่ำ ส ำรอง รวม

ช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้ำของ
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำต้นปี วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 60,000,000 - 5,000,000 26,565,198 91,565,198

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี
จดัสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 24 - - 3,000,000 (3,000,000) -
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 61,629,906 61,629,906
เงนิปันผลจ่าย 25 - - - (67,999,950) (67,999,950)

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 60,000,000 - 8,000,000 17,195,154 85,195,154

ยอดยกมำต้นปี วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 60,000,000 - 8,000,000 17,195,154 85,195,154

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี
การเพิม่หุน้สามญั 23 20,000,000 409,284,207 - - 429,284,207
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 75,843,429 75,843,429
เงนิปันผลจ่าย 25 - - - (68,799,950) (68,799,950)

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 80,000,000 409,284,207 8,000,000 24,238,633 521,522,840

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก ำไรสะสม
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
งบกระแสเงินสด
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรกอ่นคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 113,364,127 86,367,788 84,567,411 74,628,757
รายการปรบัปรุงคา่ใชจ่้าย
คา่เสือ่มราคา 16 1,038,428 1,121,402 637,388 692,726
คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 17 1,867,616 1,867,616 1,867,616 1,867,616
คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18 291,237 310,715 11,999 17,025
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ
   สนิทรพัยท์างการเงนิ 11 (18,178) (34,676) (18,178) (34,676)
ดอกเบี้ยรบั 26 (256,438) - (538,648) (348,683)
ดอกเบี้ยจ่าย 27 338,795 264,660 338,795 264,660
เงนิปันผลรบั 31 - - (41,349,369) (9,999,900)
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 22 1,160,657 1,120,578 843,304 813,961
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (49) 255 - -
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 15 (129,857) (88,472) - -
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 1,729,872 1,594,866 273,451 82,830
การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน
-  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นและสนิทรพัย์
      ทีเ่กดิจากสญัญา (29,049,678) (26,547,269) 92,911 1,933,179
-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 500,651 490,122 - 200,000
-  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 6,642,623 31,265,357 (4,937,658) 14,498,263
-  หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 1,990,972 1,261,481 1,599,131 1,131,274

เงนิสดไดม้าจากการด าเนนิงาน 99,470,778 98,994,423 43,388,153 85,747,032
หกั   จ่ายภาษเีงนิได้ (16,549,464) (10,806,298) (11,390,935) (10,115,239)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 82,921,314 88,188,125 31,997,218 75,631,793

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 16 (330,381) (381,340) (291,690) (279,475)
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18 - (738,224) - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 31 - - (10,000,000) (2,000,000)
เงนิสดรบัช าระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 31 - - 12,000,000 15,000,000
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 31 - - 41,349,369 9,999,900
เงนิสดรบัจากดอกเบี้ยรบั 26 256,438 - 538,648 348,683

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (73,943) (1,119,564) 43,596,327 23,069,108

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
จ่ายคนืเงนิตน้ของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 21 (1,697,876) (1,693,944) (1,697,876) (1,693,944)
ดอกเบี้ยจ่ายตามสญัญาเชา่ 21 (288,748) (222,026) (288,748) (222,026)
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 23 440,000,000 - 440,000,000 -
เงนิสดจ่ายเพือ่การจดัจ าหน่ายหุน้ 23 (13,394,741) - (13,394,741) -
เงนิปันผลจ่ายใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (631) (100) - -
เงนิปันผลจ่าย (68,795,684) (67,999,950) (68,795,684) (67,999,950)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 355,822,320 (69,916,020) 355,822,951 (69,915,920)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสทุธิ 438,669,691 17,152,541 431,416,496 28,784,981
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดวนัตน้ปี 58,984,148 41,831,607 55,439,138 26,654,157

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดวนัส้ินปี 497,653,839 58,984,148 486,855,634 55,439,138

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

14 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมทีี่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้  
คอื เลขที ่99/9 ชัน้ที ่12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที ่2 ถนนแจง้วฒันะ ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
 
บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ 
“กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัเพื่อประกอบกิจกำรให้บรกิำรดิจิทลัคอนเทนต์ผ่ำนช่องทำงโทรคมนำคม ก ำรให้บริกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และกำรใหบ้รกิำรโฆษณำผ่ำนอนิเทอรเ์น็ตส ำหรบัสนิคำ้และบรกิำร 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่23 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
เมื่อวนัที ่12 - 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัแก่ประชำชนทัว่ไปครัง้แรกจ ำนวน 40,000,000 หุ้น หุน้สำมญั
ดงักล่ำวมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยเสนอขำยในรำคำหุ้นละ 11.00 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้นจ ำนวน 440,000,000 บำท และบรษิัท 
ได้จดทะเบียนรบัช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชย์ เมื่อวนัที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 หุ้นสำมญัของบรษิัทเริม่ท ำกำรซื้อขำย 
ในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ตัง้แต่วนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ ยกเวน้ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและกำรใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบตัิ กลุ่มกิจกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพนิิจ
ของผู้บรหิำรหรอืรำยกำรที่มีควำมซบัซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและ  
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม พ.ศ. 2564  

 
ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ

ในเรื่องต่อไปนี้ 
 
- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรือส่วนของกิจกำรหรือประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง  

ซึง่ไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบกำรเงนิ รวมทัง้
ได้อธิบำยให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกิจของกิจกำร 
ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้ให้ค ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยัน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคญัเป็นอย่ำงน้อยซึ่งเมื่อน ำมำ
รวมกันมีส่วนอย่ำงมีนัยส ำคญัท ำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลิต”  
โดยใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอำ้งองิควำมสำมำรถในกำรลดตน้ทุนออกไป 
 

ค) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี  9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  และมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนขอ้ก ำหนดกำรบญัชี
ป้องกันควำมเสี่ยงโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนที่เกิดจำกกำรปฏิรูปอัตรำ
ดอกเบี้ยอ้ำงองิ เช่น อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ 
กำรปรบัปรุงได้ก ำหนดให้กิจกำรให้ข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงที่ได้รบัผลกระทบ
โดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ง) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 
นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถึง
กำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงขำ้งตน้ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
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4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงท่ีมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลังวันท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2565 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี้มำถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้  
 
ก) กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 (TFRS 16) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบับท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบัติทำง 
กำรบญัชีเร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรบัธุรกิจประกนัภยั ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบั
รำยกำรทีอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ รวมถงึผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสด หรอื
ผลกระทบต่อควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมื่อมกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ  
 
มำตรกำรผ่อนปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2  ไดแ้ก่ 
 
• เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ 

(รวมถึงหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในกำร
ก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำเทยีบเท่ำกบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิกำรจะไม่ต้องรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทุน
จำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนทนัที ทัง้นี้ กจิกำรทีเ่ป็นผูเ้ช่ำตำม TFRS 16 ทีม่กีำรเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขของสญัญำเช่ำเนื่องจำกกำรเปลี่ยนเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยในอนำคตเนื่องจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ย
อำ้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติำมวธิปีฏบิตัขิำ้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิกำรยงัสำมำรถใชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วำมสมัพนัธ์
ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิ ทัง้นี้ กจิกำรยงัคงต้องรบัรูส้่วนของ
ควำมไม่มปีระสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
 
• ลกัษณะและระดบัของควำมเสีย่งต่อกจิกำรจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
• กจิกำรมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อย่ำงไร 
• ควำมคบืหน้ำของแผนในกำรเปลี่ยนไปใชอ้ตัรำดอกเบี้ยอ้ำงองิอื่น และวธิกีำรบรหิำรจดักำรกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว

ของกจิกำรในช่วงกำรเปลีย่นแปลง 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิขำ้งตน้ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
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5 นโยบำยกำรบญัชี 
 
5.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 

 
ก) บริษทัย่อย 

 
บรษิัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมอี ำนำจ 
ในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
 

ข) บริษทัร่วม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอ ำนำจควบคุมหรือมีกำรควบคุมร่วม  
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ค) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัที่ได้มำของเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ของผู้ไดร้บักำรลงทุนตำมสดัส่วนทีผู่้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ผลสะสมของ
กำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ  
กลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรู้ส่วนแบ่งขำดทุน  
ทีเ่กนิกว่ำส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผูกพนั
แทนบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ 
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ง) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รำยกำรยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออก ก ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตัดออกตำมสดัส่วนที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสียใน  
บรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกัน ยกเว้น
รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

5.2 กำรรวมธรุกิจ 
 
กำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัย์และหนี้สนิของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมดว้ย
มูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิัทใหญ่ในล ำดบัสูงสุดที่ต้องจดัท ำ  
งบกำรเงนิรวม โดยกลุ่มกิจกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงนิงวดก่อนที่
น ำมำแสดงเปรยีบเทียบหรอืตัง้แต่วนัที่กิจกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจกำร (หำกเกิดขึ้นหลงัจำก  
วนัตน้งวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 
ต้นทุนกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมำ 
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนได้เสยีของผูซ้ื้อในมูลค่ำตำมบญัชขีองกิจกำรที่ถูก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกิจกำร 
จะตดัรำยกำรน้ีออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไป 
 

5.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
ก) สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกจิกำรและเป็นสกุลเงนิที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงนิ
ของกจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำร 
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รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของอตัรำ
แลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรูก้ ำไรหรอื
ขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอื
ขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 

 
5.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม เงนิลงทุน
ระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ  
 

5.5 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญัจะรบัรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกิจกำรตัง้ใจที่จะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ  
ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 5.6 
 

5.6 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิ
ในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกิจกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงนิลงทุน 
ในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
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ข) กำรรบัรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็น
วนัที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสินทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรสินทรพัย์ทำงกำรเงินออก 
เมื่อสทิธิในกำรได้รบักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมูลค่ำ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมบวกต้นทุนกำรท ำรำยกำร
ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัยน์ัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสินทรพัย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตรำสำรหน้ี 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ  กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถือไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบดว้ย

เงนิต้นและดอกเบีย้เท่ำนัน้ จะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ยจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำร
จะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพรอ้มกบัก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) - สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรถอืไวเ้พื่อ ก) รบัช ำระ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำซึ่งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI 
และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำร
ขำดทุน/ก ำไรจำกกำรดอ้ยค่ำ 2) รำยไดด้อกเบี้ยทีค่ ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  เมื่อกลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอื
ขำดทุนที่รบัรู้สะสมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ำก ำไรหรือขำดทุนและแสดง 
ในรำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)อื่น รำยไดด้อกเบี้ยจะแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดง
เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขกำร
วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ขำ้งต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ
ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 
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จ) กำรด้อยค่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ในวนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในวนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำร
ไดพ้จิำรณำรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย อย่ำงไรกต็ำมไม่มผีลกระทบ
ทีเ่ป็นสำระส ำคญัทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  
 
ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำ กลุ่มกิจกำรใช้วิธีอย่ำงง่ำย (simplified approach) ในกำรรับรู้กำรด้อยค่ำตำมประมำณกำร 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ตลอดอำยุลูกหนี้ตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้  
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนแสดงรวมอยู่ในรำยกำรค่ำใชจ้่ำย  
ในกำรบรหิำร 

 
5.7 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ 

 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร อุปกรณ์ และยำนพำหนะทัง้หมดวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทุนเริม่แรกจะรวม
ตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรพัย์หนึ่ งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนำคตแก่บรษิทัและต้นทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้ อย่ำง
น่ำเชื่อถอื มูลค่ำตำมบญัชขีองชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรู้
ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้  
ของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 ปี 
เครื่องใชส้ ำนักงำน 5 ปี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ 
ใหเ้หมำะสม 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนปรบัปรุงอำคำร อุปกรณ์ และยำนพำหนะค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทน
สุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์กบัมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทุนอื่นสุทธใินก ำไรหรอืขำดทุน 
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5.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 
 
สทิธิกำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์บนัทกึเป็นสนิทรพัย์ในรำคำทุนที่ประกอบด้วย รำคำซื้อและค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สำมำรถใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์ภำยใน
ระยะเวลำ 5 ปี 
 
ตน้ทุนทีใ่ชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 
กำรวิจยัและพฒันำ/ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีกิจกำรพฒันำขึ้นเอง 
 
รำยจ่ำยเพื่อกำรวจิยัรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 
รำยจ่ำยที่เกิดจำกโครงกำรพัฒนำจะรบัรู้เป็นสินทรพัย์เมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ และมีควำมเป็นไปได้ทัง้ทำงด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงนิ ด้ำนกำรค้ำ และด้ำนทรพัยำกร และมีควำมสำมำรถและ  
ควำมตัง้ใจทีจ่ะพฒันำใหเ้สรจ็สิน้และน ำสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้มำใชง้ำนหรอืขำย  
 
ตน้ทุนกำรพฒันำทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัย์ในงวดถดัไป  
 
กำรทยอยตดัจ ำหน่ำยรำยจ่ำยทีเ่กดิจำกกำรพฒันำทีก่จิกำรบนัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัย์จะเริม่เมื่อสนิทรพัยน์ัน้พรอ้มใชง้ำนหรอืขำย
ดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรพฒันำนัน้แต่สงูสุดไม่เกนิ 10 ปี 
 

5.9 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรไม่ตัดจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว่้ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิกำร
จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
จะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถึงจ ำนวนทีสู่งกว่ำ
ระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 

  



148แบบ 56-1 ONE REPORT 

บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

23 

5.10 สญัญำเช่ำระยะยำว 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สิทธิกำรใช้และหนี้สนิตำม
สญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้ในก ำไร
หรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิด 
ค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำทีป่ระกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและ
ส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ โดยกลุ่มกิจกำรเลอืกที่จะ
ไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้  
 
สนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ  
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้  
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูล ค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้
คอืสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำไดแ้ก่ เครื่องถ่ำยเอกสำร 
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5.11 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกจิกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุน
โดยพจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสินทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้จะจดัประเภท
เป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกจิกำรเองดว้ยจ ำนวน
ตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกกลุ่มกิจกำรไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมือ  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
ข) กำรวดัมลูค่ำ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สิน  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทำงกำรเงิน กลุ่มกิ จกำรจะต้องพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้
หนี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี 
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกิจกำรพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงนิโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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5.12 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรูใ้น  
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของ  
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 
 
ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กิดจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อก ำไร

หรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ที่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกดิขึ้น
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ภำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอทีจ่ะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ที่จะน ำสินทรพัย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน และทัง้สินทรพัย์ภำษีเงนิได้  
รอกำรตดับญัชแีละหน้ีสนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีเกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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5.13 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ี
เช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ลำประจ ำปีและลำป่วยที่มกีำรจ่ำยค่ำแรง ส่วนแบ่งก ำไรและโบนัส และค่ำรกัษำพยำบำล ของพนักงำน
ปัจจุบันรบัรู้ตำมช่วงเวลำกำรให้บรกิำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะบันทึก
หนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมขอ้บงัคบั กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัทีต่้องจ่ำยช ำระเพิม่เตมิ
เมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทน
ในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
รวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ  
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อันเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพัน 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเน่ืองจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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5.15 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจำ้ของ 
 

5.16 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยไดห้ลกัรวมถงึรำยไดท้ี่เกดิจำกกจิกรรมปกตทิำงธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรำยไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บัจำกกำรส่ งมอบ
สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยได้สุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยได้เมื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะได้รบั
ช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำที่มหีลำยองค์ประกอบทีก่ลุ่มกิจกำรจะต้องส่งมอบสนิคำ้หรอืให้บรกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็น 
แต่ละภำระที่ต้องปฏบิตัิทีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระที่ต้องปฏบิตัิ
ตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดข้องแต่ละภำระที่ต้อง
ปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 
กำรให้บริกำร  
 
รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรดจิทิลัคอนเทนต์ผ่ำนช่องทำงโทรคมนำคม, กำรให้บรกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรบั
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกำรให้บรกิำรโฆษณำผ่ำนอินเทอร์เน็ตส ำหรบัสินค้ำและบริกำร กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้จำก 
กำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวเมื่อกลุ่มกจิกำรไดใ้หบ้รกิำรแก่ลูกคำ้แลว้เสรจ็ 
 

5.17 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำก  
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิกำรย่อมมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยซึ่งไดแ้ก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสีย่งจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น ควำมเสีย่งดำ้นมลูค่ำยุตธิรรมอนัเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่งดำ้นกระแสเงนิสดอนัเกดิจำก
กำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำร
จดักำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่ งเน้นควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบที่ท ำให้
เสยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้  
 
กำรจดักำรควำมเสี่ยงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มกิจกำร เป็นไปตำมนโยบำยที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท  
ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรจะชี้ประเดน็ ประเมนิ และป้องกนัควำมเสีย่งทำงกำรเงนิดว้ยกำรร่วมมอืกนัท ำงำนอย่ำงใกล้ชดิกบั
หน่วยปฏบิตังิำนต่ำงๆ ภำยในกลุ่มกจิกำร คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งจะก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวมเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง
และนโยบำยที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษรเพื่อครอบคลุมควำมเสี่ยงอย่ำงเฉพำะเจำะจง เช่น ควำมเสี่ยงอตัรำดอกเบี้ย 
ควำมเสีย่งกำรใหส้นิเชื่อ และใชก้ำรลงทุนโดยใชส้ภำพคล่องส่วนเกนิในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
 
6.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยเกดิขึ้นจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทั อย่ำงไรก็ตำม รำยได้และกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่
ไม่ขึน้กบักำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มกจิกำรไม่ได้ใชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบี้ยเพื่อป้องกนัควำม
เสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ดงักล่ำว 
 

6.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน   
 
กลุ่มกจิกำรไม่มคีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรมลีูกหนี้
และเจำ้หนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบำท กลุ่มกจิกำรไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงนิเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวน
ของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 

6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อของกลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมสีำระส ำคญั นโยบำยของบรษิทัคอืท ำใหเ้ชื่อมัน่
ไดว่้ำไดข้ำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัเหมำะสม ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำรเชื่อว่ำมูลค่ำ
สงูสุดของควำมเสี่ยงคอืมูลค่ำตำมบญัชขีองลูกหนี้กำรคำ้หกัดว้ยค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญตำมทีแ่สดงไวใ้นงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิ 
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6.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต   
 
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กระแสเงนิสดตำมสญัญำของเงนิ
ลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVOCI) และวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) สนิทรพัย์อนุพนัธ์ รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นสนิเชื่อแก่
ลูกคำ้และลูกหนี้คงคำ้ง 
 
ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่คีวำมน่ำเชื่อถอื 
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกค้ำ กลุ่มกิจกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกค้ำ โดยพจิำรณำ
จำกฐำนะทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิ
ดงักล่ำวซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี้  ผู้บรหิำรในสำยงำนที่เกี่ยวข้องจะท ำกำร
ตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ของกลุ่มกิจกำรและบรษิัทเป็นกำรลงทุนที่มคีวำมเสี่ยงต ่ำ กลุ่มกิจกำรมกีำรพจิำรณำ
กำรจดัอนัดบัดำ้นเครดติของเงนิลงทุนเหล่ำนัน้อย่ำงสม ่ำเสมอว่ำมคีวำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้หรอืไม่  
 

ข) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติ
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ในวนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในวนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ี
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ สนิทรพัย์ทีเ่กดิจำกสญัญำและเงนิใหกู้้ยมื
แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั อย่ำงไรกต็ำมไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสำระส ำคญัทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

 
6.1.5 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงนิลงทุนแสดงให้เห็นได้จำกกำรที่มวีงเงนิอ ำนวยควำมสะดวกที่ได้มกีำรเตรยีมไวแ้ล้ว
อย่ำงเพียงพอ ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกิจกำรได้ตัง้เป้ำหมำยว่ำจะใช้ควำมยดืหยุ่นในกำรระดมเงนิลงทุนโดยกำรรกัษำ
วงเงนิสนิเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหำมำได้เนื่องจำกลักษณะธรรมชำติของธุรกิจที่เป็นฐำนของบริษัทมีพลวตั
เปลีย่นแปลงได ้
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6.2 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ
กลุ่มกิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสรำ้งของทุน  
ทีเ่หมำะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้กบัผู้ถือหุน้ กำรคนืทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น 
กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหนี้สนิ  

 
7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอ้ำงองิจำกรำคำเสนอซื้อขำย ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ที่อ้ำงองิจำก

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใช้ข้อมูลที่สำมำรถสงัเกตได้อย่ำงมี

นัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำและเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมูลค่ำยุตธิรรม 
 

 
งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 

 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

   

สินทรพัย ์   
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน   
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตลำดเงนิ 10,199,133 10,180,955 
รวมสินทรพัย ์ 10,199,133 10,180,955 
 
กำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชตีำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ 5.6  
 
มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ ใกล้เคยีงกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและ
หนี้สนิทำงกำรเงนิมอีำยุคงเหลอืต ่ำกว่ำหนึ่งปีเป็นส่วนใหญ่  
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8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำรข้อสมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจได้มกีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและ
ปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ก) ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ ยำนพำหนะ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
ฝ่ำยบรหิำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยุกำรใชง้ำนและมลูค่ำคงเหลอืส ำหรบัส่วนปรบัปรุงอำคำร อุปกรณ์ ยำนพำหนะ และสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตนของบรษิัท โดยฝ่ำยบรหิำรจะท ำกำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำเมื่ออำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลอืมคีวำมแตกต่ำงไป
จำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรอืมกีำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภำพหรอืไม่ไดใ้ชง้ำนเนื่องจำกกำรขำยหรอืเลกิใชง้ำน
หรอืจ ำหน่ำยออกไป 
 

ข) ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำนขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมขี้อสมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำนเหล่ำน้ี  
จะส่งผลกระทบต่อมลูค่ำของภำระผกูพนั 
 
บรษิทัไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในแต่ละปี ซึง่ไดแ้ก่อตัรำดอกเบีย้ทีค่วรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณ
กำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน ในกำรพจิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสม
บรษิทัพจิำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่้องจ่ำยช ำระผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
 
ข้อสมมติฐำนหลักอื่นๆ ส ำหรบัภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำนอ้ำงอิงกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันในตลำด  
ขอ้มลูเพิม่เตมิเปิดเผยในหมำยเหตุ 22 
 

ค) ประมำณกำรยกเลิกบริกำร 
 
ประมำณกำรยกเลกิบรกิำร เป็นกำรปรบัมูลค่ำของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ดว้ยมูลค่ำที่คำดว่ำอำจเรยีกช ำระไม่ไดจ้ำกลูกค้ำ 
ผูบ้รหิำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรโดยพจิำรณำจำกหลำยๆ วธิผีสมกนั เช่น ตำมอตัรำรอ้ยละของรำยได ้ประสบกำรณ์
กำรเกบ็หน้ี โดยพจิำรณำสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกจิปัจจุบนัร่วมดว้ย อย่ำงไรกต็ำมกำรใชว้ธิปีระมำณกำรและสมมตฐิำนต่ำงๆ 
เหล่ำนี้อำจมผีลกระทบต่อมลูค่ำกำรประมำณกำรยกเลกิบรกิำรและอำจตอ้งมกีำรปรบัปรุงประมำณกำรดงักล่ำวในอนำคต 
 

ง) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอ้ำงองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กี่ยวกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อกำร
ค ำนวณกำรด้อยค่ำบนพื้นฐำนของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้กำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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9 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
งบกำรเงนิรวมของกลุ่มกิจกำรมสี่วนงำนทีร่ำยงำนสำมส่วนงำน ซึ่งประกอบดว้ย กำรให้บรกิำรดจิทิลัคอนเทนต์ผ่ำนช่องทำงโทรคมนำคม 
กำรใหบ้รกิำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ และกำรใหบ้รกิำรโฆษณำผ่ำนอนิเทอร์เน็ตส ำหรบัสนิคำ้
และบรกิำร 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ซึ่งพิจำรณำว่ำคือกรรมกำรบริหำร ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมินผล  
กำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 
 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดพ้จิำรณำแลว้ว่ำส่วนงำนทีร่ำยงำน มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ให้บริกำรดิจิทลั
คอนเทนต์ 

ผ่ำนช่องทำง
โทรคมนำคม 

ให้บริกำรพฒันำ
ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
ส ำหรบัอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส ์

