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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 
บริษทัไดจ้ดัการประชุมแผนธุรกิจเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาก าหนดทิศทางการด าเนิน

ธุรกิจและก าหนดเป้าท่ีเป็นตวัเงินและเป้าหมายท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ไดแ้ก่ วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ฯลฯ และเสนอ
ใหค้ณะกรรมบริษทัพิจารณาอนุมติัเพื่อด าเนินการส่ือสารให้พนกังานถือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั 

วสัิยทัศน์  (Vision) 

ผูน้ ำดำ้นกำรพฒันำแพลตฟอร์มเพื่อกำรขำยประสบกำรณ์แนวใหม่ ทั้งท่ีพกั กำรเดินทำงและ

กิจกรรม   ท่ีแพลตฟอร์มอ่ืนในปัจจุบนัใหไ้ม่ได ้โดยใชป้ระสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญของบริษทัท่ี

มีมำอยำ่งยำวนำน  

พนัธกจิ  (Mission) 

มุ่งมัน่พฒันำ  เพื่อยกระดบัควำมเป็น “แพลตฟอร์มศูนยร์วมประสบกำรณ์” เพื่อตอบสนอง  

ไลฟ์สไตล์ของนกัท่องเท่ียวในสภำวะ New Normal และ Social Distancing ในช่วงท่ีไม่สำมำรถไป

ท่องเท่ียวต่ำงประเทศไดแ้ละในตลำดมีควำมตอ้งกำรท่องเท่ียวท่ีสูง โดยเรำพร้อมท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ี

ท ำให้กำรท่องเท่ียวทอ้งถ่ินเติบโตไปพร้อมกบัเรำ และขบัเคล่ือนเศรษฐกิจกำรท่องเท่ียวตั้งแต่ระดบั

ชุมชนไปจนถึงระดบัประเทศ ผำ่นกำรสรรหำประสบกำรณ์และกิจกรรมท่ีดีท่ีสุดในทุก ๆ ระดบั โดย

น ำเทคโนโลยีมำประยุกตใ์ชเ้พื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของนกัท่องเท่ียวในยคุปัจจุบนั พร้อมกบั

ช่วยเหลือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

(COVID-19) ใหผ้ำ่นวกิฤติคร้ังน้ีและชนะไปไดด้ว้ยกนั  

 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ   

1. การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่หมาะสม ผสมผสานกบัเทคโนโลยทีีท่นัสมัย 
  บริษทัใช้นโยบายทางการตลาดท่ีเขา้ถึงลูกคา้ทุกระดบัเพื่อดึงดูดให้ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้และ

บริการ ผูเ้ขา้ชมงาน ลูกคา้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลบัมาซ้ือสินคา้และบริการต่าง ๆ ท่ีบริษทั
ใหบ้ริการอยู ่โดยการใชก้ารส่ือสารการตลาดต่าง ๆ อาทิ 
- การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube, Line, Instagram, TikTok, ClubHouse  

เพื่อประชาสัมพนัธ์ และแจง้โปรโมชัน่ต่าง ๆ 
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- การสร้างสรรค์ส่ือและเน้ือหาคุณภาพ (Content Marketing) ในทุกช่องทางการน าเสนอส่ือ
และเน้ือหา (Content) 

- การจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Direct  Message: EDM) เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรม และโปรโมชัน่ 

- การพิมพใ์บปลิว หรือโบวชวัร์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์งาน 
- การใชเ้วบ็ไซตเ์พื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์งาน 
- การร่วมมือกบัสถาบนัการเงินเพื่อสร้างโปรโมชัน่ เช่น การผอ่นช าระ 0% ให้กบัช่องทางขาย

สินคา้ของบริษทั 
- การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประชาสัมพนัธ์หรือน าไปใช้กบังานดิจิทลัเอเจนซ่ีให้กบั

ลูกคา้ 
- การใช้ทุกส่ือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อประชาสัมพนัธ์งานของบริษทั เช่น งานแสดงสินคา้, งาน

กีฬา, งานท่องเท่ียว เป็นตน้ 
- การใช้แพลตฟอร์มศูนยร์วมประสบการณ์เพื่อเป็นตลาดซ้ือขายกลาง Market Place ส าหรับ

ประสบการณ์แนวใหม่ และกิจกรรมต่าง ๆ  
2. การมีความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัพนัธมิตร 

  บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้าของบริษัท ตลอด
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บริษทัมีคู่คา้เป็นจ านวนมากท่ีให้ความร่วมมือทางธุรกิจ
และให้การสนบัสนุนท่ีดีทั้งในดา้นสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย ซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจกบั
พนัธมิตรคู่ค้า และร่วมกันสร้างตลาดแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีด้วยกันมาตลอด ส่งผล
ประโยชน์ไปจนถึงลูกคา้ร่วมปลายทางเดียวกนั ถา้บริษทัคู่คา้มีก าไรท่ีดี ขายสินคา้ได ้ก็จะกลบัมา
ซ้ือสินคา้หรือบริการซ ้ าจากบริษทั ซ่ึงบริษทัด าเนินนโยบายซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมา ไม่เอารัดเอา
เปรียบคู่คา้ และพยายามปรับปรุงพฒันาการบริการใหม่ๆ ให้ทนัสมยั และตอบโจทยท์ั้งคู่คา้และ
ลูกคา้ปลายทางทุกระดบัชั้น 

3. น านวตักรรมและเทคโนโลยทีีท่ันสมัยมายกระดับการจัดการงาน 
  บริษทัมีฝ่ายวิจยัและพฒันา (Research and Development) ท าหน้าท่ีวิจยัเพื่อหานวตักรรม

และเทคโนโลยีใหม่หรือท่ีเหมาะสมน ามาใหก้บัการจดังานเพื่อยกระดบัและปฏิวติัวงการ การจดั
งาน เช่น การน าเอาเอาเทคโนโลยี Face recognition และ Optical character  recognition  รวมถึง  
AI (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ในงานวิ่งในเร่ืองระบุตวัตนของนักวิ่งจากภาพถ่าย 
ตรวจสอบระยะทาง เวลาวิ่งของนกัวิ่ง เป็นตน้  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการพฒันาเวบ็ไซต์และแอป
พลิเคชันด้านอ่ืน ๆ  อีกด้วย  ไม่ว่าจะบนโทรศพัท์มือถือ  หรือ  แมก้ระทัง่  IOT   (Internet Of 
Thing)  เช่น การรับช าระเงินออนไลน์ส าหรับการจดังาน แชทบอทส าหรับท าหนา้ท่ีตอบปัญหา 
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แสดงสินค้า การแจ้งโปรโมชั่น ผ่านช่องทาง Facebook Messenger เป็นต้น ตลอดจนระบบ
บริหารจดัการรถคาราวาน และวิจยัและพฒันาซอฟต์แวร์ด้าน IOT เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 

4. ปรับระบบการท างานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพการท างานมากขึน้ 
  บริษทัให้ความส าคญักบัการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งภายในองคก์รและ

ลูกคา้ จึงไดน้ าแนวคิดการบริหารแบบ LEAN Management และ Ajile  Development มาปรับใช้
ภายในองคก์รเพื่อลดปัญหาและเวลาในการปฏิบติังาน ลดการท างานท่ีเป็นขั้นตอนท่ีซ ้ าซ้อนและ
ลดงานดา้นเอกสารลดลง จึงท าใหส้ามารถมีเวลาในการพฒันาสินคา้และการให้บริการมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากข้ึน   

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 
บริษทั เอ็ม วิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2545 ด าเนิน

ธุรกิจผลิตส่ือ เน้ือหา และส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัโทรศพัท์มือถือภายใตนิ้ตยสารช่ือ “WHATPHONE” 
ดว้ยประสบการณ์ยาวนานกว่า 17 ปี ในการสร้างสรรค์งานคุณภาพในดา้นสมาร์ทโฟน เทคโนโลยี 
และไอที ทั้งนิตยสาร และส่ืออ่ืน ๆ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ส่ือออฟไลน์ และส่ือออนไลน์ 
งานสัมมนา งานกีฬา งานท่องเท่ียว และการจดังานแสดงสินคา้ Thailand Mobile EXPO ตลอดจน   
การมีส่วนร่วมในการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและไอที (IT) ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก     
จ  านวน 1,000000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 100 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10,000 บาท 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุ้น
สามญัจ านวน 1,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท และเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 บริษทัไดเ้พิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็น 65,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 6,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10,000 บาท  

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10,000 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท รวมถึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 35,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก    
(Initial Public Offering :IPO)   

และเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 130,000,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก ส่งผลให้ปัจจุบนับริษทัมีทุนจด
ทะเบียนและทุนท่ีออกและช าระแล้วรวม 100,000 ,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 
200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท    
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 ประวตัิการเพิม่ทุนในช่วงทีผ่่านมาของบริษัท 
วนัทีแ่รกตั้ง / วนัทีเ่ปลีย่นแปลงทุน ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 

วนัท่ี 17 มกราคม 2545 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท 
วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 65,000,000 บาท 65,000,000 บาท 
วนัท่ี 9 มีนาคม 2561 100,000,000 บาท 65,000,000 บาท 
วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 

บริษทั เอ็ม วิชั่น จ  ากดั (มหาชน) มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษทั ในปี 2545 เป็นต้นมา บริษทัมีความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั      
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
ปี รายละเอยีด 

ปี 2545 - วนัท่ี 17 มกราคม 2545 ไดจ้ดทะเบียนก่อตั้งบริษทั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000
บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 100 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10,000 บาท จดัตั้ง
บริษทัเพื่อด าเนินงานดา้นการจดัพิมพแ์ละจ าหน่ายหนงัสือ และใหบ้ริการโฆษณา 

- เร่ิมด าเนินการจัดท านิตยสาร WHATPHONE ซ่ึงเป็นนิตยสารรายเดือนท่ีให้ข้อมูล
โทรศพัท์มือถือ วตัถุประสงค์เพื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ฟังก์ชันการท างานของโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ ให้แก่ผูบ้ริโภคได้อย่างถูกต้องและ
ครบถว้นท่ีสุด เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะน าส่ิงท่ีทางนิตยสารไดน้ าเสนอไปใช้เป็น
ขอ้มูลได ้

ปี 2546 - วนัท่ี 27 สิงหาคม 2546 เร่ิมด าเนินการเวบ็ไซตภ์ายใตช่ื้อ “www.whatphone.net” 

ปี 2550 - วนัท่ี 8 - 11 กุมภาพนัธ์ 2550 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือ คร้ังท่ี 1 ภายใตช่ื้องาน   
Thailand Mobile EXPO 2007  

- วนัท่ี 30 สิงหาคม - 2 กนัยายน 2550 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือ คร้ังท่ี 2 ภายใต้
ช่ืองาน Thailand Mobile EXPO Showcase  

ปี 2551 - วนัท่ี 14 - 17 กุมภาพนัธ์ 2551 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2008 คร้ังท่ี 3 

- วนัท่ี 2 - 5 ตุลาคม 2551 จดังานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ช่ืองาน  Thailand 
Mobile EXPO 2008  Showcase คร้ังท่ี 4 

ปี 2552 - เร่ิมด าเนินการจดัท านิตยสาร The Edge ซ่ึงเป็นนิตยสารรายปักษเ์พื่อเป็นส่ือกลางในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ และให้ผูซ้ื้อและผูข้ายโทรศพัท์มือถือไดท้ราบถึงขอ้มูลและข่าวสาร
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ปี รายละเอยีด 

ต่าง ๆ ในแวดวงโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนการเปรียบเทียบคุณสมบัติพื้นฐานของ
โทรศพัทมื์อถือรุ่นใหม่ และราคาเปรียบเทียบ 

- วนัท่ี 29 มกราคม – 1 กุมภาพนัธ์ 2552 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือ ภายใตช่ื้องาน 
Thailand Mobile EXPO 2009 คร้ังท่ี 5 

- วนัท่ี 1 - 4 ตุลาคม 2552 จดังานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ช่ืองาน  Thailand 
Mobile EXPO 2009 Showcase คร้ังท่ี 6 

ปี 2553 - เร่ิมด าเนินการรายการ Whatphone TV ผา่นช่องทาง Youtube 
- วนัท่ี 1 - 4 กุมภาพนัธ์ 2553 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือภายใตช่ื้องาน Thailand 

Mobile EXPO 2010 คร้ังท่ี 7 
- วนัท่ี 30 กนัยายน - 3 ตุลาคม 2553 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือ ภายใตช่ื้องาน 

Thailand Mobile EXPO 2010 Showcase คร้ังท่ี 8 
ปี 2554 - วนัท่ี 3 - 6 กุมภาพนัธ์ 2554 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือภายใตช่ื้องาน Thailand 

Mobile EXPO 2011 คร้ังท่ี 9 
- วนัท่ี 2 - 5 มิถุนายน 2554 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 

Mobile EXPO 2011  Hi-End คร้ังท่ี 10 
- วนัท่ี 29 กนัยายน - 2 ตุลาคม 2554 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือ ภายใตช่ื้องาน 

Thailand Mobile EXPO 2011 Showcase คร้ังท่ี 11 
ปี 2555 - วนัท่ี 26 - 29 มกราคม 2555 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือภายใตช่ื้องาน Thailand 

Mobile EXPO 2012 คร้ังท่ี 12 
- วนัท่ี 4 - 7 ตุลาคม 2555 จดังานแสดงสินค้าโทรศพัท์มือถือภายใต้ช่ืองาน Thailand 

Mobile EXPO 2012 Showcase คร้ังท่ี 13 
- เร่ิมด าเนินการการตลาดในรูปแบบดิจิทลั (Digital Marketing) ทั้งในส่วนของ Twitter 

Facebook Line และ Instagram  
- เร่ิมด าเนินการการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์(Web design & Development) 
- เร่ิมด าเนินธุรกิจการรับจดังานอบรมเชิงปฏิบติั (Workshop Training) ใหแ้ก่ลูกคา้ 