ให้บริกำรโฆษณำ 
ผ่ำนอินเทอรเ์น็ต 
ส ำหรบัสินค้ำและ

บริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
รำยได ้ 442,404,504 72,113,939 481,469 514,999,912 
     
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 120,345,127 41,513,594 (2,228,188) 159,630,533 
รำยไดอ้ื่น    690,042 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได้    (46,747,510) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    129,857 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (338,795) 
ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้    113,364,127 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (14,616,601) 
ก ำไรสุทธ ิ    98,747,526 
     
สนิทรพัย์ในงบกำรเงนิทัง้สิน้    649,617,010 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
   เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 442,404,504 68,452,729 481,469 511,338,702 
   ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ - 3,661,210 - 3,661,210 
รวมรำยได ้ 442,404,504 72,113,939 481,469 514,999,912 
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 งบกำรเงินรวม 

 

ให้บริกำรดิจิทลั
คอนเทนต์ 

ผ่ำนช่องทำง
โทรคมนำคม 

ให้บริกำรพฒันำ
ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
ส ำหรบัอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส ์

ให้บริกำรโฆษณำ 
ผ่ำนอินเทอรเ์น็ต 
ส ำหรบัสินค้ำและ

บริกำร รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
รำยได ้ 287,137,181 57,808,774 580,652 345,526,607 
     
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 82,103,798 37,757,308 (2,619,969) 117,241,137 
รำยไดอ้ื่น    102,905 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได้    (30,800,066) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    88,472 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (264,660) 
ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้    86,367,788 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้    (14,002,368) 
ก ำไรสุทธ ิ    72,365,420 
     
สนิทรพัย์ในงบกำรเงนิทัง้สิน้    183,216,265 
     
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
   เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 287,137,181 53,368,823 580,652 341,086,656 
   ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ - 4,439,951 - 4,439,951 
รวมรำยได ้ 287,137,181 57,808,774 580,652 345,526,607 
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ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
กลุ่มกจิกำรมลีูกคำ้รำยใหญ่ซึง่วเิครำะหร์ำยไดต้ำมแต่ละส่วนงำนไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

ให้บริกำรดิจิทลั
คอนเทนต์ 

ผ่ำนช่องทำง
โทรคมนำคม 

ให้บริกำรพฒันำ
ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
ส ำหรบัอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส ์

ให้บริกำรโฆษณำ
ผ่ำนอินเทอรเ์น็ต

ส ำหรบัสินค้ำ 
และบริกำร รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี     
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
ลูกคำ้รำยใหญ่ รำยที ่1 264,888,700 68,452,729 - 333,341,429 
ลูกคำ้รำยใหญ่ รำยที ่2 175,090,176 3,661,210 - 178,751,386 
     
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี     
   31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
ลูกคำ้รำยใหญ่ รำยที ่1 143,620,112 53,368,823 - 196,988,935 
ลูกคำ้รำยใหญ่ รำยที ่2 140,862,684 4,439,951 - 145,302,635 
 

10 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิสดในมอื 19,770 11,510 10,770 3,559 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 497,634,069 58,972,638 486,844,864 55,435,579 
 497,653,839 58,984,148 486,855,634 55,439,138 
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11 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ     
   ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน     
   เงนิลงทุนในกองทุนรวมตลำดเงนิ 10,002,000 10,199,133 10,002,000 10,180,955 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนมกีำรเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,180,955 10,146,279 
ยอดซื้อหลกัทรพัย์ - - 
ยอดขำยหลกัทรพัย์ - - 
กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุตธิรรม 18,178 34,676 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 10,199,133 10,180,955 
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12 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกจิกำรมเีครื่องมอืทำงกำรเงนิ ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน     
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 497,653,839 58,984,148 486,855,634 55,439,138 
- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 55,927,305 40,718,679 24,322,253 24,021,210 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - - - 2,000,000 
- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 10,387,796 7,773,600 6,285,042 3,631,166 
- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 3,740 628,326 3,740 628,326 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุน (FVPL) 

    

- เงนิลงทุนในกองทุนรวมตลำดเงนิ 10,199,133 10,180,955 10,199,133 10,180,955 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 77,198,636 69,618,925 42,549,517 47,092,985 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 1,913,275 3,611,151 1,913,275 3,611,151 
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13 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืนและสินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
ลูกหนี้กำรคำ้ - บุคคลภำยนอก 55,910,694 40,718,679 23,468,891 23,704,145 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ (รำยไดค้ำ้งรบั) 68,375,122 55,562,072 28,110,500 29,525,538 
เชค็รบัลงวนัทีล่่วงหน้ำ 16,611 - 16,611 - 
รวมลูกหนี้กำรคำ้ 124,302,427 96,280,751 51,596,002 53,229,683 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (3,907,216) (2,177,344) (356,280) (82,829) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 120,395,211 94,103,407 51,239,722 53,146,854 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหนี้อื่น - บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 31) - - 836,751 317,065 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 1,493,252 465,201 1,255,796 234,712 
รวมลูกหนี้อื่น 1,493,252 465,201 2,092,547 551,777 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ - - - - 
ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 1,493,252 465,201 2,092,547 551,777 
     

รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น     
   และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ - สุทธ ิ 121,888,463 94,568,608 53,332,269 53,698,631 
 
กำรวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระของลูกหนี้กำรคำ้ ไดด้งันี้ 
 งบกำรเงินรวม 

 
ยงัไม่ถึง

ก ำหนดช ำระ ไม่เกิน 3 เดือน รวม 
ลูกหน้ีกำรค้ำ บำท บำท บำท 
    

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 39,140,183 16,770,511 55,910,694 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 39,411,387 1,307,292 40,718,679 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ยงัไม่ถึง

ก ำหนดช ำระ ไม่เกิน 3 เดือน รวม 
ลูกหน้ีกำรค้ำ บำท บำท บำท 
    

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 20,849,521 2,619,370 23,468,891 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 23,529,145 175,000 23,704,145 
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กำรวเิครำะหต์ำมอำยุกำรใหบ้รกิำรของสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ ไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ไม่เกิน  

1 เดือน 2 - 4 เดือน 5 - 7 เดือน 
ไม่เกิน 

8 เดือน รวม 
สินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ (รำยได้ค้ำงรบั) บำท บำท บำท บำท บำท 
      
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ (รำยไดค้ำ้งรบั) 41,231,556 24,063,838 2,584,023 495,705 68,375,122 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (1,315,147) (2,592,069) - - (3,907,216) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 39,916,409 21,471,769 2,584,023 495,705 64,467,906 
      
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ (รำยไดค้ำ้งรบั) 41,018,389 14,231,149 303,295 9,239 55,562,072 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (894,473) (1,252,610) (30,261) - (2,177,344) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 40,123,916 12,978,539 273,034 9,239 53,384,728 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ไม่เกิน  

1 เดือน 2 - 4 เดือน 5 - 7 เดือน 
ไม่เกิน 

 8 เดือน รวม 
สินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ (รำยได้ค้ำงรบั) บำท บำท บำท บำท บำท 
      
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ (รำยไดค้ำ้งรบั) 21,490,878 5,515,698 608,832 495,092 28,110,500 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (118,813) (237,467) - - (356,280) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 21,372,065 5,278,231 608,832 495,092 27,754,220 
      
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ (รำยไดค้ำ้งรบั) 24,702,189 4,626,271 196,695 383 29,525,538 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (15,294) (37,274) (30,261) - (82,829) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 24,686,895 4,588,997 166,434 383 29,442,709 
 
กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ (รำยไดค้ำ้งรบั) จะออกใบแจง้หนี้ไดภ้ำยในระยะเวลำ 1 - 8 เดอืน 
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14 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษถีูกหกั ณ ทีจ่่ำย 9,004,646 7,609,969 5,660,456 3,631,166 
ลูกหนี้กรมสรรพำกร 758,564 163,631 - - 
เงนิมดัจ ำส ำนักงำน 624,586 - 624,586 - 
 10,387,796 7,773,600 6,285,042 3,631,166 
 

15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
 

(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
รำยกำรขำ้งล่ำงนี้แสดงรำยชื่อบรษิทัร่วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัร่วมดงักล่ำวมทีุนเรอืนหุน้ทัง้หมดเป็นหุน้สำมญั 
ซึง่กลุ่มกจิกำรไดถ้อืหุน้ทำงตรง ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้เป็นแห่งเดยีวกบัสถำนทีห่ลกัในกำรประกอบธุรกจิ 
 

  
ประเทศท่ี  

สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ)  

ช่ือ จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 วิธีกำรวดัมูลค่ำ 
      

บรษิทั บอรน์ ดจิติอล จ ำกดั ไทย บรกิำรโฆษณำ 45.00 45.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 
     ผ่ำนอนิเทอร์เน็ต    
 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 วิธีส่วนได้เสีย วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน วิธีรำคำทุน 
 บำท บำท บำท บำท 
     
บรษิทัร่วม 1,263,741 1,133,884 2,250,000 2,250,000 
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จ ำนวนทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบรษิทัร่วม 129,857 88,472 - - 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มูลทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัร่วม ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยเป็นจ ำนวนทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม 
(ซึง่ไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมดงักล่ำว) ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัิ
ตำมวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุติธรรมและกำรปรบัปรุงเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบัญชีของ  
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัร่วม 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

สินทรพัยห์มุนเวียนรวม 2,847,882 2,557,690 
   

หน้ีสินหมุนเวียนรวม (39,568) (37,949) 
   

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 2,808,314 2,519,741 
 
งบก ำไรขำดทุนโดยสรปุ 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   

รำยได ้ 969,225 884,004 
   

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 288,572 196,604 
ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 288,572 196,604 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่น - - 
   

ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 288,572 196,604 
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กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัสิน้ปี 2,808,314 2,519,741 
   
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 45 45 
มลูค่ำตำมบญัช ี 1,263,741 1,133,884 
 

(ข) บริษทัย่อย 
 
กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี้ บรษิทัย่อยดงักล่ำวไดร้วมอยู่ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
ของกลุ่มกจิกำร บรษิทัย่อยดงักล่ำวมหุีน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง สดัส่วนของส่วนไดเ้สยีในควำม
เป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร  
 
กลุ่มกิจกำรและบริษทั 
 

     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเทศท่ี  สดัส่วนของส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำม 
 จดทะเบียน  (ร้อยละ) วิธีรำคำทุน 

ช่ือ จดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       
บรษิทั มติซยุ ไอซที ีจ ำกดั ไทย พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 99.99 99.99 999,990 999,990 
บรษิทั พรอ็พเทค จ ำกดั ไทย บรกิำรโฆษณำผำ่นอนิเทอรเ์น็ต 99.99 99.99 6,999,800 6,999,800 
บรษิทั ธรรม ดจิติอล จ ำกดั ไทย พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 99.99 99.99 9,999,990 9,999,990 
     17,999,780 17,999,780 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564  
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16 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องใช้
ส ำนักงำน 

อปุกรณ์
คอมพิวเตอร ์

 
ยำนพำหนะ 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 1,290,872 407,165 2,682,969 4,369,883 8,750,889 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (231,783) (109,094) (970,016) (3,148,044) (4,458,937) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 1,059,089 298,071 1,712,953 1,221,839 4,291,952 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,059,089 298,071 1,712,953 1,221,839 4,291,952 
ซื้อสนิทรพัย์ - 135,047 246,293 - 381,340 
ค่ำเสื่อมรำคำ (258,173) (87,952) (534,868) (240,409) (1,121,402) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 800,916 345,166 1,424,378 981,430 3,551,890 
      
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 1,290,872 542,212 2,929,262 4,369,883 9,132,229 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (489,956) (197,046) (1,504,884) (3,388,453) (5,580,339) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 800,916 345,166 1,424,378 981,430 3,551,890 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 800,916 345,166 1,424,378 981,430 3,551,890 
ซื้อสนิทรพัย์ - - 330,381 - 330,381 
ค่ำเสื่อมรำคำ (258,172) (103,980) (568,822) (107,454) (1,038,428) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 542,744 241,186 1,185,937 873,976 2,843,843 
      
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำคำทุน 1,290,872 542,212 3,259,643 4,369,883 9,462,610 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (748,128) (301,026) (2,073,706) (3,495,907) (6,618,767) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 542,744 241,186 1,185,937 873,976 2,843,843 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร 
เครื่องใช้
ส ำนักงำน 

อปุกรณ์
คอมพิวเตอร ์

 
ยำนพำหนะ 

 
รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
      
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 1,290,872 375,886 1,117,222 2,842,500 5,626,480 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (231,783) (81,849) (447,778) (2,161,858) (2,923,268) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 1,059,089 294,037 669,444 680,642 2,703,212 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,059,089 294,037 669,444 680,642 2,703,212 
ซื้อสนิทรพัย์ - 135,047 144,428 - 279,475 
ค่ำเสื่อมรำคำ (258,173) (85,734) (236,677) (112,142) (692,726) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 800,916 343,350 577,195 568,500 2,289,961 
      
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
รำคำทุน 1,290,872 510,933 1,261,650 2,842,500 5,905,955 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (489,956) (167,583) (684,455) (2,274,000) (3,615,994) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 800,916 343,350 577,195 568,500 2,289,961 
      
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 800,916 343,350 577,195 568,500 2,289,961 
ซื้อสนิทรพัย์ - - 291,690 - 291,690 
ค่ำเสื่อมรำคำ (258,172) (102,175) (277,041) - (637,388) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 542,744 241,175 591,844 568,500 1,944,263 
      
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
รำคำทุน 1,290,872 510,933 1,553,340 2,842,500 6,197,645 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (748,128) (269,758) (961,496) (2,274,000) (4,253,382) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 542,744 241,175 591,844 568,500 1,944,263 
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ค่ำเสื่อมรำคำส่วนปรบัปรุงอำคำร อุปกรณ์ และยำนพำหนะ บนัทกึอยู่ในก ำไรขำดทุนโดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร 460,937 415,856 196,898 162,803 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 577,491 705,546 440,490 529,923 
รวม 1,038,428 1,121,402 637,388 692,726 
 

17 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชป้ระกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

พืน้ทีส่ ำนักงำน 200,198 1,608,834 200,198 1,608,834 
ยำนพำหนะ 1,799,468 2,258,448 1,799,468 2,258,448 
รวม 1,999,666 3,867,282 1,999,666 3,867,282 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม รำยกำรทีร่บัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดที่เกี่ยวข้องกบัสญัญำเช่ำประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้     
พืน้ทีส่ ำนักงำน 1,408,636 1,408,636 1,408,636 1,408,636 
ยำนพำหนะ 458,980 458,980 458,980 458,980 
รวม 1,867,616 1,867,616 1,867,616 1,867,616 
     

กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 1,986,624 1,915,970 1,986,624 1,915,970 
     

ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีไ่ม่ไดร้วมรบัรูใ้นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำและสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
     

ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 60,000 60,000 60,000 60,000 
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18 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 

ต้นทุนเวบ็ไซต์ 
และสิทธิกำรใช้

โปรแกรม 
สิทธิกำรใช้
โปรแกรม 

 คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์
 บำท บำท 
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563   
รำคำทุน 1,731,515 85,700 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (980,228) (43,878) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 751,287 41,822 
   
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 751,287 41,822 
ซื้อสนิทรพัย์ 738,224 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (310,715) (17,025) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,178,796 24,797 
   
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563   
รำคำทุน 2,469,739 85,700 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,290,943) (60,903) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 1,178,796 24,797 
   
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,178,796 24,797 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (291,237) (11,999) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 887,559 12,798 
   
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564   
รำคำทุน 2,469,739 85,700 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,582,180) (72,902) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 887,559 12,798 
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19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 2,218,647 1,045,880 176,702 44,091 
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีี ่     
      จะใชป้ระโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 1,228,527 977,874 909,837 722,654 
 3,447,174 2,023,754 1,086,539 766,745 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (957,944) (646,400) (42,569) (35,791) 
   หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน - (28,578) - (28,578) 
 (957,944) (674,978) (42,569) (64,369) 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 2,489,230 1,348,776 1,043,970 702,376 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี-สุทธิ     
วนัที ่1 มกรำคม 1,348,776 1,270,417 702,376 610,971 
เพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 1,140,454 78,359 341,594 91,405 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2,489,230 1,348,776 1,043,970 702,376 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

ภำระผกูพนั 
ผลประโยชน์ 

พนักงำน 
ประมำณกำร 

ค่ำรื้อถอน 

ประมำณกำร 
ยกเลิกบริกำร

ด้ำนลูกหน้ี 

ประมำณกำร 
หน้ีสิน 

ของรำงวลั 

ประมำณกำร 
ผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิต รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 938,340 39,533 921,606 124,275 - 2,023,754 
ภำษเีพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 232,132 18,522 410,152 (18,829) 781,443 1,423,420 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 1,170,472 58,055 1,331,758 105,446 781,443 3,447,174 
       
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 714,225 22,493 706,326 421,289 - 1,864,333 
ภำษเีพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 224,115 17,040 215,280 (297,014) - 159,421 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 938,340 39,533 921,606 124,275 - 2,023,754 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
สินทรพัยสิ์ทธิ

กำรใช้         

ประมำณกำร
ยกเลิกบริกำร
ด้ำนเจ้ำหน้ี 

ก ำไรจำกกำร
เปล่ียนแปลง 

มูลค่ำยุติธรรม รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 (28,578) (610,610) (35,790) (674,978) 
ภำษเีพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 25,435 (304,766) (3,635) (282,966) 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (3,143) (915,376) (39,425) (957,944) 
     
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - (565,061) (28,855) (593,916) 
ภำษเีพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (28,578) (45,549) (6,935) (81,062) 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (28,578) (610,610) (35,790) (674,978) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ภำระผกูพนั 
ผลประโยชน์ 

พนักงำน 
ประมำณกำร 

ค่ำรือ้ถอน 

ประมำณกำร
หน้ีสินของ

รำงวลั 

ประมำณกำร 
ผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิต รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 683,121 39,533 44,091 - 766,745 
ภำษเีพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 168,661 18,522 61,355 71,256 319,794 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 851,782 58,055 105,446 71,256 1,086,539 
      

วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 520,329 22,493 97,005 - 639,827 
ภำษเีพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 162,792 17,040 (52,914) - 126,918 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 683,121 39,533 44,091 - 766,745 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สินทรพัยสิ์ทธิ

กำรใช้ 

ก ำไรจำกกำร
เปล่ียนแปลง 

มูลค่ำยุติธรรม รวม 
 บำท บำท บำท 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 (28,578) (35,791) (64,369) 
ภำษเีพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน 25,435 (3,635) 21,800 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 (3,143) (39,426) (42,569) 
    
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - (28,856) (28,856) 

ภำษเีพิม่ / (ลด) ในก ำไรหรอืขำดทุน (28,578) (6,935) (35,513) 
วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 (28,578) (35,791) (64,369) 
 
ในปี พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ผลขำดทุนสะสมยกมำทำงภำษีส่วนที่ไม่ได้รบัรู้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี 
ในงบกำรเงนิรวมทัง้จ ำนวน ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ 29  
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20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ      
เจำ้หนี้กำรคำ้ - บุคคลภำยนอก 72,577,551 66,021,156 35,573,281 39,361,953 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 31) - - 4,778,030 5,516,663 
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้ 72,577,551 66,021,156 40,351,311 44,878,616 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
เจำ้หนี้อื่น 611,191 389,020 16,070 66,492 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 3,956,444 3,186,250 2,182,136 2,147,877 
เงนิปันผลคำ้งจ่ำย 4,266 - 4,266 - 
ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรส่งเสรมิกำรขำยคำ้งจ่ำย 7,783,674 8,867,197 7,783,674 8,423,378 
รำยไดร้อกำรรบัรู ้ 271,770 125,334 271,770 26,256 
เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ 53,450 22,500 - - 
รวมเจำ้หนี้อื่น 12,680,795 12,590,301 10,257,916 10,664,003 
     
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 85,258,346 78,611,457 50,609,227 55,542,619 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ภำระที่ต้องปฏบิตัทิี่ยงัไม่เสรจ็สิ้นจำกสญัญำที่ท ำกบัลูกคำ้ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
เป็นจ ำนวน 271,770 บำท ซึ่งจะรบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำรำยงำนถดัไปทัง้จ ำนวน ภำยหลงัจำกทีก่ลุ่มกจิกำรส่งมอบภำระทีต่อ้ง
ปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
 

21 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึ่งปี 1,913,275 1,697,876 1,913,275 1,697,876 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 1,913,275 - 1,913,275 
รวม 1,913,275 3,611,151 1,913,275 3,611,151 
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กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 3,611,151 3,611,151 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงปี - - 
กระแสเงนิสดช ำระคนื (จ่ำยออก) (1,697,876) (1,697,876) 
รำคำตำมบญัชสีิน้งวด วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 1,913,275 1,913,275 
 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยซึง่บนัทกึเป็นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ครบก ำหนดภำยในไม่เกนิ 1 ปี 1,996,469 1,986,625 1,996,469 1,986,625 
ครบก ำหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี - 1,996,469 - 1,996,469 
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของสญัญำเช่ำ (83,194) (371,943) (83,194) (371,943) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 1,913,275 3,611,151 1,913,275 3,611,151 
     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ     
   - ส่วนทีห่มุนเวยีน 1,913,275 1,697,876 1,913,275 1,697,876 
   - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน - 1,913,275 - 1,913,275 
 1,913,275 3,611,151 1,913,275 3,611,151 
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กำรกระทบยอดหนี้สนิทีเ่กดิจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 
 

   
รำยกำรเปล่ียนแปลง 

ท่ีไม่ใช่เงินสด  

 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2564 กระแสเงินสด 

ตดัจ ำหน่ำยดอกเบีย้ 
รอกำรตดับญัชี 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 3,611,151 (1,986,624) 288,748 1,913,275 
 

22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หนี้สนิสุทธทิีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 5,852,362 4,691,705 4,258,911 3,415,607 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วนัที ่1 มกรำคม 4,691,705 3,571,127 3,415,607 2,601,646 
     
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 1,072,553 1,053,159 778,052 763,871 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 88,104 67,419 65,252 50,090 
   รวมตน้ทุน 1,160,657 1,120,578 843,304 813,961 
     
วนัที ่31 ธนัวำคม 5,852,362 4,691,705 4,258,911 3,415,607 
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ค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 595,673 บำท และ 278,320 บำท (พ.ศ. 2563 : 574,717 บำท และ 268,100 บำท) ได้รวมอยู่ใน “ต้นทุนจำกกำรให้บรกิำร” 
ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 
ค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 170,202 บำท และ 170,202 บำท (พ.ศ. 2563 : 164,803 บำท และ 164,803 บำท) ได้รวมอยู่ใน “ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ใหบ้รกิำร” ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 
ค่ำใชจ้่ำยจ ำนวน 394,782 บำท และ 394,782 บำท (พ.ศ. 2563 : 381,058 บำท และ 381,058 บำท) ได้รวมอยู่ใน “ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร” 
ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1.75  

ถงึรอ้ยละ 2.09 
รอ้ยละ 1.75  

ถงึรอ้ยละ 2.09 
รอ้ยละ 1.90 รอ้ยละ 1.91 

อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว้ รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนักงำน รอ้ยละ 0  

ถงึรอ้ยละ 37 
รอ้ยละ 0  

ถงึรอ้ยละ 37 
รอ้ยละ 0  

ถงึรอ้ยละ 37 
รอ้ยละ 0  

ถงึรอ้ยละ 37 
อำยุเกษยีณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 
 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ (บำท) 
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลง 452,284 ลดลง 384,658 เพิม่ขึน้ 481,017 เพิม่ขึน้ 412,557 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ 543,487 เพิม่ขึน้ 437,721     ลดลง 496,090 ลดลง 399,531 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนักงำน รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 ลดลง 433,474 ลดลง 349,214 เพิม่ขึน้ 479,472 เพิม่ขึน้ 385,478 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ (บำท) 
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลง 330,151 ลดลง 282,509 เพิม่ขึน้ 363,174 เพิม่ขึน้ 312,166 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ 408,640 เพิม่ขึน้ 330,521 ลดลง 371,822 ลดลง 300,663 
อตัรำกำรหมุนเวยีนพนักงำน รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 ลดลง 338,302 ลดลง 274,204 เพิม่ขึน้ 375,327 เพิม่ขึน้ 303,658 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบัติสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระ
ผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วธิีเดียวกับ (มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัโครงกำร
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวค้ ำนวณด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน) ในกำรค ำนวณหนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งในหลำยๆดำ้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ก ำหนดไว ้โดยควำมเสีย่งทีม่นีัยส ำคญัมี
ดงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร :  อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำลทีล่ดลงจะท ำให้ 

   หนี้สนิของโครงกำรเพิม่สงูขึน้ 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 18 ปี (พ.ศ. 2563 : 19 ปี) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีไ่ม่มกีำรคดิลด :  
 
 งบกำรเงินรวม 
 

น้อยกว่ำ 1 ปี 
ระหว่ำง  
1 - 2 ปี 

ระหว่ำง  
2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - - 765,390 31,208,301 31,973,691 
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 งบกำรเงินรวม 
 

น้อยกว่ำ 1 ปี 
ระหว่ำง  
1 - 2 ปี 

ระหว่ำง  
2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - - 181,874 31,791,817 31,973,691 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

น้อยกว่ำ 1 ปี 
ระหว่ำง  
1 - 2 ปี 

ระหว่ำง  
2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - - 765,390 23,072,665 23,838,055 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

น้อยกว่ำ 1 ปี 
ระหว่ำง  
1 - 2 ปี 

ระหว่ำง  
2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - - 181,874 23,656,181 23,838,055 
 

23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 
  

ทุนจดทะเบียน 
ทุนท่ีออกและ 

ช ำระเตม็มูลค่ำแล้ว 
ส่วนเกินมูลค่ำ 
หุ้นสำมญั 

 จ ำนวนหุ้น บำท จ ำนวนหุ้น บำท บำท 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 160,000,000 80,000,000 120,000,000 60,000,000 - 
กำรออกหุน้ - - 40,000,000 20,000,000 420,000,000 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรจดัจ ำหน่ำยหุน้ - - - - (13,394,741) 
หกั  ภำษเีงนิได ้ - - - - 2,678,948 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 160,000,000 80,000,000 160,000,000 80,000,000 409,284,207 
 
ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัแก่ประชำชนทัว่ไปครัง้แรกจ ำนวน 40,000,000 หุ้น หุ้นสำมญัดงักล่ำว 
มีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยเสนอขำยในรำคำหุ้นละ 11.00 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้นจ ำนวน 440,000,000 บำท บริษัทบันทึก
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นสุทธิจำกภำษีเงนิได้จ ำนวน 10,715,793 บำท เป็นรำยกำรหกัในบญัชสี่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 
หุน้สำมญัของบรษิทัไดเ้ริม่ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ตัง้แต่วนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
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24 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 8,000,000 5,000,000 
จดัสรรระหว่ำงปี - 3,000,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 8,000,000 8,000,000 
 
ภำยใตบ้ทบญัญตัขิองมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ
รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้ 
 

25 เงินปันผล 
 
พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่15 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้อืหุ้น ในอตัรำ
หุน้ละ 0.15 บำท ทัง้หมด 160,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิ 24,000,000 บำท ซึง่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วเมื่อวนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 10 สงิหำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัรำ  
หุน้ละ 0.18 บำท ทัง้หมด 160,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิ 28,800,000 บำท ซึง่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วเมื่อวนัที ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน
0.13333 บำทต่อหุน้ ทัง้หมด 120,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 15,999,950 บำท ซึ่งไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วเมื่อวนัที่ 25 มนีำคม 
พ.ศ. 2564 
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พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ในอตัรำ
หุน้ละ 0.13333 บำท ทัง้หมด 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงนิ 15,999,950 บำท ซึ่งไดจ้่ำยให้แก่ผูถ้ือหุน้แล้วเมื่อวนัที ่25 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 11 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัรำ  
หุน้ละ 0.10 บำท ทัง้หมด 120,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิ 12,000,000 บำท ซึง่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วเมื่อวนัที ่25 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัท มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้ือหุ้น ในอตัรำ
หุน้ละ 0.11667 บำท ทัง้หมด 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงนิ 14,000,000 บำท ซึ่งไดจ้่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 25 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 9 มีนำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2562 จ ำนวน 
0.21667 บำทต่อหุน้ ทัง้หมด 120,000,000 หุน้  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 26,000,000 บำท ซึง่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที่ 25 มนีำคม 
พ.ศ. 2563 
 

26 รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร (หมำยเหตุ 31) 240,000 - 2,040,000 1,440,000 
ดอกเบีย้รบั - บรษิทัย่อย (หมำยเหตุ 31) - - 282,210 348,683 
ดอกเบีย้รบั 256,438 - 256,438 - 
รำยไดอ้ื่น 175,426 68,229 175,426 38,185 
อื่นๆ 18,178 34,676 18,178 34,676 
รวม 690,042 102,905 2,772,252 1,861,544 
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27 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ดอกเบีย้จ่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ     
   ประมำณกำรรือ้ถอน 50,046 42,634 50,046 42,634 
   สญัญำเช่ำ 288,749 222,026 288,749 222,026 
   รวม 338,795 264,660 338,795 264,660 
 

28 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
ค่ำใชจ้่ำยบำงรำยกำรทีร่วมอยู่ในกำรค ำนวณก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษเีงนิไดส้ำมำรถแยกตำมลกัษณะไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนบรกิำร 324,415,114 201,320,445 183,257,341 166,457,579 
ค่ำใชจ้่ำยและผลประโยชน์ของพนักงำน 49,082,841 43,911,098 37,413,640 33,237,013 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 3,197,281 3,299,734 2,517,004 2,577,368 
ค่ำเช่ำและค่ำสำธำรณูปโภค 1,921,101 1,890,178 1,519,734 1,657,029 
ค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำย 3,040,151 989,599 2,840,720 696,007 
ค่ำจำ้งบรกิำร 5,356,000 5,458,288 3,322,000 3,928,788 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง 363,021 430,208 315,645 366,730 
ค่ำธรรมเนียม 647,378 149,107 565,207 61,718 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ 14,094,002 1,636,879 3,362,672 1,413,205 
รวม 402,116,889 259,085,536 235,113,963 210,395,437 
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29 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษีเงนิได้ตัง้เป็นค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยโดยกำรประมำณกำรโดยฝ่ำยบรหิำรในอตัรำภำษีเดยีวกบัที่ใช้กบัก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้น 
คอื อตัรำรอ้ยละ 20 ต่อปี  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 15,757,055 14,080,727 9,065,576 13,090,256 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 19) (1,140,454) (78,359) (341,594) (91,405) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 14,616,601 14,002,368 8,723,982 12,998,851 
 
ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัภำษขีองประเทศ
ทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ก ำไรก่อนภำษี 113,364,127 86,367,788 84,567,411 74,628,757 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 22,672,825 17,273,558 16,913,482 14,925,751 
ผลกระทบ :     
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัร่วมทีไ่ม่ไดร้บัรู้     
   ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (25,971) (17,694) - - 
รำยไดท้ีไ่ดร้บักำรยกเวน้ภำษี (7,050,971) (3,045,850) (8,273,509) (2,006,915) 
กำรใชข้ำดทุนสะสมยกมำทำงภำษี      
   (ส่วนทีไ่ม่ไดร้บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช)ี (1,088,230) (289,006) - - 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่อนุญำตใหถ้อืเป็นค่ำใชจ้่ำยทำงภำษี 134,506 87,960 109,567 86,615 
ค่ำใชจ้่ำยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ (25,558) (6,600) (25,558) (6,600) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 14,616,601 14,002,368 8,723,982 12,998,851 
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30 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีอ่อกจ ำหน่ำยและ  
ช ำระแลว้ในระหว่ำงปี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก ำไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญั (บำท) 98,746,679 72,365,133 75,843,429 61,629,906 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก(หุน้) 145,095,890 120,000,000 145,095,890 120,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำทต่อหุน้) 0.68 0.60 0.52 0.51 
 
บรษิทัไม่มหุีน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงปี 
 

31 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กจิกำรและบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม โดยผ่ำนกจิกำรอื่นแห่งหนึ่งหรอืมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยทีบุ่คคล
หรอืกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท รวมถงึบรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิ
กำรลงทุน บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั ถือเป็นกจิกำรที่เกี่ยวข้องกบับรษิทั บรษิัทร่วมและบุคคลทีเ่ป็นเจ้ำของส่วนไดเ้สยี 
ในสทิธอิอกเสยีงของบรษิัทซึ่งมอีิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของบรษิัท
ตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่ำนัน้ กจิกำรและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึ่งอำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ผูม้อี ำนำจควบคุมบรษิทัไดแ้ก่ นำยชวลั บุญประกอบศกัดิ ์ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 54.38 หุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 45.62 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรบัแต่ละรำยกำรอธบิำยไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  
รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิม่ 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร รำคำทีต่กลงร่วมกนั 
รำยไดค้่ำบรหิำรจดักำร อตัรำทีต่กลงร่วมกนัในสญัญำ 
ดอกเบีย้รบั อตัรำทีอ่ำ้งองิกบัดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืขัน้ต ่ำของธนำคำร (MLR) 
เงนิปันผลรบั ตำมทีป่ระกำศจ่ำย 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) รำยได้เงินปันผล 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยได้จำกเงินปันผล     
   บรษิทัย่อย - - 41,349,369 9,999,900 
 

ข) รำยได้อ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร (หมำยเหตุ 26)     
   บรษิทัย่อย - - 1,800,000 1,440,000 
   บรษิทัร่วม 240,000 - 240,000 - 
 240,000 - 2,040,000 1,440,000 
     
ดอกเบีย้รบั (หมำยเหตุ 26)     
   บรษิทัย่อย - - 282,210 348,683 
 

ค) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ซ้ือสินค้ำ/ บริกำร     
   บรษิทัย่อย - - 19,903,430 21,570,254 
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ง) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
ลูกหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 13)     
   บรษิทัย่อย - - 836,751 317,065 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ (หมำยเหตุ 20)     
   บรษิทัย่อย - - 4,778,030 5,516,663 
 

จ) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัยอ่ย      
   บรษิทัย่อย  - - - 2,000,000 
 
กำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยในระหว่ำงปีแสดงไวด้งัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
พ.ศ. 2564 

บำท 
พ.ศ. 2563 

บำท 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม    
ยอดยกมำต้นปี  2,000,000 15,000,000 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่ำงปี 10,000,000 2,000,000 
รบัช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงปี (12,000,000) (15,000,000) 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี  - 2,000,000 
 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยเป็นเงนิใหกู้้ยมืในสกุลบำทและไม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั เงนิกู้ยมืดงักล่ำวมกีำรคดิดอกเบี้ย 
ในอตัรำรอ้ยละ 5.58 ต่อปีและมกี ำหนดช ำระคนืเมื่อทวงถำม 
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ฉ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 13,917,500 13,162,200 13,917,500 13,162,200 
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 276,623 266,488 276,623 266,488 
 14,194,123 13,428,688 14,194,123 13,428,688 

 
32 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

 
ภำระผกูพนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำบรกิำร และสญัญำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร โดยมยีอดรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำ 
ทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิได ้ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ไม่เกนิ 1 ปี 93,129 999,337 93,129 999,337 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี - 93,129 - 93,129 
 93,129 1,092,466 93,129 1,092,466 
 
หนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมหีนี้สนิทีอ่ำจเกิดขึน้จำกหนังสอืค ้ำประกนัทีธ่นำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งไดอ้อก
หนังสือค ้ำประกันให้แก่ผู้ให้บรกิำรเครอืข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนที่รำยหนึ่ง เพื่อค ้ำประกันสญัญำจ้ำงบรกิำรด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ  
โดยมเีงนิฝำกออมทรพัยข์องกรรมกำรบรษิทัเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัจ ำนวน 1,000,000 บำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 
1,000,000 บำท) 
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33 สิทธิประโยชน์จำกกำรได้รบัส่งเสริมกำรลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรได้รบับตัรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนส ำหรบักิจกำรซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise 
Software และ Digital Content โดยบรษิัทย่อยสองแห่งไดร้บัสทิธแิละประโยชน์จำกกำรได้รบัยกเวน้ภำษีอำกรต่ำงๆ หลำยประกำร 
รวมทัง้กำรได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิมีก ำหนดเวลำแปดปี  
นับแต่วนัที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร ในฐำนะที่เป็นบริษัทได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน เพื่อกิจกำรซอฟต์แวร์ บรษิัทย่อย
ทัง้หมดนี้จะตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ตำมทีร่ะบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
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นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศกััดิ�

นายสมโภชิ ที่นตั์่นติ่วงศ�

ส่วนท่� 4 
การรับรองความูถููกต้องข้องข้้อมููลสำาหรับการส่งแบบ 56-1 One Report

บรษัิที่ได้สอบที่านข้อม่ลในแบบแสดงรายกัารข้อมล่ปีระจำาปีี/รายงานปีระจำาปีฉีบับน่�แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัที่ขอรับรองว่า ขอ้มล่ดังกัล่าวถก่ัต้่องครบถ้วน 
ไมเ่ปีน็เท็ี่จ ไมท่ี่ำาใหผ้่่อ่้�นสำาคัญผ่ดิหรอ่ไมข่าดข้อมล่ท่ี่�ควรต้่องแจ้งในสาระสำาคัญ  นอกัจากัน่�บรษัิที่ขอรบัรองว่า

ในกัารน่� เพ่�อเป็ีนหลักัฐานว่าเอกัสารทัี่�งหมดเปีน็เอกัสารช์ิดเด่ยวกัันกัับท่ี่�บรษัิที่ได้รบัรองความถก่ัต้่องแล้ว บริษัที่ได้มอบหมายให้ นางสาวอัณ์ณ์�รตั่น� ดลวชิริโภคิณ์ 
เปีน็ผ่่ล้งลายม่อช่ิ�อกัำากัับเอกัสารน่�ไว้ที่ก์ัหนา้ด้วย หากัเอกัสารใดไมม่ล่ายมอ่ชิ่�อของ นางสาวอัณ์ณ์�รตั่น� ดลวชิริโภคิณ์ กัำากัับไว้ บริษัที่จะถ่อว่าไมใ่ชิข่อ้มล่ท่ี่�บริษัที่
ได้รบัรองความถ่กัต้่องของขอ้มล่แล้วดังกัล่าวข้างต้่น

งบกัารเงินและข้อม่ลที่างกัารเงินท่ี่�สร์ปีมาในแบบแสดงรายกัารขอ้มล่ปีระจำาปี/ีรายงานปีระจำาปีไีด้แสดงข้อมล่อยา่งถก่ัต้่องครบถ้วน
ในสาระสำาคัญเก่ั�ยวกัับฐานะกัารเงิน ผ่ลกัารดำาเนนิงาน และกัระแสเงินสดของบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ยแล้ว

บรษัิที่ได้จัดใหม้ร่ะบบกัารเปีดิเผ่ยขอ้มล่ท่ี่�ด่ เพ่�อใหแ้นใ่จว่าบรษัิที่ได้เปีดิเผ่ยขอ้มล่ในสว่นท่ี่�เปีน็สาระสำาคัญทัี่�งของบรษัิที่และบรษัิที่
ยอ่ยอยา่งถก่ัต้่องครบถ้วนแล้ว รวมทัี่�งควบคม์ดแ่ลให้มก่ัารปีฏิิบติั่ต่ามระบบดังกัล่าว

บรษัิที่ได้จัดใหม้ร่ะบบกัารควบคม์ภายในท่ี่�ด่ และควบคม์ดแ่ลใหม้ก่ัารปีฏิิบติั่ต่ามระบบดังกัล่าว และบรษัิที่ได้แจ้งขอ้มล่กัารปีระเมนิ
ระบบกัารควบคม์ภายใน ณ์ วันท่ี่�ล่าสด์ท่ี่�ม ่ ต่่อผ่่ส้อบบัญชิแ่ละกัรรมกัารต่รวจสอบของบรษัิที่แล้ว ซ้ำ้�งครอบคลม์ถ้งข้อบกัพรอ่งและ
กัารเปีล่�ยนแปีลงท่ี่�สำาคัญของระบบกัารควบคม์ภายใน  รวมทัี่�งกัารกัระที่ำาท่ี่�มชิิอบท่ี่�อาจมผ่่ลกัระที่บต่่อกัารจัดที่ำารายงานที่างกัาร
เงินของบริษัที่และบริษัที่ยอ่ย

(1)

(2)

(3)

ช่่�อ - นามัสกลุ

กัรรมกัารผ่่ม้อ่ำานาจลงนาม

กัรรมกัารผ่่ม้อ่ำานาจลงนาม

ต์ำาแหน่ง

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

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

ลายมัอ่ช่่�อ

นางสาวอัณ์ณ์�รตั่น� ดลวชิิรโภคิณ์

ช่่�อ - นามัสกลุ

เลขานก์ัารบรษัิที่

ต์ำาแหน่ง

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

ลายมัอ่ช่่�อ

ผูร้บัมอับอัำานิาจ
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เอกส่ารแนบ 1

รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมูการ ผู้บริหาร ผู้มู่อำานาจำควบคุมู ผู้ท่�ได้รับ 

มูอบหมูายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญช่และการเงิน ผู้ท่�ได้รับ 

มูอบหมูายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมูดูแลการทางบัญช่  

และเลข้านุการบริษััท



แบบ 56-1 ONE REPORT

1. รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมูการ ผู้บริหาร ผู้มู่อำานาจำควบคุมู ผู้ท่�ได้รับมูอบหมูายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญช่และการเงิน ผู้ท่�ได้รับมูอบหมูายให้ 
   รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมูดูแลการทางบัญช่ และเลข้านุการบริษััท ณ วันท่� 31 ธัุนวาคมู 2564

ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

1 นายจิรพันธุ์� สินธ์ุ์นาวา / กัรรมกัาร

อิสระ ปีระธุ์านกัรรมกัารบริษัที่ 

และปีระธุ์านกัรรมกัารต่รวจสอบ 

64 • ปีริญญาโที่ พัฒนบริหารศาสต่ร 

มหาบัณ์ฑิ์ต่ คณ์ะพัฒนากัาร

เศรษฐกิัจ สถาบันบัณ์ฑิ์ต่พัฒน 

บริหารศาสต่ร�   

• ปีริญญาต่ร่ วิที่ยาศาสต่รบัณ์ฑิ์ต่ 

เศรษฐศาสต่ร�เกัษต่ร มหาวิที่ยาลัย

เกัษต่รศาสต่ร�

• หลักัส่ต่ร Director Accreditation 

Program (DAP) ร์น่ท่่ี่ 152/2018

- - 2561 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัารอิสระ  ปีระธุ์าน

กัรรมกัารบริษัที่ และ 

ปีระธุ์านกัรรมกัารต่รวจสอบ 

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ

2555 - 2560 นักับริหาร 9 สำานักังานสรรพากัรพ่้นท่่ี่จันที่บ์ร่ กัรม

สรรพากัร / ราชิกัาร

2 นายวิศิลปี�  ว่องวานิชิวัฒนะ / 

กัรรมกัารอิสระ และกัรรมกัาร

ต่รวจสอบ

70 • ปีริญญาโที่ วิที่ยาศาสต่รมหา

บัณ์ฑิ์ต่ สาขาสารสนเที่ศที่าง

คอมพิวเต่อร� มหาวิที่ยาอัสสัมชิัญ

• ปีริญญาโที่ พาณ์ิชิยศาสต่รมหา 

บัณ์ฑิ์ต่ สาขาบริหารธ์ุ์รกิัจ 

มหาวิที่ยาลัยธุ์รรมศาสต่ร�

• ปีริญญาต่ร่ บัญชิ่บัณ์ฑิ์ต่ 

มหาวิที่ยาลัยรามคำาแหง

- - 2561 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัารอิสระ และ

กัรรมกัารต่รวจสอบ 

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ

2560 - ปัีจจ์บัน ท่่ี่ปีร้กัษา บริษัที่ สิริวนา จำากััด / โฮัลด้ิง

2559 - ปัีจจ์บัน อน์กัรรมกัารลงที่์น และ

อน์กัรรมกัารสรรหา

บริษัที่ อินที่รปีระกัันภัย จำากััด 

(มหาชิน) / ปีระกัันภัย

2555 - 2559 ผ่่้อำานวยกัารฝ่่ายสำานักังาน

ปีระธุ์าน

บริษัที่ สิริวนา จำากััด / โฮัลด้ิง
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ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

• ปีริญญาต่ร่ นิติ่ศาสต่รบัณ์ฑิ์ต่ 

สาขานิติ่ศาสต่ร� มหาวิที่ยาลัย

ธุ์รรมศาสต่ร�

• ปีริญญาต่ร่ เศรษฐศาสต่รบัณ์ฑิ์ต่ 

สาขาเศรษฐศาสต่ร� มหาวิที่ยาลัย

ธุ์รรมศาสต่ร�

• หลักัส่ต่ร Director Accreditation 

Program (DAP) ร์น่ท่่ี่ 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

• The 2005 Asia Pacific  

Investment Management   

Training Course, March 6-12,  

2005  

2553 - 2563 กัรรมกัาร บริษัที่ แอสเซ้ำที่ เมเนจเม้นที่� แอดไว

เซ้ำอร่่ จำากััด / ท่่ี่ปีร้กัษาด้านกัารลงที่์น

ในหลักัที่รัพย�

2551 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ อินที่รปีระกัันภัย จำากััด 

(มหาชิน) / ปีระกัันภัย
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ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

3 นางสาวเยาวโรจน� กัล่ินบ์ญ / 

กัรรมกัารอิสระ กัรรมกัารต่รวจ

สอบ และปีระธุ์านกัรรรมกัาร

สรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น

49 • ปีริญญาโที่ นิติ่ศาสต่รมหาบัณ์ฑิ์ต่ 

สาขา International Commercial 

and Business Law, University 

of East Englia, the United 

Kingdom 

• ปีริญญาโที่ นิติ่ศาสต่รมหาบัณ์ฑิ์ต่ 

สาขากัฎิหมายระหว่างปีระเที่ศ 

จ์ฬาลงกัรณ์�มหาวิที่ยาลัย

• ปีริญญาต่ร่ นิติ่ศาสต่รบัณ์ฑิ์ต่ 

สาขากัฎิหมาย จ์ฬาลงกัรณ์�

มหาวิที่ยาลัย

• หลักัส่ต่ร Director Certification 

Program (DCP) ร์น่ท่่ี่ 272/2019

• หลักัส่ต่ร Director Accreditation 

Program (DAP) ร์น่ท่่ี่ 154/2018

- - 2561 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัารอิสระ กัรรมกัาร

ต่รวจสอบ และปีระธุ์าน

กัรรมกัารสรรหาและ

พิจารณ์าค่าต่อบแที่น 

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ

2565- ปัีจจ์บัน ที่นายความห์้นสว่น

(Partner)

บริษัที่ ฮัันตั่น แอนดร่ส� เคิร�ที่ (ไที่ย

แลนด�) จำากััด / สำานักังานกัฎิหมาย

2563 – ปัีจจ์บัน กัรรมกัารอิสระ และ

กัรรมกัารต่รวจสอบ

บริษัที่ เมต่ะ คอร�ปีอเรชิั่น จำากััด 

(มหาชิน) / รับเหมาก่ัอสร้างและ

พัฒนาโรงไฟื้ฟ้ื้าพลังหม์นเว่ยน

2563 - 2564 กัรรมกัารอิสระ และ

กัรรมกัารต่รวจสอบ

บริษัที่ กัร่นเอิร�ธุ์พาวเวอร� (ไที่ย

แลนด�) จำากััด (มหาชิน) / ผ่ลิต่และ

จำาหนา่ยไฟื้ฟ้ื้า

2563 - 2564 กัรรมกัารอิสระ และ

กัรรมกัารต่รวจสอบ

บริษัที่ แมกัซ้ำ� เมทัี่ล คอร�ปีอเรชิั่น 

จำากััด (มหาชิน) / จำาหนา่ยผ่ลิต่ภัณ์ฑ์�

เหล็กั,เหล็กัแปีรร่ปี และอ์ปีกัรณ์�ท่่ี่ใชิ้

ในกัารผ่ลิต่

2562 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัารอิสระ และ 

กัรรมกัารต่รวจสอบ

บริษัที่ วาว แฟื้คเต่อร� จำากััด (มหาชิน) 

/ ผ่ลิต่และจำาหนา่ยอาหาร (ชิ่่อเดิม 
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ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

บริษัที่ อ์ต่สาหกัรรม อ่เล็คโที่รนิคส� 

จำากััด (มหาชิน))