ปี 2556 - วนัท่ี 7 - 10 กุมภาพนัธ์ 2556 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2013 คร้ังท่ี 14 

- วนัท่ี 23 - 26 กุมภาพนัธ์ 2556 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2013 Hi-End คร้ังท่ี 15 

- วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 เร่ิมด าเนินการเวบ็ไซตภ์ายใตช่ื้อ “www. whatphoneshop.com” 
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- วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2556 บริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 900 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10,000 บาท 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10,000 บาท (มีผูถื้อหุ้นใหม่ จ  านวน 2 ราย จ านวน 240 หุ้น 
มูลค่า 2,400,000 บาท) เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 

- วนัท่ี 3 - 6 ตุลาคม 2556 จดังานแสดงสินค้าโทรศพัท์มือถือภายใต้ช่ืองาน Thailand 
Mobile EXPO 2013 Showcase คร้ังท่ี 16 

ปี 2557 - เร่ิมด าเนินการจัดท านิตยสาร Smartphone Guide ซ่ึงเป็นนิตยสารรายปักษ์เก่ียวกับ
สมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต และการแนะน าการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน 

- วนัท่ี 13 - 16 กุมภาพนัธ์ 2557 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2014 คร้ังท่ี 17 

- วนัท่ี 8 - 11  พฤษภาคม 2557  จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2014 Hi-End คร้ังท่ี 18 

- วนัท่ี 2 - 5 ตุลาคม 2557 จดังานแสดงสินค้าโทรศพัท์มือถือภายใต้ช่ืองาน Thailand 
Mobile EXPO 2014 Showcase คร้ังท่ี 19 

ปี 2558 - วนัท่ี 12 - 15 กุมภาพนัธ์ 2558 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2015 คร้ังท่ี 20 

- วนัท่ี 7 - 10 พฤษภาคม 2558 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2015 Hi-End คร้ังท่ี 21 

- วนัท่ี 1 - 4 ตุลาคม 2558 จดังานแสดงสินค้าโทรศพัท์มือถือภายใต้ช่ืองาน Thailand 
Mobile EXPO 2015 Showcase คร้ังท่ี 22 

- เร่ิมด าเนินธุรกิจ e-Commerce ในส่วนของ Online Store สินคา้ท่ีจ  าหน่าย อาทิ ผลิตภณัฑ์ 
Hand Held Phone (HHP) เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทโทรศพัท์มือถือ สมาร์ทโฟน ฟีเจอร์
โฟน แทบ็เล็ต และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ภายใตแ้บรนด ์“Samsung” ผา่นเวบ็ไซต ์ 
www.s-estore.com 

- วนัท่ี 10  พฤศจิกายน 2558 เร่ิมด าเนินการเวบ็ไซตภ์ายใตช่ื้อ www.stepextra.com 
ปี 2559 - ยติุการจดัท านิตยสาร Smartphone Guide และนิตยสาร The Edge  

- จดัตั้ งทีมพฒันาแอพพลิเคชั่นแบบเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อเทรนด์การพฒันา
แอพพลิเคชัน่ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 

- วนัท่ี 11 - 14 กุมภาพนัธ์ 2559 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2016 คร้ังท่ี 23 

http://www.stepextra.com/
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- วนัท่ี 3 เมษายน 2559 จดังานแข่งขนักีฬาภายใตช่ื้องาน “Samsung Galaxy 10K Thailand 
Championship 2016” เป็นรายการวิ่งมินิมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย รับรองเส้นทาง
การแข่งโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ซ่ึงเป็นการจดัการ
แข่งขนัวิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ระยะทาง 10 กิโลเมตร ชิงถ้วยสมเด็จพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีนักกีฬาวิ่งเข้าร่วมการแข่งขนัสูงถึง 12,000 คน เป็นการ
จดัการแข่งขนัร่วมกบัพาร์ทเนอร์ท่ีแข็งแกร่งอย่างบริษทั ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ 
จ  ากดั 

- วันท่ี 19 - 22 พฤษภาคม 2559  จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ช่ืองาน  
Thailand Mobile EXPO 2016 Hi-End คร้ังท่ี 24 

- วนัท่ี 29 กนัยายน - 2 ตุลาคม 2559 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือภายใตช่ื้องาน 
Thailand Mobile EXPO 2016 Showcase คร้ังท่ี 25 

ปี 2560 - เซ็นสัญญามูลนิธิวิทยาลยัหมู่บา้นจอมบึง เพื่อร่วมกนัจดัการแข่งขนัวิ่งเขาประทบัช้าง
เทรลหรือ KPTC 2017 เป็นการแข่งขนัวิง่ในภูมิประเทศป่า เขา และไดมี้โอกาสไดส้ัมผสั
กบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด บริเวณสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบา้นจอมบึง ซ่ึงทางบริษทั
ไดมี้การยกระดบัมาตรฐานการจดังาน โดยมีการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาเป็นส่วนร่วม
ในการจดังาน 

- วนัท่ี 9 - 12 กุมภาพนัธ์ 2560 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2017 คร้ังท่ี 26 

- วนัท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2560 และวันท่ี             
21 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  มีมติอนุมติัการแต่งตั้ ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ท่าน โดยเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการบริษทัเพิ่มเติม ส่งผลให้บริษทั
มีกรรมการบริษทัทั้งส้ินจ านวน 9 ท่าน 

- วนัท่ี 18 - 21 พฤษภาคม 2560 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2017 Hi-End คร้ังท่ี 27 

- วันท่ี 28 พฤษภาคม 2560 จัดงานแข่งขันกีฬาภายใต้ช่ืองาน  Samsung Galaxy 10K 
Thailand Championship 2017 เป็นรายการวิ่ งมิ นิมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย
ระยะทาง 10 กิโลเมตร ท่ีไดรั้บรองเส้นทางการแข่งโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 
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เ ป็นการจัดการแข่งขันร่วมกับพาร์ทเนอร์ ท่ีแข็งแกร่งอย่างบริษัท ไทยซัมซุง 
อิเล็กทรอนิกส์ จ  ากดั 

- วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 ไดรั้บรางวลัดีเด่นในการประกวดเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
“DBD e-Commerce Website Award: DEWA 2017 ส าหรับเวบ็ไซต ์www.s-estore.com 
จากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

- วันท่ี  18 มิ ถุนายน 2560 ร่วมจัดงานแข่งขันกีฬาภายใต้ช่ือเขาประทับช้างเทรล          
(KPTC TRAIL) เป็นรายการวิ่งเทรลท่ีสวนพฤกษาวรรณคดีบา้นจอมบึง เขาประทบัชา้ง 
อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี ระยะทาง 2, 3, 10, 21 และ 32 กิโลเมตร โดยบริษทัเป็น
ส่วนหน่ึงของภาคีในการจดังานท่ีรับผิดชอบในการจดัหาร้านค้ามาจ าหน่ายในงาน 
(Expo) และการจดัหาผูส้นบัสนุน (Sponsor)   

- วนัท่ี 28 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2560 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือภายใตช่ื้องาน 
Thailand Mobile EXPO 2017 Showcase คร้ังท่ี 28 

- วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 จดังานแข่งขนักีฬาภายใตช่ื้อชงโครัน เป็นรายการแข่งขนัวิ่ง
การกุศล ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ระยะทาง 3 และ 10 กิโลเมตร โดยบริษทั
เป็นผูรั้บจา้งจดังานวิง่ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง 

- วนัท่ี 16 ธันวาคม 2560 ร่วมจดังานแข่งขนักีฬาภายใตช่ื้อตะนาวศรีเทรล (TANAOSRI 
TRAIL) เป็นรายการวิ่งเทรลบนเทือกเขาตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรี           
ในพื้นท่ีชายแดนไทยและพม่า ระยะทาง 3, 10, 30 และ 60 กิโลเมตร โดยบริษทัเป็นส่วน
หน่ึงของภาคีในการจดังานท่ีรับผิดชอบในการจดัหาร้านคา้มาจ าหน่ายในงาน (Expo) 
และการจดัหาผูส้นบัสนุน (Sponsor)   

ปี 2561 - เซ็นสัญญามูลนิธิวิทยาลยัหมู่บา้นจอมบึง เพื่อร่วมกนัจดัการแข่งขนัวิ่งเขาประทบัช้าง
เทรลหรือ KPTC 2018 เป็นการแข่งขนัวิง่ในภูมิประเทศป่า เขา และไดมี้โอกาสไดส้ัมผสั
กบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด บริเวณสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบา้นจอมบึง ซ่ึงทางบริษทั
ไดมี้การยกระดบัมาตรฐานการจดังาน โดยมีการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาเป็นส่วนร่วม
ในการจดังาน 

- วนัท่ี 21 มกราคม 2561 ร่วมจดังานแข่งขนักีฬาภายใตช่ื้องาน “จอมบึง มาราธอน” คร้ังท่ี 
33 โดยเป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลยัหมู่บา้นจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี
บา้นจอมบึง มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง และกลุ่มนกัวิ่งอาสาสมคัรเขาประทบั
ช้างเทรลภายใตภ้าคีเครือข่ายท่ีให้การสนบัสนุนท่ีส าคญั โดยบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของ
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ภาคีในการจดังานท่ีรับผิดชอบในการจดัหาร้านคา้มาจ าหน่ายในงาน (Expo) และการ
จดัหาผูส้นบัสนุน (Sponsor)   

- วนัท่ี 15 – 18 กุมภาพนัธ์ 2561 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2018 คร้ังท่ี 29 

- ท่ีประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 54,000 บาท (มูลค่าท่ีตราไวใ้นขณะนั้น
เท่ากบั 10,000 บาทต่อหุน้)  เป็นเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 54.00 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผล
จากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวไดมี้มติอนุมติัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,00,000 บาท เป็น 65,000,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 5,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10,000 บาท ขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 10,000 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และเรียกช าระเตม็
มูลค่า เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561  

- ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 มีมติอนุมติั
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1) อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวแ้ละแก้ไขจ านวนหุ้นสามญัของบริษทั โดย

อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิม มูลค่าหุน้ละ 10,000 บาท เป็นมูลค่าหุน้
ละ 0.50 บาท ซ่ึงบริษทัมีทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 65,000,000 บาท โดยภายหลงัจากการ
เปล่ียนมูลค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ บริษทัมีหุน้สามญัทั้งส้ิน 130,000,000  หุน้ 

2) อนุมติัการเพิ่มทุนจะทะเบียนของบริษทัจากเดิมท่ีมีทุนจดทะเบียน 65,000,000 บาท 
อีกจ านวน 35,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 70,000,00 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 100,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็น 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  เพื่อเป็นการระดมทุนและ
เสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัให้กบัประชาชนเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: 
IPO) 

3) อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น 35,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering :IPO) 

4) อนุมติัการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัและเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั เอ็ม วิชัน่ 
จ  ากดั (มหาชน)” 
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- วนัท่ี 9 มีนาคม 2561 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั และเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษทั เอ็ม วิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) รวมถึง
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ส่งผลให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
100,000,000 บาท และมีทุนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 65,000,000 บาท 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 (คร้ังแรกหลังแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 14 
มีนาคม 2561 มีมติอนุมติัการน าหุ้นสามัญของบริษทัจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

- วัน ท่ี  8 เมษายน 2561 จัดงานวิ่ งภายใต้ ช่ืองาน  Samsung Galaxy 10K Thailand 
Championship 2018 เป็นรายการวิ่งมินิมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทยระยะทาง 10 
กิโลเมตร ท่ีไดรั้บรองเส้นทางการแข่งโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย เป็นการจดัการ
แข่งขนัร่วมกบัพาร์ทเนอร์ท่ีแขง็แกร่งอยา่งบริษทั ไทยซมัซุง อิเล็กทรอนิกส์ จ  ากดั 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2561 เ ม่ือว ันท่ี 17  
กรกฎาคม 2561 จึงไดมี้มติอนุมติัการยกเลิกการด าเนินธุรกิจส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสาร
รายเดือน “WHATPHONE” ของบริษทั โดยจดัพิมพถึ์งเดือนตุลาคม 2561 

- วนัท่ี 24 - 27 พฤษภาคม 2561 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2018 Hi-End คร้ังท่ี 30 

- วนัท่ี 31 กรกฎาคม และวนัท่ี 1 - 2 สิงหาคม 2561 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 70,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.90 บาท แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก ซ่ึงบริษทัได้
จดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 

- วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนและซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เป็นคร้ังแรก 

- วนัท่ี 27 - 30 กนัยายน 2561 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2018 Showcase คร้ังท่ี 31 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้บริการรถคาราวานสูงสุด 73 คนั ให้กบัเทศกาลดนตรีและ
งานแข่งขนักีฬาต่าง ๆ นบัเป็นการใหบ้ริการรถคาราวานจ านวนมากท่ีสุดในประเทศไทย 

ปี 2562 - เซ็นสัญญามูลนิธิวิทยาลยัหมู่บา้นจอมบึง เพื่อร่วมกนัจดัการแข่งขนัวิ่งเขาประทบัช้าง
เทรลหรือ KPTC 2019 เป็นการแข่งขนัวิง่ในภูมิประเทศป่า เขา และไดมี้โอกาสไดส้ัมผสั
กบัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด บริเวณสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบา้นจอมบึง ซ่ึงทางบริษทั
ไดมี้การยกระดบัมาตรฐานการจดังาน โดยมีการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาเป็นส่วนร่วม
ในการจดังาน 
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- วนัท่ี 20 มกราคม 2562 ร่วมจดังานแข่งขนักีฬาภายใตช่ื้องาน “จอมบึง มาราธอน” คร้ังท่ี 
34 โดยเป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลยัหมู่บา้นจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี
บา้นจอมบึง มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง และกลุ่มนกัวิ่งอาสาสมคัรเขาประทบั
ช้างเทรลภายใตภ้าคีเครือข่ายท่ีให้การสนบัสนุนท่ีส าคญั โดยบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของ
ภาคีในการจดังานท่ีรับผิดชอบในการจดัหาร้านคา้มาจ าหน่ายในงาน (Expo) และการ
จดัหาผูส้นบัสนุน (Sponsor)   