2562 - 2564 กัรรมกัารอิสระ และ

กัรรมกัารต่รวจสอบ

บริษัที่ หลักัที่รัพย� เคพ่เอ็ม จำากััด / 

ซ้ำ่้อขายหลักัที่รัพย�

2560 - 2564 ท่่ี่ปีร้กัษากัฎิหมายระดับ

อาว์โส (Counsel)

บริษัที่ ฮัันตั่น แอนดร่ส� เคิร�ที่ (ไที่ย

แลนด�) จำากััด / สำานักังานกัฎิหมาย

2560 - 2564 กัรรมกัารอิสระ และ

กัรรมกัารต่รวจสอบ

บริษัที่ เอส แอล เอ็ม คอร�ปีอเรชิั่น 

จำากััด (มหาชิน) / กัารให้บริกัาร

ด้านกัารจองส่่อโฆษณ์าและผ่ลิต่ส่่อ

โฆษณ์า (ชิ่่อเดิม บริษัที่ ช่ิโอ เซ้ำ็นโกั 

(ปีระเที่ศไที่ย) จำากััด (มหาชิน))

2558 - 2560 ที่นายความห์้นสว่น

(Partner)

The Capital Law Office Limited / 

สำานักังานกัฎิหมาย

4 นายศิรัต่น� รัต่นไพฑ์่รย� / กัรรมกัาร

อิสระ กัรรมกัารต่รวจสอบ และ

กัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่า

ต่อบแที่น 

33 • ปีริญญาต่ร่ ศิลปีศาสต่รบัณ์ฑิ์ต่ 

สาขาเศรษฐศาสต่ร� หลักัส่ต่รภาษา

อังกัฤษ จ์ฬาลงกัรณ์�มหาวิที่ยาลัย

• หลักัส่ต่ร Director Accreditation 

Program (DAP) ร์น่ท่่ี่ 154/2018

- - 2561 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัารอิสระ กัรรมกัาร

ต่รวจสอบ และกัรรมกัาร

สรรหาและพิจารณ์าค่า

ต่อบแที่น  

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ



แบบ 56-1 ONE REPORT

ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

2565 - ปัีจจ์บัน ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่บริหาร บริษัที่ วาว แฟื้คเต่อร� จำากััด (มหาชิน) 

(ชิ่่อเดิม บริษัที่ อ์ต่สาหกัรรม อ่เล็ค

โที่รนิคส� จำากััด (มหาชิน)) / ผ่ลิต่และ

จำาหนา่ยอะไหล่อิเล็กัที่รอนิกัส� 

2563 - 2564 กัรรมกัารอิสระ และ

กัรรมกัารต่รวจสอบ

บริษัที่ แมกัซ้ำ� เมทัี่ล คอร�ปีอเรชิั่น 

จำากััด (มหาชิน) / จำาหนา่ยผ่ลิต่ภัณ์ฑ์�

เหล็กั,เหล็กัแปีรร่ปี และอ์ปีกัรณ์�ท่่ี่ใชิ้

ในกัารผ่ลิต่

2562 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ เครปีส� แอนด� โค. ด่เวล๊อปีเม้น

ที่� จำากััด / ขายอาหารในร้านอาหาร 

และเคร่่องด่่ม 

2562 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร และปีระธุ์านเจ้า

หน้าท่่ี่บริหาร

บริษัที่ โดมิโน ่เอเซ้ำ่ย แปีซ้ำิฟิื้ค จำากััด / 

กัารผ่ลิต่ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์�อาหาร

2562 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ อ่สเทิี่ร�นคว่ซ้ำ่น (ปีระเที่ศไที่ย) 

จำากััด / ร้านจำาหนา่ยอาหารและ

เคร่่องด่่ม

2562 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ ฟื้่้ ดโฮัลด้ิง จำากััด / โฮัลด้ิง



แบบ 56-1 ONE REPORT 

ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

2562 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ เบค ชิ่ส ที่าร�ต่ (ไที่ยแลนด�) 

จำากััด / บริกัารด้านอาหาร

2562 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ วาว แฟื้คเต่อร� จำากััด (มหาชิน) 

(ชิ่่อเดิม บริษัที่ อ์ต่สาหกัรรม อ่เล็ค

โที่รนิคส� จำากััด (มหาชิน))  / ผ่ลิต่และ

จำาหนา่ยอะไหล่อิเล็กัที่รอนิกัส� 

2561 - 2565 ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่บริหาร

ฝ่่ายกัารเงิน

บริษัที่ วาว แฟื้คเต่อร� จำากััด (มหาชิน) 

(ชิ่่อเดิม บริษัที่ อ์ต่สาหกัรรม อ่เล็ค

โที่รนิคส� จำากััด (มหาชิน)) / ผ่ลิต่และ

จำาหนา่ยอะไหล่อิเล็กัที่รอนิกัส� 

2561 กัรรมกัารอิสระ และ

กัรรมกัารต่รวจสอบ

บริษัที่ ช่ิโอ เซ้ำ็นโกั (ปีระเที่ศไที่ย) 

จำากััด (มหาชิน) / ส่่อโฆษณ์า

2561 กัรรมกัารบริหาร บริษัที่ โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซ้ำอร่่ จำากััด / 

ท่่ี่ปีร้กัษาที่างกัารเงิน

2560 - 2561 กัรรมกัาร บริษัที่ ว่. โอ. เน็ต่ ไบโอด่เซ้ำล เอเซ้ำย่ 

จำากััด / ผ่ลิต่และจำาหนา่ยกัระแส ไฟื้ฟ้ื้า 

2560 กัรรมกัารบริหาร และผ่่้

อำานวยกัารด้านกัารลงที่์น

บริษัที่ วินเที่จ วิศวกัรรม จำากััด 

(มหาชิน) / รับเหมาก่ัอสร้างและ

พลังงาน



แบบ 56-1 ONE REPORT

ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

2559 - 2561 กัรรมกัาร บริษัที่ ว่ท่ี่อ่ อินเต่อร�เนชิันแนล คอน

สต่รัคชิั่น จำากััด / วิศวกัรรมก่ัอสร้าง

และจัดหาแหล่งเงินที่์นสำาหรับ

ก่ัอสร้าง

2559 - 2561 กัรรมกัาร บริษัที่ วินเที่จ อ่พ่ซ้ำ่ จำากััด / วิศกัร

รมก่ัอสร้างและจัดหาแหล่งเงินที่์น

สำาหรับก่ัอสร้าง

2558 - 2560 กัรรมกัารผ่่้จัดกัาร บริษัที่ โนว่า เอเชิ่ย จำากััด / ท่่ี่ปีร้กัษา

ด้านกัารพัฒนาธ์ุ์รกิัจและกัารเงิน

2556 - 2560 กัรรมกัาร บริษัที่ ด่แอลเค อินโนเวชิั่น จำากััด / 

บริหารจัดกัารและปีระมวลผ่ลข้อม่ล

5 นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� 

/ ปีระธุ์านกัรรมกัารบริหาร 

กัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่า

ต่อบแที่น และปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่

บริหาร

39 • ปีริญญาต่ร่ ศิลปีศาสต่ร�บัณ์ฑิ์ต่ 

สาขาอังกัฤษ-อเมริกัันศ้กัษา 

มหาวิที่ยาลัยธุ์รรมศาสต่ร�

• หลักัส่ต่ร Director Accreditation 

Program (DAP) ร์น่ท่่ี่ 152/2018 

54.379 • ค่่สมรสของ

นางสาว         

รัต่ติ่นารถ   

บ์ญปีระกัอบ

ศักัดิ�  

(ผ่่้บริหาร

ของบริษัที่)

2549 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร และปีระธุ์านเจ้า

หน้าท่่ี่บริหาร

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ 

2559 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด / บริกัาร

พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

2559 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ บอร�น ดิจิต่อล จำากััด / พัฒนา

แอปีพลิเคชิัน “ครัวค์ณ์ต๋่อย”



แบบ 56-1 ONE REPORT 

ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

• น้องช่ายข้อง

นางโสภิดา    

บุญป๋ระกอบ

ศักัด์ิ 

(ผู่บ้รหิาร

ข้องบรษัิทั)

2557 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ มิต่ซ์้ำย ไอซ้ำ่ท่ี่ จำากััด / บริกัาร

พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

2557 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด / ธ์ุ์รกิัจส่่อ

โฆษณ์าออนไลน�

2560 - 2561 กัรรมกัาร บริษัที่ เฟิื้ร�นธุ์ารา จำากััด / ตั่วแที่น

และนายหน้าซ้ำ่้อขายอสังหาริมที่รัพย�

2553 - 2560 กัรรมกัารผ่่้จัดกัาร บริษัที่ พาโลมาร� ซ้ำิสเต็่มส� จำากััด / ให้

คำาปีร้กัษาและพัฒนาซ้ำอฟื้ที่�แวร�

6 นายสมโภชิ ที่น์ตั่นติ่วงศ� / 

กัรรมกัารบริหาร และปีระธุ์านเจ้า

หน้าท่่ี่ฝ่่ายกัารเงิน

39 • ปีริญญาโที่ บริหารธ์ุ์รกิัจมหา

บัณ์ฑิ์ต่ University of Bath, 

United Kingdom

• ปีริญญาต่ร่ บริหารธ์ุ์รกิัจบัณ์ฑิ์ต่ 

หลักัส่ต่รภาษาอังกัฤษ สาขากัาร

เงิน มหาวิที่ยาลัยธุ์รรมศาสต่ร�

• หลักัส่ต่ร Director Accreditation 

Program (DAP) ร์น่ท่่ี่ 152/2018

• หลักัส่ต่ร Strategic CFO in 

Capital Markets Program ร์น่ท่่ี่ 

6/2561

1.164 - 2560 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร กัรรมกัารบริหาร

และปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่าย

กัารเงิน

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ

2563 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ มิต่ซ์้ำย ไอซ้ำ่ท่ี่ จำากััด / บริกัาร

พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

2563 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด / ธ์ุ์รกิัจส่่อ

โฆษณ์าออนไลน�

2563 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด / บริกัาร

พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

2548 - 2560 กัรรมกัารและผ่่้จัดกัารฝ่่าย

กัารเงิน 

บริษัที่ ท่่ี่ปีร้กัษาโรจน�อนันต่� จำากััด / 

นายหน้าปีระกัันวินาศภัย



แบบ 56-1 ONE REPORT

ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

7 นายเจนวิที่ย� จิวะกั์ลชิัยนันที่� / 

รองปีระธุ์านกัรรมกัารบริษัที่ และ

กัรรมกัารบริหาร

41 • ปีริญญาโที่ สาขา

รัฐปีระศาสนศาสต่ร� สถาบัน

บัณ์ฑิ์ต่พัฒนบริหารศาสต่ร� 

• ปีริญญาต่ร่ สาขา

รัฐปีระศาสนศาสต่ร� มหาวิที่ยาลัย

เชิ่ยงใหม่

• หลักัส่ต่ร Director Accreditation 

Program (DAP) ร์น่ท่่ี่ 126/2016

1.361 - 2561 - ปัีจจ์บัน รองปีระธุ์านกัรรมกัาร

บริษัที่ และกัรรมกัารบริหาร

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ

2563 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ มิต่ซ์้ำย ไอซ้ำ่ท่ี่ จำากััด / บริกัาร

พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

2563 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด / ธ์ุ์รกิัจส่่อ

โฆษณ์าออนไลน�

2563 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด / บริกัาร

พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

2563 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัารอิสระ และ

กัรรมกัารต่รวจสอบ

บริษัที่ วาว แฟื้คเต่อร� จำากััด (มหาชิน) 

(ชิ่่อเดิม บริษัที่ อ์ต่สาหกัรรม อ่เล็ค

โที่รนิคส� จำากััด (มหาชิน)) / ผ่ลิต่และ

จำาหนา่ยอะไหล่อิเล็กัที่รอนิกัส�

2560 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ เน็กัส�ซ้ำิฟื้ ราชิ เอ็นเนอร�จ่ 

ระยอง จำากััด / อ์ต่สาหกัรรมพลังงาน

2559 - 2564 กัรรมกัาร บริษัที่ บอร�น ดิจิต่อล จำากััด / พัฒนา

แอปีพลิเคชิัน “ครัวค์ณ์ต๋่อย”



แบบ 56-1 ONE REPORT 

ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

2559 - 2561 กัรรมกัาร บริษัที่ ฟื้าราเดย� ฟื้าร�ม จำากััด / 

อ์ต่สาหกัรรมพลังงาน

2559 - 2560 กัรรมกัาร บริษัที่ วินชิัย จำากััด / ผ่ลิต่ไฟื้ฟ้ื้าจากั

พลังงานลม

2558 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ วันเวลา แอสเซ้ำที่ จำากััด / บริกัาร

ให้คำาปีรก้ัษาด้านกัารบริหารจัดกัาร

2557 - 2561 กัรรมกัาร บริษัที่ บอร�น พับลิชิชิิง่ จำากััด / ส่่อ

8 นางสาวรัต่ติ่นารถ บ์ญปีระกัอบศกััดิ� 

/ ผ่่บ้รหิาร

41 • ปีริญญาโที่ รัฐปีระศาสนศาสต่ร�

มหาบณั์ฑิ์ต่ สาขากัารจัดกัารภาค

รัฐและเอกัชิน สถาบันบณั์ฑิ์ต่

พัฒนบริหารศาสต่ร�

• ปีริญญาต่ร ่ศิลปีศาสต่ร�บณั์ฑิ์ต่ สาขา

จิต่วิที่ยา มหาวิที่ยาลัยธุ์รรมศาสต่ร�

0.775 • ค่่สมรสของ

นายชิวัล บ์ญ

ปีระกัอบ

ศักัดิ� 

(กัรรมกัาร

ของบริษัที่)

2556 - ปัีจจ์บัน ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่ายกัาร

ต่ลาด

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ

9 นายคธุ์ามาศ เพชิรรัต่น� / ผ่่้บริหาร 45 • ปีริญญาต่ร่ บริหารธ์ุ์รกิัจ 

คอมพิวเต่อร� มหาวิที่ยาลัยรังสิต่

0.169 - 2561 - 2564 ผ่่้ชิว่ยปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่

บริหาร

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ

2558 - ปัีจจ์บัน กัรรมกัาร บริษัที่ เดอะดร่มแคชิเชิอร� จำากััด / 

ปีระกัอบกิัจกัารให้บริกัารจัดงานและ

เผ่ยแพรง่านอ่่นๆ ลงบนส่่อต่่างๆ



แบบ 56-1 ONE REPORT

ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

2560 - 2561 ผ่่้ชิว่ยปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่

บริหาร

บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด / บริกัาร

พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

2560 - 2561 ผ่่้ชิว่ยปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่

บริหาร

บริษัที่ มิต่ซ์้ำย ไอซ้ำ่ท่ี่ จำากััด / บริกัาร

พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

2553 - 2560 ผ่่้ชิว่ยผ่่้อำานวยกัารด้าน 

Platform solution

บริษัที่ พาโลมาร� ซ้ำสิเต็่มส� จำากััด / ให้คำา

ปีรก้ัษาและพัฒนาซ้ำอฟื้ที่�แวร�

10 นายพร่พงษ� ขนัธุ์ร่จ่ / ผ่่บ้รหิาร 39 • ปีริญญาโที่ บริหารธ์ุ์รกิัจมหาบณั์ฑิ์ต่ 

สาขากัารจัดกัารเที่คโนโลย ่มหา

วิที่ยาลัยอัสสัมชิญั

• ปีริญญาต่ร ่วิที่ยาศาสต่ร�บณั์ฑิ์ต่ 

สาขาวิที่ยากัารโที่รคมนาคม มหา

วิที่ยาลัยอัสสัมชิญั 

0.199 - 2560 - ปัีจจ์บัน ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่าย

สารสนเที่ศ

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ

2557 - 2560 ผ่่้ชิว่ยผ่่้อำานวยกัารด้าน

สินค้าและบริกัาร

บริษัที่ มิต่ซ์้ำย ไอซ้ำ่ท่ี่ จำากััด / บริกัาร

พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

2553 - 2557 ผ่่้ชิว่ยผ่่้อำานวยกัารด้าน

สินค้าและบริกัาร 

บริษัที่ พาโลมาร� ซ้ำิสเต็่มส� จำากััด / ให้

คำาปีร้กัษาและพัฒนาซ้ำอฟื้ที่�แวร�

11 นายรวินที่ร� วิรัชิพินที่์ / ผ่่้บริหาร 40 • ปีริญญาโที่ วิศวกัรรมศาสต่ร�

มหาบัณ์ฑิ์ต่ สาขาวิที่ยากัาร

คอมพิวเต่อร� สถาบันเที่คโนโลย่

แหง่เอเชิ่ย

0.006 - 2560 - ปัีจจ์บัน ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่ฝ่่าย

เที่คโนโลย่

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ



แบบ 56-1 ONE REPORT 

ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

• ปีริญญาต่ร่ วิศวกัรรมศาสต่ร�

บัณ์ฑิ์ต่ สาขาวิศวกัรรม

คอมพิวเต่อร� สถาบันเที่คโนโลย่

พระจอมเกัล้าเจ้าค์ณ์ที่หาร

ลาดกัระบัง

2559 - 2560 Creative Technology 

Manager

บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด / บริกัาร

พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

2555 - 2559 Creative Technology 

Manager

บริษัที่ พาโลมาร� ซ้ำิสเต็่มส� จำากััด / ให้

คำาปีร้กัษาและพัฒนาซ้ำอฟื้ที่�แวร�

12 นางสาวส์ภัค อมรที่วิชิกั์ล /  

สม์ห�บัญชิ่

44 • ปีริญญาต่ร่ บริหารธ์ุ์รกิัจบัณ์ฑิ์ต่ 

สาขากัารบัญชิ่ มหาวิที่ยาลัย

รามคำาแหง

• หลักัส่ต่รอบรมกัารใชิ้งาน Smart 

FSCOMP ต่ลาดหลักัที่รัพย�แหง่

ปีระเที่ศไที่ย

• หลักัส่ต่รกัารต่รวจสอบและป้ีองกััน

กัารที่์จริต่จากังบกัารเงิน บริษัที่ 

ฝ้่กัอบรมและสัมมนาธุ์รรมนิติ่ 

จำากััด

• หลักัส่ต่รโครงกัารอบรมเสริม

ศักัยภาพนักับัญชิ่ 4.0 บริษัที่ ฝ้่กั

อบรมและสัมมนาธุ์รรมนิติ่ จำากััด

0.017 - 2560 - ปัีจจ์บัน สม์ห�บัญชิ่/ผ่่้จัดกัารฝ่่าย

บัญชิ่

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ

2561 - ปัีจจ์บัน สม์ห�บัญชิ่  บริษัที่ บอร�น ดิจิต่อล จำากััด / พัฒนา

แอปีพลิเคชิัน “ครัวค์ณ์ต๋่อย”

2559 - ปัีจจ์บัน สม์ห�บัญชิ่ บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด / บริกัาร

พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

2557 - ปัีจจ์บัน สม์ห�บัญชิ่  บริษัที่ มิต่ซ์้ำย ไอซ้ำ่ท่ี่ จำากััด / บริกัาร

พัฒนาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

2557 - ปัีจจ์บัน สม์ห�บัญชิ่ บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด / ธ์ุ์รกิัจส่่อ

โฆษณ์าออนไลน�



แบบ 56-1 ONE REPORT

ลำาดับ ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ช่�อหน่วยงาน / บริษััท / ประเภท

ธุุรกิจำ

13 นางสาวอัณ์ณ์�รัต่น� ดลวชิิรโภคิณ์ / 

เลขาน์กัารบริษัที่

52 • ปีริญญาต่ร่ วิที่ยาศาสต่รบัณ์ฑิ์ต่ 

สาขาชิ่ววิที่ยา มหาวิที่ยาลัยบ่รพา

• โครงกัารพัฒนาวิชิาชิ่พเลขาน์กัาร

บริษัที่ ร์น่ท่่ี่ 1/2564 สมาคมบริษัที่

จดที่ะเบ่ยนไที่ย

• หลักัส่ต่ร Advances for Corpo-

rate Secretaries ร์น่ 2/2561 

สมาคมบริษัที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย

• หลักัส่ต่ร Smart Disclosure 

Program ต่ลาดหลักัที่รัพย�แหง่

ปีระเที่ศไที่ย

• หลักัส่ต่ร SCP Straight Through 

ต่ลาดหลักัที่รัพย�แหง่ปีระเที่ศไที่ย

• หลักัส่ต่ร Strategic Shareholder/ 

FSCOM ต่ลาดหลักัที่รัพย�แหง่

ปีระเที่ศไที่ย

- - 2561 - ปัีจจ์บัน เลขาน์กัารบริษัที่ บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) 

/ บริกัารพัฒนาระบบเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ

2558 - 2561 ผ่่้จัดกัารสว่นงานเลขาน์กัาร

บริษัที่

บริษัที่ ด่ม่เต่อร� คอร�ปีอเรชิั่น จำากััด 

(มหาชิน) / ส่่อและพลังงาน



แบบ 56-1 ONE REPORT 

หน้ิาท่�คัวามรบัผดิำชอับขอังเลขานุิการบรษัิท

ท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ครั�งท่ี่� 1/2562 เม่�อวันท่ี่� 3 เมษายน 2562 ได้ม่มติ่แต่่งตั่�งนางสาวอัณ์ณ์�รัต่น�  
ดลวชิริโภคิณ์ ใหด้ำารงต่ำาแหนง่เลขานก์ัารบรษัิที่ โดยมข่อบเขต่ หน้าท่ี่� ความรับผิ่ดชิอบดังน่� 

1. แจ้งมติ่และนโยบายของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และผ่่้ถ่อห์้นให้ผ่่้บริหารท่ี่�เก่ั�ยวข้องรับที่ราบ พร้อมทัี่�งให้คำาปีร้กัษา
และข้อเสนอแนะเบ่�องต้่นแก่ัคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ต่ามระเบ่ยบปีฏิิบัติ่ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัที่ และข้อพ้ง
ปีฏิิบติั่ด้านกัารกัำากัับดแ่ลกิัจกัาร

2. จัดที่ำาและจัดเก็ับรกััษาเอกัสาร ดังน่� 
 2.1 ที่ะเบย่นกัรรมกัาร 
 2.2 หนงัสอ่นดัปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัาร รายงานปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัาร และรายงานปีระจำาปีขีองบรษัิที่
 2.3 หนงัสอ่นดัปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้ และรายงานกัารปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์น

3. ดำาเนินกัารให้กัรรมกัารบริษัที่และผ่่บ้ริหารจัดที่ำารายงานกัารมส่่วนได้เส่ยของต่นเองและผ่่ท่้ี่�เก่ั�ยวขอ้งต่ามข้อกัำาหนด
ของกัฎิหมาย พร้อมทัี่�งเก็ับรักัษารายงานดังกัล่าว รวมถ้งส่งสำาเนาให้ปีระธุ์านกัรรมกัารบริษัที่ และปีระธุ์าน 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ

4. จัดกัารปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้ กัารปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ และคณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ยต่่าง ๆ ให้เปีน็ไปีต่ามกัฎิหมาย 
ข้อบังคับของบริษัที่ กัฎิบัต่รของคณ์ะกัรรมกัารแต่่ละช์ิด รวมถ้งข้อพ้งปีฏิิบัติ่ รวมทัี่�งบันท้ี่กัรายงานกัารปีระช์ิมและ
ติ่ดต่ามใหม้ก่ัารปีฏิิบติั่ต่ามมติ่ท่ี่�ปีระช์ิม

5. ดแ่ลใหม้ก่ัารเปิีดเผ่ยขอ้มล่ และรายงานสารสนเที่ศในสว่นท่ี่�รบัผ่ดิชิอบต่่อหนว่ยงานท่ี่�เก่ั�ยวข้อง

6. ติ่ดต่่อและส่�อสารกัับผ้่่ถ่อห์น้ทัี่�วไปีใหไ้ด้รบัที่ราบสทิี่ธุ์ต่ิ่าง ๆ ของผ่่ถ่้อห์น้

7. ด่แลกิัจกัารของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ และเปี็นผ่่้ปีระสานงานระหว่างคณ์ะกัรรมกัารและผ้่่บริหาร พร้อมทัี่�งให้
ขา่วสารและข้อมล่แก่ักัรรมกัารในปีระเด็นท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ รวมถ้งรายงานกัารเปีล่�ยนแปีลง
ท่ี่�มน่ยัสำาคัญแก่ักัรรมกัารที่ราบ

8. จัดให้มก่ัารปีระเมินผ่ลกัารปีฏิิบติั่งานของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ และคณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ยที่ก์ัช์ิด รวมถ้งกัารปีระเมิน
ต่นเองเปีน็รายบ์คคล และรายงานผ่ลกัารปีระเมนิดังกัล่าวต่่อคณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่