- วนัท่ี 7 - 10 กุมภาพนัธ์ 2562 จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน Thailand 
Mobile EXPO 2019 คร้ังท่ี 32 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหล้งทุนใน 
(1) บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั ร้อยละ 52 ของทุนจดทะเบียน 
(2) บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอ็กซ์เพิร์ต จ ากดั ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
(3)  บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จ  ากดั ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมติัการ
จดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 เป็นดงัน้ี 
(1) งดจดัสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  
(2) งดจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจาก

ผลประกอบการของบริษทัในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทุน  
- วนัท่ี 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562  จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน 

Thailand Mobile EXPO 2019 คร้ังท่ี 33 
- วนัท่ี 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562  จดังานมหกรรมเกมและอุปกรณ์เกมม่ิงภายใตช่ื้อ
งาน Thailand GAME EXPO 2019 คร้ังแรก 

- วนัท่ี 9 กนัยายน 2562 จดังานวิ่งภายใตช่ื้องาน CAT 10K Thailand Championship 2019 
เป็นรายการวิ่งมินิมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทยระยะทาง 10 กิโลเมตร ท่ีไดรั้บรอง
เส้นทางการแข่งโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย  

- วนัท่ี 3 - 6 ตุลาคม 2562  จดังานแสดงสินค้าโทรศพัท์มือถือภายใต้ช่ืองาน  Thailand 
Mobile EXPO 2019 คร้ังท่ี 34 

- ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้บริการรถคาราวานสูงสุด 117 คนั ให้กบัเทศกาลดนตรี 
งานกีฬา งานท่องเท่ียวต่าง ๆ นับเป็นการให้บริการรถคาราวานจ านวนมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย 
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ปี 2563 - วนัท่ี 30 มกราคม - 2 กุมภาพนัธ์ 2563  จดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือภายใตช่ื้องาน 
Thailand Mobile EXPO 2020 คร้ังท่ี 35 

- วนัท่ี 30 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ์ 2563 จดังานมหกรรมเกมและอุปกรณ์เกมม่ิงภายใตช่ื้อ
งาน Thailand GAME EXPO 2020 คร้ัง 2 

- ร่วมจดัการแข่งขนั Ultra Trail Thailand 2020 ณ ดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ วนัท่ี 
14-16 กุมภาพนัธ์ 2563 

- ร่วมบนัทึกขอ้ตกลงจดังานใหญ่วิ่งเทรลรายการใหญ่ระดบัประเทศ Thailand by UTMB 
ระหวา่งการกีฬาแห่งประเทศไทย และ UTMB 

- เปิดตวั MVP Service Express Caravan รถซ่อมมือถือระดบัพรีเมียม ครบวงจร เป็นคร้ัง 
   แรกในประเทศไทย รวดเร็ว ชูจุดเด่น ใหบ้ริการพรีเมียมครบวงจร ซ่อมจอแตกเสร็จใน 
   หน่ึงวนั และสามารถใหบ้ริการไดทุ้กท่ีในประเทศไทย 
- วนัท่ี 2 - 5 กรกฎาคม 2563  จดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือภายใตช่ื้องาน Thailand 

Mobile EXPO 2020 คร้ังท่ี 36 โดยเป็นการปรับปรุงรูปแบบการจดังานให้สอดคลอ้งกบั
มาตรการควบคุมการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ของรัฐบาล และยงัมี
การจดังานแบบ Hybrid Event โดย มี Lazada และ Shopee เป็นช่องทางออนไลน์ 

- วนัท่ี 1 - 4 ตุลาคม 2563 จดังานแสดงสินค้าโทรศพัท์มือถือภายใต้ช่ืองาน Thailand 
Mobile EXPO 2020 คร้ังท่ี 37 ภายใตม้าตรการควบคุมการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ของรัฐบาล และยงัมีการจดังานแบบ Hybrid Event โดย มี Lazada และ 
Shopee เป็นพนัธมิตรช่องทางออนไลน์ 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่ม
ในบริษทัไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั จ านวน 240,000 หุน้ราคาหุน้ละ 5 บาท รวม 1,200,000 
บาท จากผูถื้อหุน้เดิม ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้เปล่ียนจากเดิม 52% เป็น 76% ของทุน
จดทะเบียน 

- วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 -  มกราคม 2564  ทางบริษทัไดมี้การร่วมมือกบัทางบริษทั โรบิน 
ฮูด เทรดด้ิง จ  ากดัโดยน ารถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าเขา้ไปทดสอบในการวิง่รับส่งอาหาร 

- ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้บริการรถคาราวานสูงสุด 148 คนั ให้กบัเทศกาลดนตรี 
งานกีฬา งานท่องเท่ียวต่าง ๆ นับเป็นการให้บริการรถคาราวานจ านวนมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย รถคาราวานท่ีให้บริการตามสถานท่ีท่องเท่ียวทัว่ประเทศ จ านวนมากกว่า 
20 ท่ี เช่น 
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 รายละเอยีด 

 ภาคเหนือ   
- เชียงคาน ริเวอร์ กรีนฮิลล ์ จ.เลย  
- กินอ่ิม นอนอุ่น รีสอร์ท จ.เชียงใหม ่  
- EMPREO จ.เชียงใหม ่  
ภาคตะวนัออก   
- Hello Campers   จ.ระยอง  
- สวนละไม จ.ระยอง  
- The Legato Garden จ.ระยอง  
ภาคกลาง   
- ภูอิงนาคาแฟ่แอนดรี์สอร์ท จ.นครนายก  
- ยกัษ ์ปาร์ค จ.อยธุยา  
- Away Huahin จ.ประจวบคีรีขนัธ์  
- Villas Kaeng Khoi 2020 จ.สระบุรี  
ภาคตะวนัตก   
- Rewild camp&cafe สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  
- The Campster จ.กาญจนบุรี  
- บา้นนากาแฟ จ.ราชบุรี  
ภาคอสีาน   
- ราชประชา จ.นครราชสีมา  
ภาคใต้   
- อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จ. กระบ่ี  
- The Playard Phuket (ริมเล) จ.ภูเก็ต  
- The Playard Phuket (สวนสน) จ.ภูเก็ต  
- The Playard Phuket (ชมเรือ) จ.ภูเก็ต  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงัน้ี  

 
หมายเหตุ ในเดือน ธันวาคม 2563 บริษทัลงทุนเพ่ิมใน บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั จ  านวน 240,000 หุ้น จากผูถื้อหุ้นเดิม ท าให้

สดัส่วนการถือหุ้นจากเดิม 52% เป็น  76% 
 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
ล าดบั 

 
ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามญั
ทั้งหมดที่

ออกจ าหน่าย
หุ้น (หุ้น) 

หุ้นทั้งหมดทีบ่ริษัทถือ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละ 

บริษัทย่อย 
1 บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั 

เลข ท่ี  11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562062908 
โทร.  02-7351204 

ธุรกิจให้
ค  าปรึกษาดา้น
การส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์ 

5  1,000,000 759,999 ร้อยละ 76 

2 บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั 
เลขท่ี 11/1  ซอยรามค าแหง 121 หัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562075295 
โทร.  02-7351204 

ธุรกิจขายและ
ใหบ้ริการดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 1,000,000 509,997 ร้อยละ 51 



 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 17 
 

 
ล าดบั 

 
ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

หุ้นสามญั
ทั้งหมดที่

ออกจ าหน่าย
หุ้น (หุ้น) 

หุ้นทั้งหมดทีบ่ริษัทถือ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละ 

บริษทัร่วม 
3 บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จ ากดั 

เลขท่ี 143/3 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562068167 
โทร. 081-7338598 

ธุรกิจการ
ใหบ้ริการดา้น
การจดัแข่งขนั
กีฬาแบบครบ
วงจร 

5 1,000,000 399,999 ร้อยละ 40 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกจิของบริษัท 

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทัแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

1. กลุ่มธุรกจิการจัดงาน (Event)  
บริษทัเป็นผูด้  าเนินการจดัแสดงงานต่าง ๆ โดยการจดัแสดงงานท่ีเป็นงานหลกั มีดงัน้ี 
1.1 งานแสดงสินค้าสมาร์ทโฟน / งานแสดงสินค้าอุปกรณ์เกม 

 บริษทัเป็นผูด้  าเนินการจดัแสดงงานสินคา้สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอทีและเทคโนโลย ีภายใต้
ช่ืองาน “Thailand Mobile EXPO” เป็นงานเปิดตวัโทรศพัท์มือถือและสมาร์ทโฟนของแบรนด์
ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงการจดัแสดงงานดงักล่าวเกิดจากแนวคิด
ในการเป็นส่ือกลางใหค้นทัว่ไปสามารถเขา้ชมการเปิดตวัโทรศพัทมื์อถือรุ่นใหม่ และรวบรวมแบ
รนด์โทรศพัท์มือถือชั้นน าต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยงาน Thailand Mobile EXPO จะจดัข้ึนปีละ    
3 คร้ัง  
 และในปี 2562 บริษทัเป็นผูด้  าเนินการจดัแสดงงานสินคา้อุปกรณ์เกม อุปกรณ์ไอทีและทุก
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกมม่ิงเป็นคร้ังแรก ภายใตช่ื้องาน “Thailand Game EXPO” ซ่ึงเป็นงาน
เปิดตวัเกมของค่ายต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกมม่ิง ซ่ึงการจดัแสดงงานดงักล่าวเกิด
จากแนวคิดในการเป็นส่ือกลางให้คนทัว่ไปสามารถเขา้ชมการเปิดตวัอุปกรณ์ใหม่ และรวบรวม
ค่ายเกมชั้นน าต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยงาน Thailand Game EXPO จะจดัข้ึนปีละคร้ัง ในปี 2563        
ไดจ้ดังาน Thailand Game EXPO เป็นคร้ังท่ี 2 ในเดือนมกราคม 2563 

ประเภทรายได้ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. ธุรกิจการจดัแสดงงาน 138.7  66.4% 261.8 78.4% 166.8  37.0% 

2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี 65.6 31.4%  51.9  15.5%  60.3  13.4% 

3. ธุรกิจพาณิชย ์ 1.8 0.8% 19.0 5.7% 223.4  49.5% 

รายได้จากการขายและบริการ 206.1 98.6% 332.7 99.6% 450.5  99.9% 

รายไดอ่ื้น 2.9 1.4% 1.2 0.4% 0.4 0.1% 

รายได้รวม 209.0 100.0% 333.9 100.00% 450.9 100.0% 
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รูปแบบรายได้ : รายไดห้ลกัมาจากการให้บริการพื้นท่ีหรือบูธส าหรับการท ากิจกรรมพิเศษ หรือ
กิจกรรมส่งเสริมการขายและจดัจ าหน่ายสินคา้ การขายส่ือโฆษณาภายในงาน รายไดค้่าบริการ    
ออแกไนซ์เซอร์ 

1.2 บริการจัดงานเกีย่วกบังานท่องเทีย่วเชิงกฬีา (Sport Tourism)  
 อาทิ การจดังานวิ่งมาราธอนท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมจากการให้ความส าคญัในการใส่ใจ
ดูแลสุขภาพมากข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงการจดังานมาราธอนของบริษทั มีทั้งงานท่ีบริษทัเป็นเจา้ของ
งานซ่ึงบริหารจดัการงานวิ่งเอง ได้แก่ 10K Thailand Championship งานท่ีบริษทัเป็นส่วนหน่ึง
ของภาคีในการจดังานวิ่ง เช่น จอมบึงมาราธอน ตะนาวศรีเทรล เขาประทบัชา้งเทรล โดยบริษทั
รับผิดชอบในการจดัหาร้านคา้มาจ าหน่ายในงาน (Expo) และการจดัหาผูส้นับสนุน (Sponsor)  
และงานวิ่งท่ีบริษทัเป็นผูรั้บจา้งจดังานให้แก่ผูว้่าจา้ง เช่น งานชงโครัน งานเตรียมอุดมศึกษามินิ
มาราธอน งานอีดีเอสมิวสิครัน Haier ขอนแก่น 2020  นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการให้บริการรถ
คาราวานและเตน้ทเ์พื่อใชเ้ป็นท่ีพกัส าหรับงานวิ่งต่าง ๆ โดยให้บริการแก่ผูส้นบัสนุน (Sponsor) 
ในการจดังานของบริษทัเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัผูส้นบัสนุน (Sponsor) ท่ีเขา้ร่วมงาน
ต่าง ๆ และเปิดใหบ้ริการแก่บุคคลภายนอก  
รูปแบบรายได้ : กรณีบริษทัเป็นเจา้ของงาน-รายไดห้ลกัมาจากรายไดค้่าสนบัสนุนหลกัและทัว่ไป
รายไดจ้ากการให้บริการพื้นท่ีในการออกบูธขายสินคา้ ค่าสมคัรงานวิ่ง และการจ าหน่ายเส้ือผา้ 
อุปกรณ์แต่งกายส าหรับนกัวิง่ เช่น เส้ือกีฬา หมวก และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เป็นตน้ 
 กรณีบริษทัเป็นภาคี-รายไดห้ลกัมาจากการจดัหาร้านคา้มาจ าหน่ายในงาน (Expo) รายได้
ค่าสนบัสนุน  
 กรณีบริษทัเป็นผูรั้บจา้งจดังาน-รายไดห้ลกัมาจากค่าบริหารจดัการงาน 