9. ดำาเนนิกัารอ่�นใดเพ่�อใหเ้ปีน็ไปีต่ามต่ามท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต่ลาดที่น์ปีระกัาศกัำาหนด กัฎิหมายว่าด้วยหลักัที่รัพย�
และต่ลาดที่รพัย� รวมถ้งกัฎิหมายและกัฎิเกัณ์ฑ์�อ่�น ๆ ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง

10. ดำาเนินกัารอ่�นใดท่ี่�คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่มอบหมาย
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รายละเอ่ยดการดำารงตำาแหน่งข้องคณะกรรมูการ และผู้บริหารข้องบริษััท  บริษััทย่อย และบริษััทท่�เก่�ยวข้้อง ณ วันท่� 31 ธัุนวาคมู 2564

                              ช่�อ-สกุล

บริษััท

นาย       
จิำรพัันธ์ุ 

สินธุุนาวา

นายวิศิัลป์ 
ว่องวานิช

วัฒนะ 

นางสาว
เยาวโรจำน์ 
กลิ�นบุญ

นาย         
ศิัรัตน์ รัตน

ไพัฑููรย์

นายชวัล 
บุญประกอบ

ศัักดิ�

นายสมูโภช   
ทนุตันติ
วงศ์ั

นาย      
เจำนวิทย์  
จิำวะกุลชัย

นันท์

นางสาว
รัตตินารถู 

บุญประกอบ
ศัักดิ�

นายคธุามูาศั 
เพัชรรัตน์

นาย        
พ่ัรพังษ์ั  
ขั้นธุรูจ่ำ

นายรวินทร์ 
วิรัชพิันทุ

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน)
CD / ID

/ AC
ID / AC ID / AC / NR ID / AC / NR

D / CEO

/ NR / EX / 

RM / CG

D / EX / RM / 

CG/ SM
D / EX M / RM / CG M M / RM / SM M / RM /SM

บริษัที่ มิต่ซ์้ำย ไอซ้ำ่ท่ี่ จำากััด D D D

บริษัที่ ธุ์รรม ดิจิต่อล จำากััด D D D

บริษัที่ พร็อพเที่ค จำากััด D D D

บริษัที่ บอร�น ดิจิต่อล จำากััด D

บริษัที่ อินที่รปีระกัันภัย จำากััด (มหาชิน) D

บริษัที่ เมต่ะ คอร�ปีอเรชิั่น จำากััด (มหาชิน) ID / AC

บริษัที่ วาว แฟื้คเต่อร� จำากััด (มหาชิน)  ID / AC D ID / AC
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                              ช่�อ-สกุล

บริษััท

นาย       
จิำรพัันธ์ุ 

สินธุุนาวา

นายวิศิัลป์ 
ว่องวานิช

วัฒนะ 

นางสาว
เยาวโรจำน์ 
กลิ�นบุญ

นาย         
ศิัรัตน์ รัตน

ไพัฑููรย์

นายชวัล 
บุญประกอบ

ศัักดิ�

นายสมูโภช   
ทนุตันติ
วงศ์ั

นาย      
เจำนวิทย์  
จิำวะกุลชัย

นันท์

นางสาว
รัตตินารถู 

บุญประกอบ
ศัักดิ�

นายคธุามูาศั 
เพัชรรัตน์

นาย        
พ่ัรพังษ์ั  
ขั้นธุรูจ่ำ

นายรวินทร์ 
วิรัชพิันทุ

บริษัที่ เครปีส� แอนด� โค. ด่เวล๊อปีเม้นที่� 

จำากััด
D

บริษัที่ อ่สเทิี่ร�นคว่ซ้ำ่น (ปีระเที่ศไที่ย) 

จำากััด
D

บริษัที่ เบค ชิ่ส ที่าร�ต่ (ไที่ยแลนด�) จำากััด D

บริษัที่ โดมิโน ่เอเชิ่ย แปีซ้ำิฟิื้ค จำากััด D / CEO

บริษัที่ ฟื้่้ ดโฮัลด้ิง จำากััด D

บริษัที่ เน็กัส�ซ้ำิฟื้ เอ็นเนอร�จ่ ระยอง จำากััด D

บริษัที่ วันเวลา แอสเซ้ำที่ จำากััด D

บริษัที่ เดอะดร่มแคชิเชิอร� จำากััด D

หมายเหตุ
CD = ปีระธุ์านกัรรมกัารบรษัิที่   ID = กัรรมกัารอิสระ    D = กัรรมกัารบริษัที่    AC = กัรรมกัารต่รวจสอบ
EX = คณ์ะกัรรมกัารบรหิาร   NR = กัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น RM = คณ์ะที่ำางานบริหารความเส่�ยง  CG = คณ์ะที่ำางานกัำากัับดแ่ลกิัจกัารและรับผ่ดิชิอบต่่อสังคม 
SM = คณ์ะที่ำางานกัารจัดกัารด้านความยั�งย่น  CEO = ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บริหาร / กัรรมกัารผ้่่จัดกัาร  M = ผ้่่บรหิาร
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เอกส่ารแนบ 2

รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมูการข้องบริษััทย่อย
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หมายเหตุ
D = กัรรมกัารบรษัิที่    AD = กัรรมกัารผ้่่มอ่ำานาจลงนาม

รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมูการข้องบริษััทย่อย ณ วันท่� 31 ธัุนวาคมู 2564

รายช่�อกรรมูการ บริษััท มิูตซุุย ไอซุ่ท่ จำำากัด บริษััท ธุรรมู ดิจิำตอล จำำากัด บริษััท พัร็อพัเทค จำำากัด

   1. นายชิวัล บ์ญปีระกัอบศักัดิ� D / AD D / AD D / AD

   2. นายสมโภชิ ที่น์ตั่นติ่วงศ� D / AD D / AD D / AD

   3. นายเจนวิที่ย� จิวะกั์ลชิัยนันที่� D / AD D / AD D / AD
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216แบบ 56-1 ONE REPORT 

เอกส่ารแนบ 3

รายละเอ่ยดเก่�ยวกับหัวหน้างานตรวจำสอบภายในข้องบริษััท



แบบ 56-1 ONE REPORT

ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษััท

นางสาวมนพัที่ธุ์�  ภ่มิรัต่นจรินที่ร� / 

รองปีระธุ์าน ฝ่่ายปีฏิิบัติ่กัาร

46 • ปีริญญาโที่ หลักัส่ต่รบัญชิ่มหาบัณ์ฑิ์ต่  สาขา
วิชิาบัญชิ่บริหาร คณ์ะพาณ์ิชิย�ศาสต่ร�และกัาร
บัญชิ่ (จ์ฬาลงกัรณ์�มหาวิที่ยาลัย)

• ปีริญญาต่ร่  หลักัส่ต่รบัญชิ่บัณ์ฑิ์ต่  สาขากัาร
บัญชิ่  คณ์ะบัญชิ่ (มหาวิที่ยาลัยธ์ุ์รกิัจบัณ์ฑิ์ต่ย�)

• ว์ฒิบัต่รด้านกัารต่รวจสอบภายใน (Internal 
Auditing Certificate Program – IACP)

• ปีระกัาศน่ยบัต่รผ่่้ต่รวจสอบภายในแหง่
ปีระเที่ศไที่ย (CPIAT)

• Pre-CIA course (จ์ฬาลงกัรณ์�มหาวิที่ยาลัย)
• ว์ฒบิตั่รผ่่ต้่รวจสอบอิสระ กัล์ม่บริษัที่ SME (CAC 

SME Independent Auditor Certification) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักัรรมกัารบริษัที่ไที่ย (IOD)

• ICDL Profile Certificate Module Data  
Protection from Digital Skills Development 
and Testing Institute (DDTI)

• The Institute of Internal Auditors of 
Thailand (IIA)  
o Technique for Risk Universe & Audit  
         Universe Development under  
         Manufacturing Business Processes 
o       กัารต่รวจสอบด้านจรยิธุ์รรม (Ethical Audit) 

o Clinic IA : Topic “2017 Standards 
         Updates USAGE, And Conformance” 

- - 2559 – ปัีจจ์บัน Vice President บริษัที่ พ่แอนด�แอล อินเที่อร�นอล 

ออดิที่ จำากััด

2551 – 2558 Senior Internal audit 

Manager

บริษัที่ พ่แอนด�แอล อินเที่อร�นอล 

ออดิที่ จำากััด

2548 – 2549 Marketing Officer บริษัที่หลักัที่รัพย� ซ้ำ่มิโก้ั จำากััด 

(มหาชิน)

2546 – 2547 Assistant Teacher มหาวิที่ยาลัยธ์ุ์รกิัจบัณ์ฑิ์ต่ย� (คณ์ะ

บัญชิ่)

2541 – 2546 Accountant staff โครงกัารพลังงานยั่งย่น ภายใต้่

สมาคมเที่คโนโลย่ท่่ี่เหมาะสม

รายละเอ่ยดเก่�ยวกับหัวหน้างานตรวจำสอบภายในข้องบริษััท
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ช่�อ - สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ 
(ป่)

คุณวุฒิทางการศัึกษัา 
/ ประวัติการอบรมู

สัดส่วนใน
การถู่อหุ้นใน

บริษััท 
(ร้อยละ)

ความูสัมูพัันธุ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะเวลา 5 ปย้ีอนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษััท

        o Clinic IA : Topic “Fraud Audit and  
                  Caution for Auditor” 
        o Clinic IA : Topic “Board and management  
                       relationship”
        o Clinic IA : Topic “Agile Auditing”
        o Clinic IA : Topic “Top Risk 2021 & IT  
                  Audit Roles”
        o        Clinic IA : Topic “กัารต่รวจสอบที่์จริต่ 
                  ในโลกัย์คดิจิทัี่ล”
        o Clinic IA : Topic “The Convergence of  
                   Security Governance and Data Privacy”
        o Clinic IA : Topic “State of Cyber  
                  Security 2021 & Cyber Practices by  
                  Thai SEC”
        o Clinic IA : Topic “กัารต่รวจสอบ 
                  กัระบวนกัารธ์ุ์รกิัจ และกัารต่รวจสอบ 
                  แบบบ่รณ์ากัาร”
•      Political Science Association of Kasetsart  
        University
        o        หลักัส่ต่รกัฎิหมายค้์มครองข้อมล่สว่นบ์คคล 
                  สำาหรับงานต่รวจสอบภายใน (PDPA for  
                  Internal Audit) ร์น่ท่่ี่ 6

รายละเอัย่ดำเก่�ยวกับหวัหน้ิางานิกำากับดูำแลการปฏิิบติังานิขอังบรษัิท (compliance)
บริษัที่ได้จัดตั่�งคณ์ะที่ำางานกัำากัับดแ่ลกิัจกัารและรับผ่ดิชิอบต่่อสงัคม โดยมร่ายละเอ่ยดปีรากัฎิในแบบ 56-1 One Report สว่นท่ี่� 2 หวัข้อท่ี่� 7.3.5 คณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัาร และรบัผ่ดิชิอบต่่อสงัคม เปีน็ผ่่ท้ี่ำาหน้าท่ี่�ในกัารกัำากัับด่แลใหบ้รษัิที่ 
คณ์ะกัรรมกัาร ผ่่บ้รหิาร และพนกัังาน ปีฏิิบติั่ หนา้ท่ี่�ใหเ้ปีน็ไปีต่ามปีระกัาศ ขอ้บงัคับ และ/หรอ่ ขอ้กัฎิหมาย และระเบย่บอ่�น ๆ  ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งของทัี่�งสำานกัังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รพัย�และต่ลาดหลักัที่รพัย�ต่ลาดหลักัที่รพัย�แหง่ปีระเที่ศไที่ย 
และหนว่ยงานท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัำาหนด
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เอกส่ารแนบ 4

ทรัพัย์สินท่�ใช้ในการประกอบธุุรกิจำและรายละเอ่ยดเก่�ยวกับ 

รายการประเมิูนราคาทรัพัย์สิน
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เอักส่ารแนิบ 4 ทรพัยส์่นิิท่�ใชใ้นิการประกอับธุรกิจและรายละเอัย่ดำเกย่วกับรายการประเมินิราคัาทรพัยส์่นิิ

ทรพัยส์่นิิท่�ใชใ้นิการประกอับธุรกิจ
บรษัิที่ได้เปีดิเผ่ยรายละเอ่ยดที่รพัย�สนิท่ี่�ใช้ิในกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจ ในแบบ 56-1 One Report สว่นท่ี่� 1 หัวข้อท่ี่� 4 ที่รพัย�สินท่ี่�ใช้ิในกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจ

รายละเอัย่ดำเก่�ยวกับรายการประเมินิราคัาทรพัยส์่นิิ
-ไมม่-่
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เอกส่ารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิิบัติการกำากับดูแลกิจำการฉบับเต็มู

และจำรรยาบรรณธุุรกิจำฉบับเต็มูท่�บริษััทได้จัำดทำา
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นโยบายการกำากับดูแลกิจำการท่�ด่ 
(Corporate Governance Policy)

บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) (“บริษัที่”) ต่ระหนักัถ้งความสำาคัญใน
กัารปีฏิิบัติ่ต่ามหลักับรรษัที่ภิบาลในกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจ ดังนั้นคณ์ะกัรรมกัาร
บริษัที่จ้งได้มน่โยบายใหป้ีฏิิบติั่ต่ามหลักัปีฏิิบติั่และแนวปีฏิิบติั่ ซ้ำ้่งสอดคล้อง
กัับหลักักัารกัำากัับกิัจกัารท่่ี่ด่สำาหรับบริษัที่จดที่ะเบ่ยนป่ี 2560 (Corporate 
Governance Code for Listed Companies 2017) ออกัโดยคณ์ะกัรรมกัาร
กัำากัับหลักัที่รพัย�และต่ลาดหลักัที่รพัย� ซ้ำ้ง่นำามาจากัหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัาร
ท่่ี่ด่ สำาหรับบริษัที่จดที่ะเบ่ยน ป่ี 2555 ของต่ลาดหลักัที่รพัย�แหง่ปีระเที่ศไที่ย 
และครอบคล์มหลักักัารของ OECD ท้ัี่ง 5 หมวดในเร่่องสิที่ธิุ์และความ 
เท่ี่าเท่ี่ยมกัันของผ่่้ถ่อห์้นและผ่่้ม่ส่วนได้เส่ย บที่บาที่ของผ่่้ม่ส่วนได้เส่ย  
กัารเปิีดเผ่ยขอ้ม่ลและความโปีรง่ใสและหน้าท่่ี่ของคณ์ะกัรรมกัาร โดยนำาเสนอ
ในร่ปีแบบของหลักัปีฏิิบัติ่ 8 หลักัของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ซ้ำ้่งเป็ีนผ่่้นำา
หร่อผ่่้รับผ่ิดชิอบส่งส์ดขององค�กัร ในกัารกัำากัับด่แลกิัจกัารเพ่่อกัารสร้าง 
ความเชิ่่อมั่นให้แก่ัผ่่้ลงที่์น และสร้างค์ณ์ค่าให้แก่ักิัจกัารอย่างย่ังย่น (ต่่อไปี
น่้เร่ยกัว่า CG Code)

คณ์ะกัรรมกัาร บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) จะได้ม่กัารที่บที่วนกัาร
ปีรับใชิ้ CG Code ต่ามบริบที่ของบริษัที่เป็ีนปีระจำาที่์กัป่ี และหากัพบว่า CG 
Code ข้อใดยังไมเ่หมาะสมกัับบริบที่ของบรษัิที่ จะพจิารณ์าเพ่่อนำามาต่รกัาร
ที่ดแที่น (ถ้าม่) มาปีรับใชิ้ โดยจะแจ้งให้ผ่่้ถ่อห์้นและผ่่้ม่สว่นได้เส่ยที่ราบใน
หัวข้อหลักัปีฏิิบติั่ท่่ี่ยงัไมไ่ด้นำาไปีปีรบัใช้ิในรายงานปีระจำาป่ี และแบบ 56 - 1

ท้ัี่งน่้ กัารปีฏิิบัติ่ต่ามหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่่ี่ด่น่้ สะท้ี่อนในจรรยาบรรณ์
ที่างธ์ุ์รกิัจ รวมท้ัี่งกัฎิบัต่รคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่และคณ์ะกัรรมกัารช์ิดย่อย 
ท่่ี่ได้รบัมอบหมายในเร่่องต่่าง ๆ  และกัารบรรจ์วาระกัารปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัาร 
และคณ์ะกัรรมกัารช์ิดยอ่ยล่วงหน้าต่ลอดป่ี เพ่่อให้มั่นใจว่ากัารปีฏิิบติั่หนา้ท่่ี่
ของคณ์ะกัรรมกัารครบถ้วน โดยรายละเอ่ยดกัารปีฏิิบัติ่ของบริษัที่จะระบ์ใน
รายงานกัารกัำากัับด่แล โดยบริษัที่จะส่่อสารและเผ่ยแพร่เอกัสารท่่ี่เก่่ัยวกัับ 
กัารกัำากัับด่แลกิัจกัารในเว็บไซ้ำต่�ของบริษัที่ โดยผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยสามารถด่ 
รายละเอ่ยดเพิ่มเติ่มได้ท่่ี่เว็บไซ้ำต่�ของบริษัที่ในส่วนของนักัลงท์ี่นสัมพันธุ์� 
(http://www.addtechhub.com)

หลักปฏิิบัติและหลักปฏิิบัติย่อย

1. คณ์ะกัรรมกัารต่ระหนักัถ้งบที่บาที่และความรับผิ่ดชิอบในฐานะผ่่้นำา
องค�กัรท่่ี่สร้างค์ณ์ค่าให้แก่ักิัจกัารอยา่งยั่งย่น

2. คณ์ะกัรรมกัารกัำาหนดวัต่ถ์ปีระสงค�และเป้ีาหมายหลักัของกิัจกัารท่่ี่
เป็ีนไปีเพ่่อความยั่งย่น

คณ์ะกัรรมกัารรว่มกัับฝ่า่ยบรหิารในกัารกัำาหนดวัต่ถป์ีระสงค�และ
เปี้าหมาย กัลย์ที่ธุ์� นโยบายกัารดำาเนินงานและกัารจัดสรร
ที่รัพยากัรท่ี่�สำาคัญเพ่�อให้บรรล์วัต่ถ์ปีระสงค�และเป้ีาหมาย  
โดยมก่ัารติ่ดต่ามปีระเมินผ่ลและดแ่ล
คณ์ะกัรรมกัารรว่มกัับฝ่า่ยบรหิารในกัารสรา้งคณ์์ค่าใหแ้ก่ักิัจกัาร
อย่างยั�งย่น กัล่าวค่อ สามารถแข่งขันได้และม่ผ่ลปีระกัอบกัาร 
ท่ี่�ด่โดยคำาน้งถ้งผ่ลกัระที่บในระยะยาว ปีระกัอบธ์ุ์รกิัจอย่าง 
ม่จริยธุ์รรม เคารพสิที่ธุ์ิและม่ความรับผ่ิดชิอบต่่อผ่่้ถ่อห้์นและ 
ผ่่้ม่ส่วนได้เส่ย เปี็นปีระโยชิน�ต่่อสังคม และพัฒนาหร่อลด 
ผ่ลกัระที่บด้านลบต่่อสิ�งแวดล้อม อ่กัทัี่�งที่ำาให้บริษัที่สามารถ 
ปีรบัตั่วได้ภายใต้่ปีจัจัยกัารเปีล่�ยนแปีลง
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้กัรรมกัารและผ่่้บริหารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่� 
ด้วยความรับผ่ิดชิอบ ระมัดระวัง และซ้ำ่�อสัต่ย�ส์จริต่ต่่อองค�กัร 
และดแ่ลใหก้ัารดำาเนนิงานเป็ีนไปีต่ามกัฎิหมาย ขอ้บงัคับ และมติ่
ท่ี่�ปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้
คณ์ะกัรรมกัารกัำาหนดขอบเขต่ กัารมอบหมายหน้าท่ี่� และ 
ความรับผ่ิดชิอบให้ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และฝ่่ายจัดกัาร
อยา่งชิดัเจนและติ่ดต่ามให้ปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ต่ามท่ี่�ได้รบัมอบหมาย

1.1

1.2

1.3

1.4

คณ์ะกัรรมกัารกัำาหนดให้วัต่ถ์ปีระสงค�และเปี้าหมายหลักัของ
กิัจกัารเปี็นไปีเพ่�อความยั�งย่น อันสอดคล้องกัับกัารสร้างค์ณ์ค่า
ใหทั้ี่�งกิัจกัาร ผ่่ม้ส่ว่นได้เส่ย และสงัคมโดยรวม
คณ์ะกัรรมกัารกัำากัับด่แลให้กัลย์ที่ธุ์�ปีระจำาปีี และ/หร่อระยะ 
ปีานกัลาง สอดคล้องกัับกัารบรรล์วัต่ถป์ีระสงค�และเปีา้หมายหลักั
ของกิัจกัาร และม่กัารนำานวัต่กัรรมและเที่คโนโลย่มาใชิ้อย่าง 
เหมาะสม ปีลอดภัย

2.1

2.2

คณ์ะกัรรมกัารมก่ัารกัำาหนดและที่บที่วนโครงสรา้งคณ์ะกัรรมกัาร 
ทัี่�งในเร่�องขนาด องค�ปีระกัอบ และสดัสว่นของกัรรมกัารอิสระท่ี่�
เหมาะสมกัับองค�กัร
คณ์ะกัรรมกัารเล่อกับ์คคลท่ี่�เหมาะสมเปีน็ปีระธุ์านกัรรมกัาร และ
ด่แลให้กัารดำาเนินงานของคณ์ะกัรรมกัารเอ่�อเฟื้้� อต่่อกัารใชิ้
ดล์ยพนิจิในกัารตั่ดสนิใจอยา่งมอิ่สระ
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้กัารสรรหาและคัดเล่อกักัรรมกัาร 
ม่กัระบวนกัารท่ี่�โปีรง่ใสและชัิดเจน เพ่�อให้ได้คณ์ะกัรรมกัารท่ี่�ม่
คณ์์สมบติั่สอดคล้องกัับองค�ปีระกัอบท่ี่�กัำาหนดไว้
คณ์ะกัรรมกัารเสนอใหผ้่่ถ่้อห์น้อนมั์ติ่ค่าต่อบแที่นกัรรมกัาร โดย

3.1

3.2

3.3

3.4

3. กัารเสริมสร้างคณ์ะกัรรมกัารท่่ี่มป่ีระสิที่ธุ์ผิ่ล
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4. คณ์ะกัรรมกัารกัับกัารสรรหาและพัฒนาผ่่บ้รหิารระดับสง่และกัารบริหาร
บ์คลากัร

พจิารณ์าโครงสรา้งและอัต่ราค่าต่อบแที่นท่ี่�มค่วามเหมาะสมกัับ
ความรบัผ่ดิชิอบและจ่งใจทัี่�งระยะสั�นและระยะยาว
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้กัรรมกัารที่์กัคนม่ความรับผิ่ดชิอบในกัาร
ปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�และจัดสรรเวลาอยา่งเพย่งพอ
คณ์ะกัรรมกัารด่แลใหม้ก่ัรอบและกัลไกัในกัารกัำากัับดแ่ลนโยบาย
และกัารดำาเนินงานของบริษัที่ย่อย และกิัจกัารอ่�นท่ี่�บริษัที่ไปี
ลงที่์นอย่างม่นัยสำาคัญ ในระดับท่ี่�เหมาะสมและกิัจกัารนั�น ๆ ม่
ความเขา้ใจถก่ัต้่องต่รงกััน
คณ์ะกัรรมกัารจัดให้ม่กัารปีระเมินผ่ลกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ปีระจำาปีี
ของคณ์ะกัรรมกัาร คณ์ะกัรรมกัารช์ิดย่อย และกัรรมกัารราย
บ์คคล โดยนำาผ่ลปีระเมนิไปีใชิใ้นกัารพฒันากัารปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ของ
กัรรมกัารต่่อไปี
คณ์ะกัรรมกัารสง่เสรมิใหก้ัรรมกัารแต่่ละคนมค่วามร่ค้วามเขา้ใจ
ในบที่บาที่หน้าท่ี่� ลักัษณ์ะกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจ และกัฎิหมายท่ี่�
เก่ั�ยวข้องกัับกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจ และได้รับกัารเสริมสร้างทัี่กัษะ
และความร่ส้ำาหรบักัารปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�กัรรมกัารอยา่งสมำาเสมอ
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้กัารดำาเนินงานของคณ์ะกัรรมกัารเป็ีนไปี
ด้วยความเร่ยบร้อย สามารถเข้าถ้งข้อม่ลท่ี่�จำาเปี็น และม่
เลขานก์ัารบรษัิที่ท่ี่�มค่วามร่แ้ละปีระสบกัารณ์�ท่ี่�จำาเปีน็และเหมาะ
สมต่่อกัารสนบัสนน์กัารดำาเนนิงานของคณ์ะกัรรมกัาร