1.3 บริการรถคาราวานและเต้นท์ (MV Caravan) เป็นบริการท่ีพกัในรูปแบบรถคาราวานและเต้นท์ 
เพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัส าหรับงานวิ่งต่าง ๆ งานเทศกาลดนตรี โดยให้บริการแก่ผูส้นบัสนุน (Sponsor) 
ในการจดังานของบริษทัเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัผูส้นบัสนุน (Sponsor) ท่ีเขา้ร่วมงาน
ต่าง ๆ และเปิดใหบ้ริการแก่บุคคลภายนอก นอกจากน้ีบริษทัยงัขยายการใหบ้ริการรถคาราวานไป
ตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ  สวนผลไมต่้าง ๆ งานเทศกาลดนตรี  เช่น สวนละไม, บา้นนากาแฟ 
ราชประชารีสอร์ท, Eureka Beach, Café , Away Huahin, ยกัษ ์ปาร์ค เป็นตน้ 
รูปแบบรายได้ : รายไดจ้ากค่าบริการรถคาราวานและเตน้ท ์นอกจากน้ี บริษทัจะมีรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายพื้นท่ีโฆษณารอบรถคาราวาน  
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1.4 บริการจัดงานอ่ืน ๆ การให้บริการการจดังานประชุมสัมมนา ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจดั
ฝึกอบรม (Workshop) งานสัมมนา งานประชุมเชิงปฏิบติัการ การจดังานนิทรรศการ การจดั
กิจกรรมภายในของลูกค้าหลากหลายรูปแบบ การจดังานเล้ียงสังสรรค์ โดยเน้นไปท่ีงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยทีั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  
รูปแบบรายได้ : รายไดห้ลกัมาจากค่าบริหารจดัการงาน 

2. ธุรกจิโฆษณาและเอเจนซ่ี ส่ือออนไลน์ ธุรกจิดิจิทลัเอเจนซ่ี และธุรกจิผู้ทรงอิทธิพล (Influencers) 
  บริษทัเป็นผูใ้ห้บริการดา้นงานโฆษณาออนไลน์ (Online) ซ่ึงเป็นการให้บริการท่ีต่อยอดจาก

ธุรกิจออฟไลน์ซ่ึงเป็นธุรกิจเดิมของบริษทั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมาก

ข้ึน เพราะในปัจจุบนันั้นผูบ้ริโภคมีการใชง้านสมาร์ทโฟนและส่ือออนไลน์อยา่งแพร่หลาย และบริษทั

มีช่องทางออนไลน์ท่ีหลากหลายท่ีได้รับความนิยม อาทิ  เว็บไซต์ของบริษทั และ Facebook ของ

บริษทัมียอดผูติ้ดตามสูงกว่าหน่ึงล้านผูติ้ดตาม รวมทั้งการให้บริการงานด้านเอเจนซ่ีในรูปแบบ

ออนไลน์  โดยการเป็นตวัแทนของแบรนด์ของลูกคา้ในการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาดบนส่ือ

ดิจิทลัครบวงจรเพื่อตอบโจทยค์วามต้องการของลูกคา้ มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ 

เพื่อให้บรรลุความตอ้งการทางการตลาด มีการประเมินผลและวดัผล เพื่อให้งานท่ีท านั้นบรรลุตาม

ความต้องการของลูกค้า และความต้องการทางการตลาด ตลอดจนธุรกิจการให้บริการด้าน

แพลตฟอร์มการจดัการขอ้มูลขนาดมหาศาล (Big Data Platform)  

  ส าหรับส่ือออฟไลน์ (Offline) ของบริษทั ได้แก่ ส่ือประเภทนิตยสารรายเดือนภายใต้ช่ือ 

“WHATPHONE” ท่ีน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน เทคนิคการใช้งาน 

แนะน าอุปกรณ์ล ้ าสมัย และแอพลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความนิยมด้านไอที แต่เน่ืองจาก

พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้ความนิยมของนิตยสารมีบทบาทลดน้อยลง ดังนั้นท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 17  กรกฎาคม 2561 จึงไดมี้มติอนุมติัการยกเลิก

การด าเนินธุรกิจส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ของบริษทั โดยจดัพิมพถึ์ง

เดือนตุลาคม 2561 

 รูปแบบรายได้ : รายไดห้ลกัมาจากการใหบ้ริการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

3. กลุ่มธุรกจิพาณชิย์และอ่ืน ๆ  
บริษทัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้โทรศพัท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้ไอทีและเทคโนโลย ีรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า (EV Bike)  

เดิมบริษทัเป็นผูจ้ดัจาหน่ายสินคา้ในร้านคา้ออนไลน์ในแบรนด์สินคา้ของผูผ้ลิตภายใต ้       

แบรนด์ “Samsung” โดยผลิตภณัฑ์ที่จ  าหน่ายไดแ้ก่ โทรศพัทม์ือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
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อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ อาทิ โทรทศัน์ ตู เ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้

เคร่ืองปรับอากาศ หนา้จอคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ โดยบริษทัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้

ดงักล่าวในร้านคา้ออนไลน์อยา่งเป็นทางการ (Online Official) ซ่ึงบริษทัร่วมกบัผูผ้ลิตจะจดักิจกรรม

ส่งเสริมดา้นการตลาดบนส่ือดิจิทลัครบวงจรเพื ่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce ซ่ึงเป็นช่องทางการจาหน่ายผลิตภณัฑ์ที่สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการไดท้นัทีโดยการซ้ือผา่นระบบออนไลน์บนเวบ็ไซต ์

www.s-estore.com แต่เน่ืองจากการแข่งขนัที่รุนแรง ตั้งแต่ปี 2562 บริษทัจึงลดบทบาทในร้านคา้

ออนไลน์ลง 

 รูปแบบรายได้ : รายไดจ้ากการขายสินคา้ให้แก่บริษทัและลูกคา้ทัว่ไป และมีรายไดจ้ากค่าสนบัสนุน

ทางการตลาด (Marketing Support) โดยเป็นค่าสนับสนุนด้านการโฆษณาสินค้า Samsung ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. กลุ่มธุรกิจการจัดงาน อาทิ การจัดงานแสดงสินค้า งานกีฬา งานบริการรถคาวาน งาน
นิทรรศการและงานประชุมสัมมนา 
1) งาน Thailand Mobile EXPO/ งาน Thailand Game EXPO 

- ผูเ้ช่าพื้นท่ีจดัแสดงสินคา้ ซ่ึงเป็นลูกคา้ทางตรงของบริษทั โดยบริษทัเนน้กลุ่มลูกคา้
เจา้ของแบรนด์โทรศพัท์มือถือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่นเกม ผูใ้ห้บริการ
โทรศพัทมื์อถือของประเทศ ผูใ้ห้บริการอุปกรณ์การเล่นเกม ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้
และผูป้ระกอบการร้านค้าต่าง ๆ ท่ีขายสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับโทรศพัท์มือถือ และ
อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ  โดยแบรนด์ชั้นน าในประเทศไทยท่ีเป็นผูเ้ช่าพื้นท่ีการจดัแสดง
สินคา้ภายในงาน อาทิ เช่น Samsung, Huawei, OPPO, VIVO, Realme,  AIS, DTAC, 
Truemove H, Power Buy,  Jaymart, Acer, Lenovo, ASUS , Banana IT, CSC, TG, IT 
City, Synnex, TG Fone และ iStudio by SPVI , JIB, COM7, Remax , Focus, Ablemen 
,Commy, Easy, Xiaomi, Technomoblie, PA Phone,  IBiz,  เป็นตน้  