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพัฒนาปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและผ้่่
บรหิารระดับสง่ให้มค่วามร่ ้ทัี่กัษะ ปีระสบกัารณ์� และคณ์์ลักัษณ์ะ
ท่ี่�จำาเปีน็ต่่อกัารขับเคล่�อนองค�กัรไปีส่เ่ปีา้หมาย
คณ์ะกัรรมกัารกัำาหนดโครงสรา้งค่าต่อบแที่นและกัารปีระเมนิผ่ลท่ี่�
เหมาะสม
คณ์ะกัรรมกัารเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธุ์�ของผ่่ถ่้อห้์นท่ี่�อาจ
มผ่่ลกัระที่บต่่อกัารบรหิารและกัารดำาเนนิงานของกิัจกัาร
คณ์ะกัรรมกัารด่แลกัารบริหารและพัฒนาบ์คลากัรให้ม่ความร่ ้
ทัี่กัษะ ปีระสบกัารณ์� และแรงจ่งใจท่ี่�เหมาะสม

4.1

4.2

4.3

4.4

6. คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ม่ระบบกัารบริหารความเส่่ยงและกัารความค์ม
ภายในท่่ี่เหมาะสม

คณ์ะกัรรมกัารให้ความสำาคัญและสนับสน์นกัารสร้างนวัต่กัรรม
ท่ี่�ก่ัอให้เกิัดมล่ค่าแก่ัธ์ุ์รกิัจควบค่่ไปีกัับกัารสรา้งคณ์์ปีระโยชิน�ต่่อ
ล่กัค้าหร่อผ่่้ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง และม่ความรับผ่ิดชิอบต่่อสังคมและ 
สิ�งแวดล้อม
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ฝ่่ายจัดกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจอย่างม่ความ 
รับผ่ิดชิอบต่่อสิ�งแวดล้อม และสะท้ี่อนอย่่ในแผ่นดำาเนินกัาร  
เพ่� อให้มั�นใจว่าที่์กัฝ่่ายขององค�กัรดำาเนินกัารสอดคล้องกัับ
วัต่ถป์ีระสงค� เป้ีาหมายหลักั และแผ่นกัลย์ที่ธุ์�ของกิัจกัาร
คณ์ะกัรรมกัารดแ่ลใหฝ้่า่ยจัดกัารจัดสรรที่รพัยากัรให้เปีน็ไปีอยา่ง
ม่ปีระสิที่ธิุ์ภาพ ปีระสิที่ธิุ์ผ่ล โดยคำาน้งถ้งผ่ลกัระที่บและ 
กัารพัฒนาที่รัพยากัรต่ลอดสายหว่งโซ่้ำแหง่ค์ณ์ค่า เพ่�อกัารดำาเนนิ
ธ์ุ์รกิัจอยา่งยั�งย่น

5.1

5.2

5.3

5.4 คณ์ะกัรรมกัารจัดให้ม่กัารกัำากัับด่แลและบริหารจัดกัาร
เที่คโนโลยส่ารสนเที่ศระดับองค�กัร ท่ี่�สอดคล้องกัับความต้่องกัาร
ของกิัจกัาร รวมทัี่�งดแ่ลใหม้ก่ัารนำาเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศมาใชิใ้น
กัารเพิ�มโอกัาสที่างธ์ุ์รกิัจ และพฒันากัารดำาเนินงาน กัารบรหิาร
ความเส่�ยงเพ่�อบรรล์วัต่ถป์ีระสงค�และเปีา้หมายหลักัของกิัจกัาร

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

คณ์ะกัรรมกัารด่แลว่า บริษัที่ม่ระบบกัารบริหารความเส่�ยงและ
กัารควบค์มภายในท่ี่�จะที่ำาให้บรรล์วัต่ถ์ปีระสงค�อย่างม่
ปีระสิที่ธิุ์ผ่ล และม่กัารปีฏิิบัติ่ให้เปี็นไปีต่ามกัฎิหมายและ
มาต่รฐานท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
คณ์ะกัรรมกัารจัดตั่�งคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบท่ี่�สามารถปีฏิิบัติ่
หนา้ท่ี่�ได้อยา่งมป่ีระสิที่ธุ์ภิาพและอิสระ
คณ์ะกัรรมกัารด่แลกัารจัดกัารความขัดแย้งของผ่ลปีระโยชิน�ท่ี่�
อาจเกิัดข้�นได้ระหว่างบริษัที่กัับฝ่่ายจัดกัาร คณ์ะกัรรมกัาร หรอ่
ผ้่่ถ่อห้์น รวมถ้งกัารปีอ้งกัันกัารใชิป้ีระโยชิน�อันมิควรในที่รพัย�สนิ 
ข้อม่ลและโอกัาสของบริษัที่ และกัารที่ำาธ์ุ์รกัรรมกัับผ่่้ ท่ี่�ม ่
ความสัมพนัธุ์�เก่ั�ยวโยงกัับบริษัที่ในลักัษณ์ะท่ี่�ไมส่มควร
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ม่กัารจัดที่ำานโยบายและแนวปีฏิิบัติ่ 
ด้านกัารต่่อต้่านคอร�รปัีชินัท่ี่�ชิดัเจน และส่�อสารในท์ี่กัระดับของ
องค�กัรและต่่อบ์คคลภายนอกัเพ่�อใหเ้กิัดกัารนำาไปีปีฏิิบติั่ได้จริง
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ม่กัลไกัในกัารรับเร่� องร้องเร่ยนและ 
ดำาเนินกัาร กัรณ์ม่ก่ัารชิ่�เบาะแส

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ระบบกัารจัดที่ำารายงานที่างกัารเงินและ
กัารเปีดิเผ่ยขอ้มล่สำาคัญต่่าง ๆ  ถ่กัต้่อง เพ่ยงพอ ทัี่นเวลา เป็ีนไปี
ต่ามกัฎิเกัณ์ฑ์� มาต่รฐาน และแนวปีฏิิบติั่ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง
คณ์ะกัรรมกัารด่แลความเพ่ยงพอของสภาพคล่องที่างกัารเงิน
และความสามารถในกัารชิำาระหน่�
ในภาวะท่ี่�กิัจกัารปีระสบปัีญหาที่างกัารเงินหร่อม่แนวโน้มจะ
ปีระสบปีัญหา คณ์ะกัรรมกัารจะด่แลให้กิัจกัารม่กัารวางแผ่น 
ในกัารแก้ัไขปัีญหา หร่อม่กัลไกัอ่�นท่ี่�จะสามารถแก้ัไขปัีญหา
ที่างกัารเงินได้ ทัี่�งน่�ภายใต้่กัารคำานง้ถ้งสทิี่ธุ์ขิองผ่่ม้ส่ว่นได้เสย่
คณ์ะกัรรมกัารจะพิจารณ์าจัดที่ำารายงานความยั�งย่นต่ามความ
เหมาะสม
คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ฝ่่ายจัดกัารม่หน่วยงานหร่อผ่่้รับผ่ิดชิอบ
งานนักัลงท์ี่นสัมพันธุ์�ท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�ในกัารส่�อสารกัับ ผ้่่ถ่อห์้นและ 
ผ้่่ม่ส่วนได้เส่ยอ่�น เชิ่น นักัลงท์ี่น นักัวิเคราะห� ให้เปี็นไปีอย่าง
เหมาะสม เท่ี่าเท่ี่ยมกััน และทัี่นเวลา
คณ์ะกัรรมกัารส่งเสริมให้ม่กัารนำาเที่คโนโลย่สารสนเที่ศมาใชิ ้
ในกัารเผ่ยแพรข่อ้มล่

5. คณ์ะกัรรมกัารกัับกัารสง่เสริมนวัต่กัรรมและกัารปีระกัอบธ์ุ์รกิัจอยา่ง
ม่ความรับผ่ิดชิอบ

7. คณ์ะกัรรมกัารกัับกัารรกััษาความนา่เช่่ิอถ่อที่างกัารเงินและกัารเปิีดเผ่ย
ขอ้มล่
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8.3

กำาหนิดำผูร้บัผดิำชอับตามนิโยบายการกำากับดำแูลกิจการ

เร่�อง ผู้รับผิดชอบ

กัารที่บที่วนหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารท่่ี่ด่ที่์กัป่ี คณ์ะกัรรมกัารสรรหาและพิจารณ์าค่าต่อบแที่น
คณ์ะที่ำางานกัำากัับด่แลกิัจกัารและรับผ่ิดชิอบต่่อสังคม

กัารปีระช์ิมกัรรมกัารและกัารปีระช์ิมผ่่้ถ่อห์้น และจัดเก็ับเอกัสารกัารปีระช์ิม เลขาน์กัารบริษัที่

กัารเก็ับรักัษาและป้ีองกัันกัารใชิ้ข้อม่ลภายในเป็ีนลายลักัษณ์�อักัษร เลขาน์กัารบริษัที่

กัรรมกัารและผ่่้บริหารม่หน้าท่่ี่รายงานกัารถ่อครองหลักัที่รัพย�ต่ามกัฎิหมาย กัรรมกัารและผ่่้บริหาร
เลขาน์กัารบริษัที่เป็ีนผ่่้เก็ับเอกัสาร

กัารเผ่ยแพรข่้อม่ลผ่า่นเว็บไซ้ำต่�บริษัที่ เลขาน์กัารบริษัที่

กัารให้ข้อม่ลแก่ัผ่่้ถ่อห์้น นักัวิเคราะห� และผ่่้ท่่ี่เก่่ัยวข้อง (นักัลงที่์นสัมพันธุ์�) ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่บริหาร/คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

กัารด่แลรายกัารท่่ี่เก่่ัยวโยงและรายกัารท่่ี่เก่่ัยวกัับความขัดแย้งที่างผ่ล
ปีระโยชิน�

ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่่ี่กัารเงิน

กัารต่รวจสอบระบบควบค์มภายใน บริษัที่ต่รวจสอบภายใน (บ์คคลภายนอกั)

กัารจัดที่ำารายงานที่างกัารเงิน ผ่่้จัดกัารฝ่่ายบัญชิ่

กัารจัดที่ำารายงานปีระจำาป่ี ผ่่้จัดกัารฝ่่ายบัญชิ่ และเลขาน์กัารบริษัที่

กัารติ่ดต่่อปีระสานงานกัับต่ลาดหลักัที่รพัย�และสง่ขอ้มล่ผ่า่นระบบ SET Portal เลขาน์กัารบริษัที่

 นโยบายกัำากัับด่แลกิัจกัารท่่ี่ด่ฉบับน่้ พิจารณ์าและอน์มัติ่โดยท่่ี่ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ครั้งท่่ี่ 1/2562 เม่่อวันท่่ี่ 3 เมษายน 2562 และม่ผ่ลบังคับใชิ้ทัี่นท่ี่

8.1

8.2

คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ผ่่้ถ่อห์้นม่ส่วนร่วมในกัารตั่ดสินใจในเร่�อง
สำาคัญของบรษัิที่
คณ์ะกัรรมกัารด่แลใหก้ัารดำาเนนิกัารในวันปีระช์ิมผ่่ถ่้อห์น้เปีน็ไปี
อย่างเร่ยบร้อย โปีร่งใส ม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ และเอ่�อให้ผ่่้ถ่อห์้น
สามารถใช้ิสทิี่ธุ์ขิองต่น

8. คณ์ะกัรรมกัารกัับกัารสนบัสนน์กัารม่สว่นรว่มและกัารส่อ่สารกัับผ่่ถ่้อห้์น

คณ์ะกัรรมกัารด่แลให้ม่กัารเปีิดเผ่ยมติ่ท่ี่�ปีระช์ิมและกัารจัดที่ำา
รายงานกัารปีระช์ิมผ้่่ถ่อห้์นเปีน็ไปีอยา่งถก่ัต้่องและครบถ้วน
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ขอับเขตการบังคัับใช้
บรษัิที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) (“บรษัิทั”) ได้กัำาหนดจรรยาบรรณ์ธ์ุ์รกิัจ
ฉบับน่� เพ่�อเปีน็มาต่รฐานและใช้ิบังคับกัับกัรรมกัาร ผ่่บ้รหิาร และพนกัังาน
ที่์กัระดับของบริษัที่ เพ่�อให้ย้ดถ่อปีฏิิบัติ่ต่ามภาระหน้าท่ี่�ท่ี่�ได้รับมอบหมาย
รวมทัี่�งส่งเสริมให้ผ่่้บริหารเป็ีนแบบอย่างท่ี่�ด่ในกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ภายใต้่ 
จรรยาบรรณ์ที่างธ์ุ์รกิัจ ผ่่้บริหารและพนักังานของบริษัที่จะต้่องรับที่ราบ 
ที่ำาความเข้าใจ และย้ดถ่อปีฏิิบัติ่อยา่งเครง่ครัดเพ่�อให้กัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ของ
แต่่ละคนเป็ีนไปีอย่างม่ปีระสิที่ธิุ์ภาพ เปิีดเผ่ย โปีร่งใส และคำาน้งถ้ง 
ผ่ลปีระโยชิน�สง่สด์ของบริษัที่ และเป็ีนธุ์รรมต่่อผ่่ม้ส่่วนได้เสย่ที่ก์ักัล์ม่ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง

“ผู่บ้รหิาร”    หมายถ้ง ปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิารและผ่่บ้ริหารในต่ำาแหนง่ต่ำา 
    กัว่าปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารจนถ้งปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่ายงาน
“พนักงาน”     หมายถ้ง พนกัังานบริษัที่ในต่ำาแหนง่ท่ี่�ต่ำากัว่าปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่� 
     ฝ่า่ยงาน ทัี่�งท่ี่�เปีน็พนกัังานปีระจำา พนกัังานชัิ�วคราว พนกัังาน 
   ต่ามสญัญาพเิศษ และพนกัังานต่ามสญัญาจ้าง 

จรรรยาบรรณในิการดำำาเนิินิธุรกิจ
1. แนวทัางการดำาเนินธุุรกิจั
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ได้ใช้ิหลักักัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจอย่างยั�งย่นเป็ีนแนวที่างใน
กัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ โดยตั่�งมั�นอย่่ในความซ้ำ่�อสัต่ย�ส์จริต่ ม่ความ 
รับผ่ิดชิอบและรักัษาผ่ลปีระโยชิน�ของผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยและสังคม เปิีดโอกัาส
ให้ผ้่่ม่ส่วนได้เส่ยแสดงความเห็นเก่ั�ยวกัับกัารดำาเนินกิัจกัาร เพ่�อเปี็นกัลไกั 
และกัระบวนกัารท่ี่�จะด่แลให้ม่กัารดำาเนินกัารอย่างจริงจัง นำาไปีส่่กัารเปี็น
องค�กัรธุ์รรมาภิบาลท่ี่�แท้ี่จรงิ ดังน่�

คู่มู่อจำรรยาบรรณและข้้อพัึงปฏิิบัติในการทำางานข้องกรรมูการ ผู้บริหาร และพันักงาน

ปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิหมาย ข้อบังคับ และกัฎิระเบ่ยบท่ี่�เก่ั�ยวข้องอย่าง
เครง่ครดั
ปีฏิิบติั่ต่ามนโยบาย “กัารกัำากัับดแ่ลกิัจกัาร” และ “จรรยาบรรณ์
ในกัารปีฏิิบติั่งาน” ของบรษัิที่
ม์่งมั�นท่ี่�จะปีระกัอบธ์ุ์รกิัจด้วยความโปีร่งใส ซ้ำ่�อสัต่ย�ส์จริต่ และ
เปีน็ธุ์รรม
คำาน้งถ้งผ่ลปีระโยชิน�และผ่ลกัระที่บจากักัารดำาเนินงานของ
องค�กัร ด้วยความเสมอภาคและเป็ีนธุ์รรมที่างสังคมต่่อผ้่่ม่ส่วน
ได้เสย่ของบริษัที่
ดำาเนินธ์ุ์รกิัจด้วยความรับผ่ิดชิอบและรักัษาปีระโยชิน�ของผ่่้ม่
สว่นได้เสย่และสังคม
สร้างระบบงานท่ี่�เข้มแข็งเพ่�อปี้องกัันกัารที่์จริต่ ผ่่านระบบกัาร
ต่รวจสอบภายใน
กัำาหนดให ้กัรรมกัาร ผ่่บ้รหิาร และพนกัังานที่ก์ัระดับขององค�กัร 
ม่ส่วนร่วมในกัารต่่อต้่านกัารที่์จริต่ รายงานความขัดแย้งที่าง 
ผ่ลปีระโยชิน� กัารส่�อสารอย่างมป่ีระสิที่ธิุ์ผ่ล สง่เสริมคณ์์ภาพชิวิ่ต่
ในกัารที่ำางาน
เปีิดโอกัาสให้ผ่่้ม่ส่วนได้เส่ยม่ชิ่องที่างกัารร้องเร่ยนและรับฟื้ัง 
ความคิดเห็น และม่มาต่รกัารค้์มครองผ่่้ร้องเร่ยนหร่อผ้่่แจ้ง
เบาะแส

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. ข้อ้พง่ป๋ฏิิบติั์
      1. นิโยบายคัวามขดัำแยง้ทางผลประโยชน์ิ

     2. นิโยบายการรกัษาและการใชท้รพัยส์่นิิและขอ้ัมลู/คัวามลับขอังบรษัิท

ผ่่บ้รหิาร
ภายหลังจากัท่ี่�บริษัที่ได้แปีรสภาพเปี็นบริษัที่มหาชินจำากััดและ
ได้เข้าจดที่ะเบ่ยนเปี็นบริษัที่จดที่ะเบ่ยนในต่ลาดหลักัที่รัพย� 
แห่งปีระเที่ศไที่ยแล้ว บริษัที่จะปีฏิิบัติ่ต่ามข้อกัำาหนดของ
ต่ลาดหลักัที่รัพย�แห่งปีระเที่ศไที่ย โดยผ้่่บริหารต้่องพิจารณ์า
ความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน�เก่ั�ยวกัับรายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกััน
ระหว่างบริษัที่อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่้ำ�อสัต่ย�ส์จริต่ อย่างม่
เหต่ผ์่ลและเปีน็อิสระ ภายใต้่กัรอบจรยิธุ์รรมท่ี่�ด่ และดำาเนนิกัาร
ให้เปี็นไปีต่ามนโยบายท่ี่�เก่ั�ยวข้อง โดยคำาน้งถ้งปีระโยชิน�ของ
บริษัที่เปี็นหลักัสำาคัญ เพ่�อให้มั�นใจว่ารายกัารดังกัล่าวสมเหต่์
สมผ่ล และเปีน็ไปีเพ่�อปีระโยชิน�ของบรษัิที่เปีน็หลักัสำาคัญ

ผ้่่บรหิารและพนักังาน

1.1

1.2

ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต้่องไม่ปีฏิิบัติ่สิ�งอ่�นใดอันเปี็นกัาร 
ขดัแยง้ที่างผ่ลปีระโยชิน�ของบรษัิที่ ไมว่่าโดยที่างต่รงหร่อ
ที่างอ้อม และไมว่่าโดยต่นเองหรอ่รว่มกัับผ่่อ่้�น ไมว่่าจะเกิัด
จากักัารติ่ดต่่อกัับผ้่่เก่ั�ยวข้องที่างกัารค้าของบริษัที่ เช่ิน  
ค่ค้่า ล่กัค้า ค่แ่ขง่ขนัที่างกัารค้า หร่อจากักัารใชิโ้อกัาสหรอ่
ข้อม่ลท่ี่�ได้จากักัารเปี็นพนักังานในกัารหาปีระโยชิน� 
สว่นต่นหร่อจากักัารที่ำาธ์ุ์รกิัจอันเป็ีนกัารแข่งขนักัับบริษัที่
ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต้่องรักัษาผ่ลปีระโยชิน�ของบริษัที่
อยา่งเต็่มกัำาลังความสามารถ
ผ้่่บรหิารหร่อพนกัังานต้่องไมเ่ขา้ไปีเก่ั�ยวข้องกัับกัารปีระกัอบ
ธ์ุ์รกิัจอ่�นใดอันอาจมผ่่ลกัระที่บกัระเท่ี่อนถ้งผ่ลปีระโยชิน�ของ
บรษัิที่หรอ่เปีน็กัารแขง่ขันกัับบรษัิที่

1.2.1

1.2.2

1.2.3

บรรดาวิธุ์ก่ัาร กัระบวนกัาร ความคิด ต่ลอดจนความร่เ้ที่คนคิต่่าง ๆ  
หร่อความร่้ และ/หร่อเที่คนิควิธุ์่กัารอ่�นใดท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับธ์ุ์รกิัจ
กัารงานหร่อกัารดำาเนินกัารของบริษัที่ เน่�องมาจากัความคิด  
กัารค้นคว้า ศ้กัษาวิจัย และ/หร่อกัารกัระที่ำากัารอ่�นใดอันเน่�อง
มาจากักัารปีฏิิบัติ่งาน ต่ามหน้าท่ี่�และต่ามสัญญาจ้างของ 
ผ่่บ้ริหารและพนักังานในที่ก์ักัรณ์ ่ให้ถ่อเป็ีนที่รัพย�สินที่างปัีญญา
ของบริษัที่ทัี่�งสิ�น ไม่ว่าจะได้ม่กัารจดที่ะเบ่ยน หร่อจดแจ้งต่าม
กัฎิหมายเก่ั�ยวกัับที่รัพย�สินที่างปีัญญาหร่อไม่ ทัี่�งน่� ห้ามมิให้ม่
กัารเผ่ยแพรต่่่อโดยมไิด้รบัอน์ญาต่จากัปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บริหาร 
หร่อบ์คคลท่ี่�ได้รับมอบหมายจากัปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารเป็ีน
ลายลักัษณ์�อักัษร

2.1
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ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต่กัลงท่ี่�จะรักัษา “ความลับที่างกัารค้า” 
ของบริษัที่ทัี่�งหมดท่ี่�ได้รับร่้หร่อได้ล่วงร่้มาเน่�องจากักัารปีฏิิบัติ่
งานให้แก่ับริษัที่ โดยจะไม่นำามาเปิีดเผ่ย สง่ต่่อไปีให้ผ่่ห้น้�งผ่่ใ้ดท่ี่�
ไมเ่ก่ั�ยวขอ้งและจำาเปีน็ หรอ่ที่ำาสำาเนาโดยไมไ่ด้รบัอนญ์าต่ รวม
ทัี่�งจะไม่กัระที่ำากัารหร่องดเว้นกัระที่ำากัารใด ๆ จนเป็ีนเหต่์ให้
สถานะและชิ่�อเส่ยงของบริษัที่เส่ยหายหร่อก่ัอให้เกิัดความเส่ย
หายแก่ัธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ รวมต่ลอดทัี่�งจะไม่ดำาเนินกัารรับจ้าง
หร่อเข้าเป็ีนผ่่้บริหารหร่อพนักังาน หร่อให้กัารแนะนำากัาร
ปีร้กัษา กัารชิว่ยเหล่อ หรอ่ที่ำาสญัญาใด ๆ  กัับนติิ่บ์คคลใด ๆ  หรอ่
กิัจกัารของบ์คคลท่ี่�เป็ีนค่่แข่งขันที่างกัารค้ากัับบริษัที่ หร่อที่ำา
ธ์ุ์รกิัจท่ี่�มลั่กัษณ์ะเหมอ่นหรอ่คล้ายคล้งกัับกิัจกัารของบริษัที่
เพ่�อปีระโยชิน�ในกัารต่่ความขอ้กัำาหนดขอ้น่� “ความลับที่างกัาร
ค้า” หมายถ้ง ขอ้มล่กัารค้าซ้ำ้�งยงัไมร่่กั้ันโดยทัี่�วไปี หรอ่ยงัเขา้ถ้ง
ไมไ่ด้ในหม่บ์่คคลซ้ำ้�งโดยปีกัติ่แล้วต้่องเก่ั�ยวขอ้งกัับขอ้มล่ดังกัล่าว 
โดยเปี็นข้อม่ลท่ี่�ม่ปีระโยชิน�ในเชิิงพาณิ์ชิย� เน่�องจากัเปี็นความ
ลับและเป็ีนข้อม่ลท่ี่�บริษัที่ได้ใชิ้มาต่รกัารท่ี่�เหมาะสมเพ่�อรักัษา
ไว้เปี็นความลับ ทัี่�งน่� ความลับที่างกัารค้าอาจอย่่ในระเบ่ยบ 
สัญญา หร่อข้อต่กัลงอ่�นใดของบริษัที่ ท่ี่�กัำาหนดไว้และจะม่ข้�น
ต่่อไปี หร่อต่ามท่ี่�พระราชิบัญญติั่ความลับที่างกัารค้า พ.ศ. 2545 
(รวมทัี่�งท่ี่�มก่ัารแก้ัไขเพิ�มเติ่ม) กัำาหนดไว้
ผ่่บ้ริหารหร่อพนักังานที่ก์ัคนของบริษัที่จะต้่องเก็ับรักัษา “ความลับ” 
ใด ๆ ท่ี่�มต่่่อบรษัิที่ของลก่ัค้า ค่่สัญญา หรอ่ค่่ค้าที่างธ์ุ์รกิัจ หรอ่
บ์คคลอ่�นใด ท่ี่�ได้รบัร่ห้รอ่ได้ล่วงร่ม้าเน่�องจากักัารปีฏิิบติั่งานให้
แก่ับรษัิที่ เว้นแต่่   กัารเปีดิเผ่ยขอ้มล่นั�นเปีน็ไปีต่ามท่ี่�กัฎิหมาย
อน์ญาต่หร่อเปี็นไปีต่ามท่ี่�กัฎิหมายกัำาหนด อาทิี่ กัารเปีิดเผ่ย
ข้อม่ลต่ามคำาสั�งศาล หร่อต่ามคำาสั�งของเจ้าหน้าท่ี่�ของรัฐอ่�นใด
ซ้ำ้�งกัฎิหมายได้ให้อำานาจไว้ 
ผ่่้บริหารหร่อพนักังานของบริษัที่ต้่องที่ราบถ้งขั�นต่อน วิธุ์่กัาร
รกััษาความปีลอดภัยของขอ้มล่ และปีฏิิบติั่ต่าม  เพ่�อปีอ้งกัันไม่
ใหข้อ้มล่อันเป็ีนความลับถก่ัเปิีดเผ่ยโดยไมเ่จต่นา
ปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารจะเปี็นผ่่้ให้ความเห็นชิอบข้อม่ลท่ี่�จะ
นำามาเปีดิเผ่ยต่่อสาธุ์ารณ์ชิน
ผ่่บ้รหิารหรอ่พนกัังานต้่องไมท่ี่ำางานใหกั้ับบ์คคลอ่�น หรอ่องค�กัรอ่�น
ใด ซ้ำ้�งมก่ัารให้ปีระโยชิน�ต่อบแที่นในระหว่างเวลาที่ำางานของบริษัที่ 
เว้นแต่่จะได้รบัอนญ์าต่จากัปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บรหิาร หรอ่ผ่่ท่้ี่�ได้
รบัมอบหมายจากัปีระธุ์านเจ้าหนา้ท่ี่�บรหิารเปีน็ลายลักัษณ์�อักัษร
ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต้่องไม่ใช้ิหร่อนำาไปีใชิ้ซ้ำ้�งที่รัพย�สิน 
อินเที่อร�เน็ต่ของบริษัที่ โดยม่จ์ดปีระสงค�ในเชิิงพาณ์ิชิย� หร่อ
ปีระโยชิน�สว่นตั่ว นอกัจากัเพ่�อปีระโยชิน�ของบรษัิที่โดยต่รง
ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต้่องย้ดถ่อและปีฏิิบัติ่ต่ามนโยบายระบบ
คอมพิวเต่อร�ของบรษัิที่อยา่งเครง่ครดัอาทิี่เชิน่
• ต้่องไม่แที่รกัแซ้ำงความเป็ีนส่วนบ์คคลของผ่่้อ่�นผ่่านที่าง

ระบบคอมพวิเต่อร�ของบรษัิที่ [ไมว่่ากัรณ์ใ่ด ๆ]
• ต้่องไมเ่ขา้ใช้ิขอ้มล่ท่ี่�เป็ีนความลับของบริษัที่ท่ี่�อย่ใ่นระบบ

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

คอมพวิเต่อร�เพ่�อปีระโยชิน�ของต่นเอง หรอ่ของบ์คคลอ่�น 
โดยใช้ิได้เฉพาะส่วนท่ี่�ผ่่บ้ริหารหรอ่พนักังานมห่น้าท่ี่�รบัผิ่ด
ชิอบโดยต่รงและใช้ิเพ่�อกัารดำาเนินกัารต่ามต่ำาแหนง่หนา้ท่ี่�
ความรับผิ่ดชิอบของต่นเท่ี่านั�น

• ต้่องย้ดมั�นในกัฎิระเบ่ยบและข้อบังคับว่าด้วยกัารใช้ิ
อ์ปีกัรณ์�และเคร่�องมอ่เคร่�องใชิใ้นระบบคอมพิวเต่อร�

• ห้ามมิให้เข้าส่่ข้อม่ลและไฟื้ล�เอกัสารต่่าง ๆ ของผ่่้ใช้ิราย
อ่�นบนระบบคอมพิวเต่อร�โดยมิได้รบัอนญ์าต่

ผ่่บ้รหิารหรอ่พนักังานต้่องรับที่ราบและปีฏิิบติั่ต่ามแนวที่างกัาร
ใชิ้ระบบคอมพิวเต่อร�และระบบสารสนเที่ศอย่างถ่กัต้่องและ
เหมาะสม
ห้ามนำาโปีรแกัรมคอมพิวเต่อร�มาติ่ดตั่�ง หร่อบันท้ี่กัในระบบ
คอมพวิเต่อร�ของบรษัิที่ โดยมไิด้รบัอนญ์าต่
ไม่นำาโปีรแกัรมคอมพิวเต่อร�ท่ี่�บริษัที่ได้รับอน์ญาต่ให้ใช้ิไปีให้
บ์คคลอ่�นใด ซ้ำ้�งหมายรวมถ้งค่่ค้า ค่่สญัญา ลก่ัค้าของบรษัิที่ และ
กัารนำาซ้ำอฟื้ต่�แวร�ไปีติ่ดตั่�งเปีน็กัารสว่นตั่ว นอกัจากัน่� ยงัรวมถ้ง
กัารใชิอิ้นเที่อร�เนต็่ของพนกัังาน หรอ่เชิ่�อมต่่อระบบอินเที่อร�เนต็่
เพ่�อโอนถ่ายขอ้มล่ กัารเผ่ยแพรสิ่�งลามกั อนาจาร กัารสง่และรบั
ข้อม่ลข่าวสารผ่่านระบบอิเล็กัที่รอนิกัส� (อ่เมล�) ท่ี่�ละเมิดต่่อ
กัฎิหมาย หรอ่กัฎิหมายว่าด้วยลิขสทิี่ธุ์ิ� หรอ่ขัดต่่อเจต่นา หร่อจ์ด
ม์ง่หมายของนโยบาย หร่อระเบย่บปีฏิิบติั่ หร่อระเบย่บนโยบาย
ระบบสารสนเที่ศของบริษัที่ หร่อละเมิดต่่อพระราชิบัญญัติ่ว่า
ด้วยกัารกัระที่ำาผิ่ดเก่ั�ยวกัับคอมพวิเต่อร� พ.ศ. 2550 (รวมทัี่�งท่ี่�ม่
กัารแก้ัไขเพิ�มเติ่ม) หรอ่กัฎิหมายอ่�น ๆ
ในระหว่างกัารปีฏิิบติั่งานต่ามสญัญาจ้าง ผ่่บ้ริหารหรอ่พนกัังาน
จะต้่องไมก่ัระที่ำากัาร ละเว้น หรอ่งดเว้นกัารกัระที่ำากัารใด ๆ  อัน
เปี็นเหต่์ให้บริษัที่ ได้รับความเส่ยหายส่บเน่�องมาจากัข้อม่ล 
ขา่วสาร และ/หรอ่รายงานหรอ่บนัท้ี่กัหรอ่กัารส่�อสารท่ี่�เปีน็เท็ี่จ
หรอ่ไมถ่ก่ัต้่อง ไมว่่าด้วยวิธุ์ก่ัารใด ๆ โดยเจต่นา
ผ้่่บริหารหร่อพนักังานจะต้่องไม่ละเมิดที่รัพย�สินที่างปัีญญาของ
บริษัที่ และ/หร่อของบรษัิที่อ่�นใดท่ี่�อน์ญาต่ใหบ้ริษัที่ใชิป้ีระโยชิน�
ในที่รพัย�สนิที่างปีญัญานั�น ไมว่่าด้วยสญัญาและ/หร่อวิธุ์ก่ัารใด 
ๆ ไม่ ว่าจะเป็ีนกัารกัระที่ำาซ้ำำา หร่อดัดแปีลงเผ่ยแพร่ต่่อ
สาธุ์ารณ์ชิน หร่อให้เชิา่ต้่นฉบบัหร่อสำาเนา ไมว่่าจะโดยแสวงหา
กัำาไรหร่อไม่ก็ัต่าม หากัผ่่้บริหารหร่อพนักังานผ่ิดจรรยาบรรณ์
ขอ้น่�บริษัที่มส่ทิี่ธุ์บิอกัเลิกัสัญญาจ้างได้ทัี่นท่ี่
ผ่่้บริหารหร่อพนักังานต้่องใชิ้ที่รัพย�สินของบริษัที่ด้วยความ
ระมดัระวัง รบัผิ่ดชิอบ ดแ่ลรกััษาเคร่�องมอ่หรอ่อ์ปีกัรณ์�  ใด ๆ  ท่ี่�
ได้รับจากับริษัที่ ให้อย่่ในสภาพเร่ยบร้อยอย่่เสมอ โดยที่ำากัาร
ติ่ดต่่อซ้ำอ่มแซ้ำมเม่�อเกิัดกัารชิำาร์ด
ผ้่่บรหิารหร่อพนกัังานต้่องไมฝ่่่าฝ้่นระเบย่บ หร่อคำาสั�งของบรษัิที่
อันอาจก่ัอใหเ้กิัดอ์บติั่เหต่ ์หรอ่ที่ำาใหท้ี่รพัย�สินของบรษัิที่เสย่หาย
ผ้่่บรหิารหร่อพนกัังานต้่องรักัษาที่รพัย�สินของบริษัที่มใิหส้ญ่หาย 
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     3. นิโยบายการใหห้รอืัรบัขอังขวัญหรอืัส่ิ�งบนัิเทิง

     4. นิโยบายการซื้ื�อัขายหลักทรพัย์และการใชข้อ้ัมลูภายในิ

หร่อถ่กัที่ำาลายไปี แม้มใิชิห่นา้ท่ี่�รบัผ่ดิชิอบโดยต่รงของต่น
ผ่่บ้รหิารหร่อพนักังานต้่องไมน่ำาอ์ปีกัรณ์� ที่รพัย�สนิของบรษัิที่ไปี
ใชิน้อกัเหนอ่จากักัารที่ำางานใหแ้ก่ับรษัิที่

2.16

2.17

ผ่่้บริหารหร่อพนักังานย่อมไม่เร่ยกั รับ หร่อยินยอมท่ี่�จะรับเงิน
หร่อปีระโยชิน�อ่�นใดจากัผ่่เ้ก่ั�ยวขอ้งที่างธ์ุ์รกิัจ
ผ่่บ้รหิารหรอ่พนกัังานอาจรบัหรอ่ใหข้องขวัญได้ต่ามปีระเพณ์น่ยิม 
โดยกัารรบัของขวัญนั�นจะต้่องไมส่ง่ผ่ลต่่อกัารตั่ดสนิใจเชิงิธ์ุ์รกิัจ
ใด ๆ ของผ่่ร้บั
หากัผ่่บ้รหิารหรอ่พนกัังานได้รบัของขวัญในโอกัาสต่ามปีระเพณ์่
นยิมท่ี่�ม่ม่ลค่าเกิันปีกัติ่วิสยัจากัผ่่เ้ก่ั�ยวขอ้งที่างธ์ุ์รกิัจกัับบรษัิที่ ให้
รายงานผ่่บ้งัคับบัญชิาต่ามลำาดับชัิ�น

3.1

3.2

3.3

ขอ้มล่ภายใน หมายถ้งขอ้มล่เก่ั�ยวกัับกิัจกัรรมต่่าง ๆ ของบรษัิที่ ท่ี่�อาจสง่
ผ่ลต่่อกัารตั่ดสนิใจซ้ำ่�อขายของนักัลงที่น์บนหลักัที่รพัย�บางตั่ว หรอ่สง่ผ่ลต่่อ
ราคาต่ลาดของหลักัที่รพัย�ของบรษัิที่ ผ่่บ้รหิารและพนกัังานต้่องไมใ่ช้ิข้อมล่
ภายในท่ี่�ต่นล่วงร่ไ้ปีที่ำาใหต้่นหรอ่ผ่่อ่้�นได้ปีระโยชิน� ขอ้ม่ลเก่ั�ยวกัับสภาวะ
ที่างกัารเงินและขอ้ต่กัลงที่างธ์ุ์รกิัจของบรษัิที่นั�นล้วนเปีน็ความลับที่างกัาร
ค้าและใหถ่้อว่าเป็ีนข้อม่ลภายในท่ี่�ไม่อาจเผ่ยแพรโ่ดยไมไ่ด้รบัความยนิยอม
จากับริษัที่ก่ัอน ทัี่�งน่� เพ่�อปีอ้งกัันผ่ลปีระโยชิน�ของผ่่ถ่้อห์น้

ผ่่้บริหารม่หน้าท่ี่�ต้่องรายงานกัารถ่อครองหลักัที่รัพย�ของต่นให้
เปีน็ไปีต่ามกัฎิระเบย่บของต่ลาดหลักัที่รพัย�แหง่ปีระเที่ศไที่ยและ
สำานกัังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รพัย�และต่ลาดหลักัที่รพัย�
บรษัิที่ต้่องปีฏิิบติั่ต่ามกัฎิหมายเก่ั�ยวกัับกัารใช้ิขอ้มล่ภายใน โดย
ดำาเนินกัารให้ม่ความเสมอภาคและย์ติ่ธุ์รรมต่่อผ่่้ถ่อห์้นที่์กัราย
อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมกััน และเพ่� อเปี็นกัารปี้องกัันกัารกัระที่ำาผ่ิด
กัฎิหมายของบ์คลากัรที่ก์ัระดับของบริษัที่และครอบครัวที่ก์ัคนท่ี่�
ได้รบัที่ราบ หรอ่อาจได้รบัที่ราบขอ้มล่ภายในท่ี่�ยงัไมเ่ปิีดเผ่ยต่่อ
สาธุ์ารณ์ชิน บรษัิที่จ้งหา้มบ์คคลดังกัล่าวที่ำากัารซ้ำ่�อขายห์น้หรอ่
ชิักัชิวนให้บ์คคลอ่�นซ้ำ่�อหร่อขายหร่อเสนอซ้ำ่�อหร่อเสนอขายห้์น
บริษัที่ไม่ว่าจะด้วยต่นเองหร่อผ่่านนายหน้าในขณ์ะท่ี่�ยังครอบ
ครองข้อม่ลท่ี่�ยังไม่เปีิดเผ่ยต่่อสาธุ์ารณ์ชินอย่่ โดยบริษัที่และ
ต่ลาดหลักัที่รพัย�แหง่ปีระเที่ศไที่ยถ่อว่ากัารซ้ำ่�อขายหลักัที่รพัย�ใน
ลักัษณ์ะดังกัล่าวเป็ีนกัารซ้ำ่�อขายหลักัที่รัพย�เพ่�อเก็ังกัำาไรหร่อสร้าง
ความได้เปีร่ยบให้กัับบ์คคลกัล์่มใดกัล์่มหน้�ง (โปีรดพิจารณ์า
นโยบายกัารดแ่ลกัารใช้ิขอ้มล่ภายในของบริษัที่เพิ�มเติ่ม)
บริษัที่ได้จัดระบบรักัษาความปีลอดภัยในท่ี่�ที่ำางานเพ่�อป้ีองกััน
แฟื้้มข้อม่ลและเอกัสารลับและได้ดำาเนินกัารจำากััดกัารเข้าถ้ง
ขอ้ม่ลท่ี่�ไมเ่ปีดิเผ่ยต่่อสาธุ์ารณ์ะ โดยให้รบัร่เ้ฉพาะแก่ัผ่่เ้ก่ั�ยวขอ้ง
และท่ี่�จำาเปี็นเท่ี่านั�นจ้งถ่อเปี็นหน้าท่ี่�ของเจ้าของข้อม่ลหร่อผ่่้
ครอบครองขอ้มล่ท่ี่�ยงัไมเ่ปิีดเผ่ยต่่อสาธุ์ารณ์ชินจะต้่องกัำาชิบัผ่่ท่้ี่�

4.1

4.2

4.3

     5. นิโยบายเก่�ยวกับระบบคัวบคุัมและตรวจส่อับภายในิ และการรายงานิ 
        ทางบญัชแ่ละการเงินิ

เก่ั�ยวข้องให้ปีฏิิบัติ่ต่ามขั�นต่อนกัารรักัษาความปีลอดภัยโดย
เครง่ครดั ทัี่�งน่� ผ่่ฝ้่า่ฝ่น้กัารใชิข้อ้มล่ภายในจะต้่องถก่ัลงโที่ษที่าง
วินยั และ/หรอ่กัฎิหมายแล้วแต่่กัรณ์่

นโยบายเก่ั�ยวกัับระบบควบคม์และต่รวจสอบภายใน
บริษัที่จัดให้ม่ระบบกัารควบค์มและต่รวจสอบภายในท่ี่�ม่
ปีระสทิี่ธุ์ภิาพ ภายใต้่กัารต่รวจสอบของผ่่ต้่รวจสอบภายใน และ
กัารสอบที่านของคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ
นโยบายเก่ั�ยวกัับรายงานที่างบญัชิแ่ละกัารเงิน
ฝ่่ายจัดกัารของบริษัที่ม่ความรับผ่ิดชิอบต่่อกัารจัดที่ำารายงาน
ที่างกัารเงินท่ี่�มค่วามถก่ัต้่อง ครบถ้วน และทัี่นต่่อเวลา ทัี่�งงบราย
ปีแีละรายไต่รมาส ซ้ำ้�งจัดที่ำาต่ามมาต่รฐานบญัชิท่่ี่�ยอมรบั

5.1

5.2

ความถก่ัต้่องของกัารบนัท้ี่กัรายกัาร
• กัารบันท้ี่กัรายกัารที่างธ์ุ์รกิัจท์ี่กัปีระเภที่ของบรษัิที่

จะต้่องถก่ัต้่อง ครบถ้วน และสามารถต่รวจสอบได้
โดยไมม่ข่อ้จำากััดหรอ่ขอ้ยกัเว้นใด ๆ

• กัารลงรายกัารบัญชิแ่ละกัารบันท้ี่กัที่างธ์ุ์รกิัจจะต้่อง
เปี็นไปีต่ามความเปี็นจริง ไม่ม่กัารบิดเบ่อนหร่อ
สร้างรายกัารเท็ี่จ ไม่ว่าจะด้วยวัต่ถ์ปีระสงค�ใด ๆ 
ก็ัต่าม

• บ์คลากัรที่์กัระดับต้่องดำาเนินรายกัารที่างธ์ุ์รกิัจให้
สอดคล้องและเปีน็ไปีต่ามระเบ่ยบและขอ้กัำาหนดต่่าง 

 ๆของบรษัิที่ รวมทัี่�งมเ่อกัสารหลักัฐานปีระกัอบกัารลง
รายกัารที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�ครบถ้วน และให้ข้อม่ลท่ี่�เปี็น
ปีระโยชิน�อยา่งเพ่ยงพอและทัี่นเวลา เพ่�อให้ผ่่ท่้ี่�มห่นา้
ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับกัารบนัท้ี่กั กัารจัดที่ำา และกัารปีระเมนิ
รายงานที่างบญัชิแ่ละกัารเงิน สามารถบนัท้ี่กัและจัดที่ำา
รายงานที่างบัญชิแ่ละกัารเงินท์ี่กัปีระเภที่ของบริษัที่ลง
ในระบบบญัชิข่องบรษัิที่ โดยมร่ายละเอ่ยดท่ี่�ถก่ัต้่อง
และครบถ้วน

รายงานที่างบัญชิแ่ละกัารเงิน
• ผ้่่บริหารหร่อพนักังานที่์กัคนต้่องไม่กัระที่ำากัาร

บดิเบอ่น ปีกัปีดิขอ้มล่ หรอ่สร้างรายกัารเท็ี่จ ไมว่่าจะ
เปีน็ขอ้มล่รายกัารที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารบัญชิ่
และกัารเงิน หรอ่ข้อมล่รายกัารที่างด้านปีฏิิบติั่กัาร

• ผ้่่บรหิารหรอ่พนักังานที่ก์ัคนควรต่ระหนักัว่าความถก่ั
ต้่องของรายงานที่างบัญชิแ่ละกัารเงิน เปีน็ความรับ
ผ่ิดชิอบร่วมกัันของคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ผ่่้บริหาร 
และพนักังานท่ี่�มห่น้าท่ี่�รบัผ่ดิชิอบ

• ผ่่บ้รหิารหรอ่พนกัังานที่ก์ัคนมห่นา้ท่ี่�รบัผ่ดิชิอบในกัาร
ดำาเนนิกัาร จัดเต่รย่ม และ/หรอ่ใหข้อ้มล่รายกัารที่าง
ธ์ุ์รกิัจ

5.2.1

5.2.2
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     6. นิโยบายคัวามรบัผดิำชอับต่อัผูถื้อัหุน้ิ

     7. นิโยบายการปฏิิบติัต่อัผูบ้รหิารหรอืัพนัิกงานิ

     8. นิโยบายการปฏิิบติัตนิขอังผูบ้รหิารหรอืัพนัิกงานิ

5.2.3 แนวปีฏิิบติั่ท่ี่�ด่เก่ั�ยวกัับกัารปีฏิิบติั่ต่ามกัฎิหมาย
• บ์คลากัรที่์กัระดับท่ี่�เก่ั�ยวข้องจะต้่องปีฏิิบัติ่ต่าม

ระเบ่ยบและข้อกัำาหนดต่ามกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้อง  
ทัี่�งในปีระเที่ศและ/หร่อในต่่างปีระเที่ศ เพ่�อให ้
กัารจัดที่ำาบัญชิ่และบันท้ี่กัที่างกัารเงินของบริษัที่
เปีน็ไปีอยา่งถก่ัต้่องและสมบ่รณ์�

• บ์คลากัรที่์กัระดับจะต้่องย้ดหลักั ความซ้ำ่�อสัต่ย� 
ปีราศจากัอคติ่ และความซ้ำ่�อต่รงในกัารจัดเก็ับ
บนัท้ี่กัข้อมล่

• ปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ด้วยความซ้ำ่�อสตั่ย�สจ์รติ่ และดำาเนนิกัารใด ๆ  ด้วยความ
เปีน็ธุ์รรมต่่อผ่่ถ่้อห์น้ที่ก์ัราย

• รายงานใหผ้่่ถ่้อห์น้ที่ราบถ้งสถานภาพองค�กัรโดยสมำาเสมอและครบ
ถ้วนต่ามความเปีน็จรงิ

• รายงานใหผ้่่ถ่้อห์น้ที่ราบถ้งแนวโนม้ในอนาคต่ขององค�กัร ทัี่�งในด้าน
บวกัและด้านลบ ด้วยเหต่ผ์่ลสนบัสนน์อยา่งเพย่งพอ

• ใหผ้่ลต่อบแที่นท่ี่�เป็ีนธุ์รรมต่่อผ่่บ้ริหารหรอ่พนกัังาน
• กัารแต่่งตั่�งและโยกัย้ายผ่่บ้รหิารหรอ่พนกัังาน รวมถ้งกัารให้รางวัล

และกัารลงโที่ษ ต้่องกัระที่ำาด้วยความส์จรติ่ใจและตั่�งอย่บ่นพ่�นฐาน
ความร้่ ความสามารถและความเหมาะสมของผ่่บ้รหิารหรอ่พนกัังาน

• ใหค้วามสำาคัญต่่อกัารพฒันาความร่ ้ความสามารถ และทัี่กัษะของ
พนกัังานโดยใหโ้อกัาสอยา่งทัี่�วถ้งและสมำาเสมอ

• ปีฏิิบติั่ต่ามกัฎิหมายและข้อกัำาหนดต่่าง ๆ ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับผ้่่บรหิาร
หรอ่พนกัังานอยา่งเครง่ครดั

• พง้ปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ด้วยความม์ง่มั�น ซ้ำ่�อต่รง โปีรง่ใส
• เคารพในสทิี่ธุ์ขิองผ่่บ้รหิารหรอ่พนกัังานอ่�น 
• ผ่่้บังคับบัญชิาพ้งปีฏิิบัติ่ต่นให้เปี็นท่ี่�เคารพนับถ่อของพนักังาน 

และพนกัังานไมพ่ง้กัระที่ำากัารใด ๆ อันเป็ีนกัารไมเ่คารพนับถ่อ
ผ่่บั้งคับบญัชิา

• พ้งเปี็นผ่่้ม่วินัยและปีระพฤติ่ปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิระเบ่ยบขององค�กัร
และปีระเพณ่์อันด่งาม ไม่ว่าจะระบ์เปี็นลายลักัษณ์�อักัษรหร่อ 
ไมก็่ัต่าม

• รว่มสร้างและรักัษาบรรยากัาศแหง่ความสามคัค่ และความเปีน็
นำาหน้�งใจเด่ยวกัันในหม่่พนักังาน พ้งหล่กัเล่�ยงกัารกัระที่ำาใด ๆ 
อันอาจกัระที่บต่่อชิ่�อเสย่ง ภาพลักัษณ์�ของบรษัิที่ หรอ่เปีน็ปีญัหา
แก่ับรษัิที่ในภายหลัง

   10. การแจ้งขอ้ัรอ้ังเรย่นิและขอ้ัเส่นิอัแนิะ

บริษัที่ต่ระหนักัถ้งความสำาคัญของกัารดำาเนินธ์ุ์รกิัจให้เติ่บโต่อย่างยั�งย่น 
ภายใต้่ความรบัผ่ดิชิอบต่่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดย
ม์ง่เนน้กัารปีระกัอบกิัจกัารด้วยความดแ่ลเอาใจใส่ต่่อผ้่่มส่ว่นได้เส่ย เศรษฐกิัจ 
สังคมและสิ�งแวดล้อมอย่างม่ค์ณ์ธุ์รรม จริยธุ์รรม และจรรยาบรรณ์ และ 
กัล์่มบริษัที่ย้ดมั�นในหลักักัารกัำากัับด่แลกิัจกัารให้ปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิหมาย 
ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารปีอ้งกัันและต่่อต้่านที่จ์ริต่คอร�รปัีชินั ซ้ำ้�งกัล์่มบรษัิที่หวังว่า 
กัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจภายใต้่ความรบัผ่ดิชิอบต่่อสงัคมและต่่อต้่านกัารท์ี่จรติ่ และ
กัารติ่ดสินบนจะก่ัอให้เกิัดปีระโยชิน�ต่่อส่วนรวมพร้อมกัับกัารเจริญเติ่บโต่
ของกัล์่มบริษัที่ควบค่่กัันไปีด้วย (โปีรดพิจารณ์านโยบายความรับผ่ิดชิอบ 
ต่่อสงัคม สิ�งแวดล้อม และกัารดำาเนินงานอยา่งยั�งยน่ของบรษัิที่เพิ�มเติ่ม

พนักังานที่์กัคนม่หน้าท่ี่�ต้่องรายงานเร่� องราวไปียังบ์คคล/ 
หนว่ยงานดังต่่อไปีน่� เม่�อพบว่าพนกัังานคนอ่�นอาจเก่ั�ยวขอ้งกัับ
กิัจกัรรมต่่าง ๆ ท่ี่�ละเมิดกัฎิหมายหร่อค่่ม่อจรรยาบรรณ์ หร่อ
เสนอข้อแนะนำาต่่าง ๆ ได้
(1) หัวหนา้หนว่ยงานท่ี่�พนักังานคนดังกัล่าวสังกััดอย่่
(2) หัวหนา้ฝ่่ายที่รพัยากัรบ์คคล HR@addtechhub.com
(3) เลขานก์ัารบริษัที่ Secretary@addtechhub.com

กัลไกัแสดงความคิดเห็นจากัภายนอกั (ผ้่่ร้องท์ี่กัข�จากัภายนอกั) 
เพ่�อดำารงรักัษาพันธุ์กิัจต่่าง ๆ ของบริษัที่และส่งเสริมช่ิ�อเส่ยง
ของบรษัิที่ เม่�อพนกัังานถก่ักัล่าวหาว่าละเมดิค่่มอ่จรรยาบรรณ์ 
บริษัที่พ้งจัดให้ม่ชิ่องที่างต่่าง ๆ ดังน่� เพ่�อความสะดวกัในกัาร
ชิ่�แจงและกัารติ่ดต่่อส่�อสาร
(1) เลขานก์ัารบริษัที่ Secretary@addtechhub.com

กัารปิีดบงัชิ่�อและกัารเก็ับรกััษาความลับ
พนกัังานหร่อผ้่่รอ้งท์ี่กัข�จากัภายนอกั อาจเล่อกัไมเ่ปิีดเผ่ยชิ่�อเม่�อ
รายงานกัารกัระที่ำาละเมดิของพนักังานคนอ่�นก็ัได้ อยา่งไรก็ัต่าม 
บรษัิที่สนบัสน์นใหพ้นกัังานระบ์ตั่วต่นของต่นเม่�อที่ำากัารรายงาน
เพ่�อใหง่้ายต่่อกัารติ่ดต่่อและสอบสวน
เม่�อพนักังานหร่อผ้่่ร้องที่์กัข�จากัภายนอกัที่ำากัารรายงานแล้ว 
หน่วยงานท่ี่�รับเร่�องพ้งดำาเนินมาต่รกัารปีกัป้ีองค์้มครองและ
ปี้องกัันท่ี่�เหมาะสม เพ่�อให้สามารถที่ำากัารสอบสวนได้อย่าง 
ม่ปีระสิที่ธิุ์ภาพและเพ่�อป้ีองกัันพนักังานหร่อผ้่่ร้องที่์กัข�จากั
ภายนอกัดังกัล่าวจากักัารกัลั�นแกัล้งหรอ่กัารปีฏิิบติั่ท่ี่�ไมเ่ป็ีนธุ์รรม 

10.1

10.2

10.2

     9. นิโยบายคัวามรบัผดิำชอับต่อัส่งัคัมและส่ิ�งแวดำล้อัม (CSR)
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การติดำตามดำแูลใหม้ก่ารปฏิิบติัตามจรรยาบรรณ
1. ในกัรณ์่หากัพบกัารฝ่่าฝ่้นกัฎิหมาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ์ 

หร่อนโยบายของบริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยวข้องหร่อยินยอมให้ผ่่้ใต้่บังคับบัญชิา 
ม่กัารฝ่่าฝ่้นดังกัล่าว ผ่่้บริหารหร่อพนักังานจะต้่องรายงานต่รงต่่อ 
ฝ่า่ยที่รัพยากัรบ์คคล โดยให้ฝ่า่ยที่รัพยากัรบ์คคลเป็ีนผ่่ด้ำาเนินกัารต่าม
ขั�นต่อนท่ี่�กัำาหนดไว้ในนโยบาย และระเบ่ยบปีฏิิบัติ่ในกัารที่ำางานใน 
เร่�องดังกัล่าวต่่อไปี

2. บรษัิที่จะมก่ัารที่บที่วนจรรยาบรรณ์ที่างธ์ุ์รกิัจที่ก์ั ๆ  1 ปี ีเพ่�อให้มค่วาม
เหมาะสมกัับภาวกัารณ์�และสภาพแวดล้อมที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี

ค่่มอ่จรรยาบรรณ์และขอ้พง้ปีฏิิบติั่ในกัารที่ำางานของกัรรมกัาร ผ่่บ้รหิาร และ
พนักังานฉบับน่� พิจารณ์าและอน์มัติ่โดยท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่  
ครั�งท่ี่� 1/2562 เม่�อวันท่ี่� 3 เมษายน 2562 และมผ่่ลบงัคับใช้ิทัี่นท่ี่
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เอกส่ารแนบ 6

รายงานคณะกรรมูการตรวจำสอบ
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รายงานคณะกรรมูการตรวจำสอบ
เรย่น ผ่่ถ่้อห์น้

คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบของ บริษัที่ แอดเที่ค ฮัับ จำากััด (มหาชิน) ได้รับ 
กัารแต่่งตั่�งโดยท่ี่�ปีระช์ิมคณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ ปีระกัอบด้วยกัรรมกัารอิสระ
จำานวน 4 ท่ี่าน ซ้ำ้�งเป็ีนผ่่้ที่รงค์ณ์ว์ฒิท่ี่�ม่ปีระสบกัารณ์�ด้านบัญช่ิ กัารเงิน 
กัฎิหมาย กัารบริหารธ์ุ์รกิัจ และกัารบริหารองค�กัร จ้งม่ค์ณ์สมบัติ่เหมาะสม 
ในกัารปีฏิิบติั่หน้าท่ี่�สอบที่านความน่าเชิ่�อถ่อของรายงานที่างกัารเงิน ต่ามขอ้
กัำาหนดของสำานักังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� 
(กั.ล.ต่.) และต่ลาดหลักัที่รัพย�แห่งปีระเที่ศไที่ย โดยคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ
ในปีจัจ์บันปีระกัอบด้วย

1. นายจิรพนัธุ์� สินธ์ุ์นาวา  ปีระธุ์านกัรรมกัารต่รวจสอบ 
2. นายวิศลิปี ์ว่องวานิชิวัฒนะ กัรรมกัารต่รวจสอบ
3. นางสาวเยาวโรจน� กัลิ�นบ์ญ  กัรรมกัารต่รวจสอบ
4. นายศรัิต่น� รัต่นไพฑ์ร่ย�  กัรรมกัารต่รวจสอบ

ในปีี 2564 คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบดำาเนินกัารจัดกัารปีระช์ิมรวมทัี่�งสิ�น  
4 ครั�ง โดยม่วัต่ถ์ปีระสงค�ม์ง่เน้นไปีท่ี่�กัารสอบที่านความเพ่ยงพอและความ
มป่ีระสทิี่ธุ์ภิาพของระบบกัารควบคม์ภายใน ปีระสทิี่ธุ์ผิ่ลของกัารดำาเนนิงาน
และกัารบริหารความเส่�ยง ความน่าเช่ิ�อถ่อของรายงานที่างกัารเงิน กัารปีฏิิบติั่
ต่ามกัฎิหมายและกัฎิระเบ่ยบท่ี่�เก่ั�ยวข้อง และกัารด่แลรักัษาที่รัพย�สินของ
บริษัที่และบริษัที่ย่อย โดยม่กัรรมกัารต่รวจสอบทัี่�ง 4 ท่ี่าน เข้าร่วมปีระช์ิม
ครบที่ก์ัครั�ง และเปีน็กัารรว่มปีระช์ิมกัับผ่่บ้รหิาร ผ่่ส้อบบัญช่ิ และผ่่ต้่รวจสอบ
ภายในต่ามความเหมาะสม โดยสร์ปีสาระสำาคัญในกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�ใน 
ปี ี2564 ได้ดังน่�

1. สอบทัานรายงานทัางการเงินทัั�งรายไต์รมัาสและป๋ระจัำาป๋ี
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้สอบที่านขอ้มล่ท่ี่�สำาคัญของรายงานที่างกัารเงิน
ทัี่�งรายไต่รมาสและปีระจำาปีี 2564 ของบริษัที่และบริษัที่ย่อย สอบที่าน
ปีระเด็นเก่ั�ยวกัับนโยบายกัารบัญช่ิท่ี่�สำาคัญ กัารเปีล่�ยนแปีลงในรอบปีีท่ี่� 
ผ่า่นมา ผ่ลกัระที่บในอนาคต่ท่ี่�อาจจะเกิัดข้�น และรับฟื้ังคำาชิ่�แจงจากัผ่่้สอบ
บัญชิ่และปีระธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่ายกัารเงิน ในเร่�องความถ่กัต้่องครบถ้วนของ
งบกัารเงิน และความเพย่งพอในกัารเปีดิเผ่ยขอ้มล่ รวมถ้งรบัที่ราบขอ้สงัเกัต่ 
และขอ้เสนอแนะของผ่่ส้อบบญัช่ิท่ี่�มค่วามเปีน็อิสระในกัารปีฏิิบติั่หน้าท่ี่�และ
กัารแสดงความเห็น ซ้้ำ�งคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบม่ความเห็นสอดคล้องกัับ 
ผ่่้สอบบัญชิ่ว่า งบกัารเงินดังกัล่าวม่ความถ่กัต้่องต่ามท่ี่�ควรในสาระสำาคัญ
ต่ามมาต่รฐานกัารบญัชิท่่ี่�รบัรองทัี่�วไปี และไมพ่บรายกัารใดท่ี่�อาจมผ่่ลกัระที่บ
อันเปีน็สาระสำาคัญต่่องบกัารเงิน

2. สอบทัานให้บริษัทัมั่ระบบการควบคุมัภายในและระบบการ 
ต์รวจัสอบภายในท่ั�เหมัาะสมัและมัป่๋ระสิทัธิุผ่ล 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้สอบที่านให้บริษัที่และบริษัที่ย่อยม่ระบบ 
กัารควบค์มภายในและระบบกัารต่รวจสอบภายในท่ี่�ด่และม่ปีระสิที่ธิุ์ผ่ล  
โดยรวมถ้งระบบกัารควบค์มภายในท่ี่�เก่ั�ยวกัับกัารต่่อต้่านกัารที่์จริต่
คอร�รัปีชิัน โดยสอบที่านร่วมกัับผ้่่สอบบัญชิ่และผ้่่ต่รวจสอบภายในอิสระ  
รวมถ้งความเพ่ยงพอและความเปี็นอิสระในกัารปีฏิิบัติ่งานของผ่่้ต่รวจสอบ
ภายใน และม่กัารติ่ดต่ามผ่ลกัารปีฏิิบัติ่งานและกัารดำาเนินกัารแก้ัไขต่าม
รายงานผ่ลกัารต่รวจสอบในปีระเด็นท่ี่�มน่ยัสำาคัญอยา่งต่่อเน่�อง ซ้ำ้�งจะนำาไปี
ส่่ระบบกัารควบค์มภายในท่ี่�ด่ กัารบริหารความเส่�ยงท่ี่�ม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพ และ
กัารกัำากัับดแ่ลกิัจกัารท่ี่�ด่ต่ามแผ่นงานท่ี่�ได้รบัอน์มติั่ ซ้้ำ�งครอบคล์มระบบงาน
ท่ี่�สำาคัญของบริษัที่ทัี่�งระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ และระบบปีฏิิบัติ่กัาร   
โดยจัดที่ำาแบบปีระเมินความเพ่ยงพอของระบบกัารควบคม์ภายใน ต่ามแบบ
ปีระเมินของคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลักัที่รัพย�และต่ลาดหลักัที่รัพย� และม่
ความเห็นว่าม่ความเหมาะสมและม่ปีระสิที่ธุ์ิภาพเพ่ยงพอกัับกัารดำาเนิน
ธ์ุ์รกิัจอยา่งโปีรง่ใส โดยไมพ่บปีระเด็นท่ี่�เปีน็สาระสำาคัญอันอาจจะกัระที่บต่่อ
กัารดำาเนนิงานของบริษัที่

3. สอบทัานการบรหิารความัเส่�ยง 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้สอบที่านนโยบายและกัารปีฏิิบัติ่ต่ามหลักักัาร
บรหิารความเส่�ยงของบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ย เพ่�อใหม้ั�นใจว่าบรษัิที่และบรษัิที่
ย่อยม่กัระบวนกัารบริหารความเส่�ยงท่ี่�เหมาะสมและม่ปีระสิที่ธุ์ิผ่ล โดยม ่
กัารติ่ดต่ามกัารดำาเนินกัารปีระเมินความเส่�ยงท่ี่�อาจเกิัดข้�นจากัสถานกัารณ์�  
สภาพแวดล้อมที่างธ์ุ์รกิัจท่ี่�เปีล่�ยนแปีลงไปี รวมถ้งความเส่�ยงที่างกัารเงิน 
ความเส่�ยงจากัความไมม่ั�นคงปีลอดภัยของระบบสารสนเที่ศ และความเส่�ยง
จากักัารสญ่หายของข้อมล่สารสนเที่ศ ซ้ำ้�งบรษัิที่ได้กัำาหนดมาต่รกัารปีดิหรอ่
ลดความเส่�ยงอย่างสมำาเสมอทัี่�งระยะสั�นและระยะยาว โดยบริษัที่ได้จัดที่ำา 
กัารปีระเมนิระบบกัารควบคม์ภายในและกัารบรหิารความเส่�ยงต่ามแนวที่าง
มาต่รฐานสากัล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management) ซ้ำ้�ง 
ผ่ลกัารสอบที่านพบว่า กัารดำาเนินกัารบริหารความเส่�ยงเปี็นไปีอย่างม่
ปีระสิที่ธุ์ผิ่ลเพย่งพอต่ามนโยบายและแผ่นกัลย์ที่ธุ์�ของบรษัิที่
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4. สอบทัานการป๋ฏิิบติั์ต์ามักฎหมัาย 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้สอบที่านและกัำากัับด่แลให้บรษัิที่และบริษัที่ยอ่ย
ปีฏิิบติั่ต่ามกัฎิระเบย่บ นโยบาย และดำาเนนิกิัจกัารต่่าง ๆ อยา่งถก่ัต้่องต่าม
กัฎิหมายว่าด้วยหลักัที่รพัย�และต่ลาดหลักัที่รพัย� ต่ามข้อกัำาหนดของ กั.ล.ต่.       
และต่ลาดหลักัที่รัพย�แห่งปีระเที่ศไที่ย และต่ามกัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับ 
ธ์ุ์รกิัจของบริษัที่ โดยไม่พบข้อบ่งชิ่�ท่ี่�ที่ำาให้เชิ่�อว่าม่ข้อบกัพร่องเก่ั�ยวกัับกัาร 
ไมป่ีฏิิบติั่ต่ามและ/หรอ่กัารปีฏิิบติั่ท่ี่�ขดัหรอ่แยง้กัับขอ้กัำาหนด ระเบย่บ และ
กัฎิหมายท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง

5. พจิัารณาเสนอแต่์งตั์�งผู่ส้อบบญัช่ข่้องบรษัิทั
ในปี ี2564 คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้คัดเล่อกัผ่่ส้อบบัญช่ิโดยพิจารณ์าจากั
ความเปีน็อิสระ ผ่่ส้อบบญัช่ิไมม่ค่วามสมัพนัธุ์�ใด ๆ  กัับบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ย 
ความร้่ความสามารถ ปีระสบกัารณ์� ผ่ลกัารปีฏิิบัติ่งาน รวมถ้งค่าต่อบแที่น 
ในกัารสอบบัญชิ่ท่ี่�เหมาะสมของบริษัที่และบริษัที่ย่อย และนำาเสนอต่่อ 
คณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เพ่�อพิจารณ์าและขออน์มัติ่ต่่อท่ี่�ปีระช์ิม ผ้่่ถ่อห้์น 
ปีระจำาปีี 2564 ซ้้ำ�งท่ี่�ปีระช์ิมผ่่้ถ่อห์้นได้ม่มติ่อน์มัติ่แต่่งตั่�งผ่่้สอบบัญชิ่จากั 
บริษัที่ ไพร้ซ้ำวอเต่อร�เฮัาส� ค่เปีอร�ส เอบ่เอเอส จำากััด เป็ีนผ่่้สอบบัญชิ่ของ
บรษัิที่และบริษัที่ยอ่ย 

6. พจิัารณารายการท่ั�เก่�ยวโยงกัน หรอ่รายการท่ั�อาจัมัค่วามัขั้ดแยง้
ทัางผ่ลป๋ระโยช่น์ 
คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้พจิารณ์ารายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกััน ซ้ำ้�งต้่องปีฏิิบติั่ให้
เปีน็ไปีต่ามกัฎิหมาย กัฎิเกัณ์ฑ์�ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง และข้อกัำาหนดของต่ลาดหลักัที่รพัย�
แหง่ปีระเที่ศไที่ย ซ้ำ้�งอาจเกิัดความขัดแย้งที่างผ่ลปีระโยชิน� ทัี่�งน่� คณ์ะกัรรมกัาร

ต่รวจสอบมค่วามเหน็ว่ารายกัารท่ี่�เก่ั�ยวโยงกัันเปีน็กัารดำาเนนิกัารต่ามเง่�อนไข
ที่างกัารค้าปีกัติ่ทัี่�วไปี ไมม่ค่วามขดัแยง้กัันที่างผ่ลปีระโยชิน� มค่วามเปีน็ธุ์รรม 
และสมเหต่์สมผ่ล โดยไม่พบรายกัารใดท่ี่�ผ่ิดปีกัติ่และม่กัารเปีิดเผ่ยข้อม่ล
สารสนเที่ศอยา่งครบถ้วนเพย่งพอ

สร์ปีภาพรวมปี ี2564 คณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบได้ปีฏิิบติั่หนา้ท่ี่�ต่ามท่ี่�ได้ระบ์
ไว้ในกัฎิบัต่รคณ์ะกัรรมกัารต่รวจสอบ โดยใช้ิความร่้ความสามารถติ่ดต่าม
กัารดำาเนนิงานของบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ย โดยมค่วามเปีน็อิสระอยา่งเพย่งพอ 
และมค่วามเห็นว่าบรษัิที่และบรษัิที่ยอ่ยได้จัดที่ำารายงานที่างกัารเงินในสาระ
สำาคัญอยา่งถก่ัต้่อง เชิ่�อถ่อได้ โดยจัดที่ำาข้�นต่ามมาต่รฐานกัารบัญชิท่่ี่�รบัรอง
โดยทัี่�วไปี ม่กัารเปีิดเผ่ยข้อม่ลอย่างเพ่ยงพอ และในกัารเข้าที่ำารายกัารท่ี่� 
เก่ั�ยวโยงกััน หรอ่รายกัารท่ี่�อาจมค่วามขัดแยง้ที่างผ่ลปีระโยชิน� บรษัิที่ได้จัด
ให้ม่กัารปีฏิิบัติ่ต่ามกัฎิหมาย กัฎิเกัณ์ฑ์�ท่ี่�เก่ั�ยวข้อง และข้อกัำาหนดของ
ต่ลาดหลักัที่รัพย�แห่งปีระเที่ศไที่ยอย่างเคร่งครัด และม่กัารปีฏิิบัติ่ต่าม
กัฎิหมาย ระเบย่บ และขอ้บงัคับท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับกัารดำาเนนิธ์ุ์รกิัจอยา่งครบถ้วน 
รวมทัี่�งบริษัที่จัดให้ม่กัารบริหารความเส่�ยงท่ี่�เพ่ยงพอและม่กัารกัำากัับด่แล
กิัจกัารท่ี่�ด่ในองค�กัร มผ้่่่สอบบัญชิ ่และผ้่่ต่รวจสอบภายในท่ี่�มค่วามเป็ีนอิสระ
และม่ค์ณ์สมบัติ่เหมาะสม ท่ี่�ชิ่วยให้กัารสอบบัญชิ่และระบบกัารควบค์ม
ภายในม่ความเหมาะสมและม่ปีระสิที่ธุ์ิผ่ล ต่ลอดจนกัรรมกัารและผ่่้บริหาร
ของบริษัที่ม่จริยธุ์รรมและความม์่งมั�นในกัารปีฏิิบัติ่หน้าท่ี่�เพ่�อให้บรรล ์
เปี้าหมายของบริษัที่ ให้ความสำาคัญต่่อกัารดำาเนินงานภายใต้่ระบบกัาร
ควบค์มภายในและระบบกัารต่รวจสอบภายในท่ี่�ม่ปีระสิที่ธุ์ิผ่ล ม่กัารกัำากัับ
ดแ่ลกิัจกัารท่ี่�ด่ รวมทัี่�ง้มก่ัารพฒันาปีรบัปีร์์งระบบกัารปีฏิิบติั่งานใหม้ค่ณ์์ภาพ
ด่ข้�นอย่างต่่อเน่�อง แม้จะอย่่ในสถานกัารณ์�ท่ี่�ม่ความท้ี่าที่ายในชิ่วงกัาร 
แพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอแสดงความนับถ่อ

             

                                                                                                                                

(นายจิรพนัธุ์� สนิธ์ุ์นาวา )
ป๋ระธุานกรรมัการต์รวจัสอบ