- ผู ้เข้าชมงาน ซ่ึงเป็นลูกค้าทางอ้อมของบริษัท ได้แก่ บุคคลทั่วไปท่ีสนใจใน
เทคโนโลยีโทรศพัทมื์อถือและเกม และเทคโนโลยีของสินคา้ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบั
โทรศพัท์มือถือ ท่ีมีความตอ้งการซ้ือสินคา้ อาทิ สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ อุปกรณ์เสริม 
สินคา้ไอที ผูท่ี้ช่ืนชอบในแกตเจ็ตรุ่นใหม่ และเกม เป็นตน้ สินคา้ท่ีมีจ  าหน่าย ไดแ้ก่ 

http://www.s-estore.com/
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โทรศพัท์มือถือ หูฟัง ล าโพง ท่ีใส่โทรศพัท์มือถือ สายชาร์จโทรศพัท์มือถือ สาย
คล้องโทรศัพท์มือถือ แบตเตอร่ีส ารอง อุปกรณ์เช่ือมต่ออ่ืน ๆ แกตเจ็ตและ 
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เป็นตน้ 

- การส ารวจความพึงพอใจ บริษทัให้ความส าคญักบัการส ารวจความพึงพอใจกบัผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกส่วน ทั้งผูใ้ช้บริการ ลูกคา้ พนกัาน คู่คา้ บริษทัเห็นว่าการส ารวจ
ความพึงพอใจ เป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาการให้บริการ บริษทัจึงได้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและลูกคา้ทุกคร้ังท่ีมีการจดังาน และไดท้  าการ
สรุปผลการส ารวจเป็นรายปี เพื่อน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของ
บริษทัให้มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน รวมถึงยงัท าให้ลูกคา้ของบริษทัมีความมัน่ใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของบริษทัโดยในปี 2563 บริษทัไดมี้การส ารวจความพึงพอใจ
ดงัน้ี 

                                      แบบส ารวจความพงึพอใจการจัดงาน Thailand Mobile EXPO 2020 
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2) งานกีฬาประเภทงานวิง่ 
- ผูส้นบัสนุนงาน (Sponsor) เช่น เจา้ของแบรนด์โทรศพัทมื์อถือ บริษทัเอกชน เป็นตน้ 
- ลูกคา้กลุ่มทัว่ไปท่ีสนใจสุขภาพและมีความสนใจในกีฬาวิง่ทุกเพศทุกวยั 

3) งานบริการรถคาราวานและเตน้ท ์
- ผูส้นบัสนุนงาน (Sponsor)  
- ลูกคา้กลุ่มทัว่ไปทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล 
-  ลูกคา้กลุ่มท่องเท่ียวและกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนกักีฬา 

4) งานนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาและ Workshop 
- ลูกคา้กลุ่มบริษทัเอกชน ท่ีตอ้งการจดังานสัมมนา นิทรรศการ หรือ Workshop  
- ลูกคา้กลุ่มรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ซ่ึงตอ้งมีการก าหนดขอบเขตของงาน
อยา่งชดัเจน ประเมินตน้ทุน ศึกษาการท า TOR ดว้ยความรอบคอบ 

2. ธุรกิจโฆษณาและเอเจนซ่ี ส่ือออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัลเอเจนซ่ี และธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล 

(Influencers) 
1) ส่ือออฟไลน์ (Offline)  

บริษทัเคยท าธุรกิจดา้นนิตยสาร  “ WHATPHONE ” ซ่ึงเป็นนิตยสารมือถือรายเดือน
ยอดขายอนัดบัหน่ึงของประเทศซ่ึงรวมข้อมูลข่าวสารและบทความจากนักเขียนท่ีมี
ช่ือเสียงเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นสมาร์ทโฟนท่ีก าลงัมีความนิยมอยา่งสูงสุด 
และช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถดัสินใจซ้ือเทคโนโลยีใหม่ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 
เม่ือปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 ซ่ึงจดัให้มีการประชุมในวนัท่ี 
17 กรกฎาคม 2561 มีมติให้ตีพิมพนิ์ตยสารถึงเดือนตุลาคม 2561 เน่ืองจากทิศทางของ
บริษทัท่ีจะเนน้ในธุรกิจดา้นส่ือออนไลน์แทน  

2) ส่ือออนไลน์ (Online)  
เป็นช่องทางในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและเน้ือหาตามการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีและผูบ้ริโภคยุคใหม่ ซ่ึงเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม เพื่อให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน และขยายฐานลูกคา้ไปเป็นวงกวา้ง 
เพราะในปัจจุบนันั้นผูบ้ริโภคยุคใหม่มีการใชง้านสมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต กนัอยา่งแพร่หลาย 
ซ่ึงส่ือออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่ง เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ทั้งหมดของบริษทันั้นมียอด
ผูติ้ดตามสูงถึงมากกวา่ 3,000,000 บญัชีแลว้  

3) ดิจิทลัเอเจนซ่ี (Digital Agency)  
เป็นตวัแทนของแบรนด์ในการบริหาร จดักิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดบนส่ือ

ดิจิตอลครบวงจรเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ มีการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด
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ต่าง ๆ โดยใช้ผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้บรรลุความตอ้งการทางการตลาด มี
การประเมินผลและวดัผล เพื่อให้งานท่ีท านั้นบรรลุตามความตอ้งการของลูกคา้ และความ
ตอ้งการทางการตลาด 

3. กลุ่มธุรกจิพาณชิย์และอ่ืน ๆ (Commerce) 
นอกจากการเติบโตของสมาร์ทโฟนจะส่งผลให้ตลาดแอปพลิเคชนันั้นไดรั้บความนิยม

และเติบโตข้ึนมากแลว้นั้น ในช่วงตั้งแต่ปี 2560 ปีท่ีผา่นมาการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือ e-
commerce นั้นก็ได้รับความนิยมในแบบก้าวกระโดดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก บริษทั
เล็งเห็นอตัราการเติบโตของตลาด e-commerce ในประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรท่ี
แข็งแกร่งท่ีสุดในตลาดสมาร์ทโฟนอย่าง “Samsung” ผลกัดนัธุรกิจ e-commerce ซ่ึงเป็นช่อง
ทางการขายผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และสามารถซ้ือสินคา้ท่ี
ตอ้งการไดท้นัที ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนในประเทศ  

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2562 บริษทัไดมี้การลดบทบาทการขายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
หรือ e-commerce ลงเน่ืองจาก สินคา้เก่ียวกบัมือถือและเทคโนโลยมืีอ รวมถึงอุปกรณ์เสริม
เป็นสินค้าท่ีมีอายุสั้ น มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้สินค้าตกรุ่นได้ง่าย และ มี
ภาวะการแข่งขนัท่ีสูงท าให้ไม่สามารถท าก าไรไดต้ามเป้าท่ีบริษทัคาดการณ์ไว ้บริษทัจึงท า
การลดสัดส่วนการขายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ลง และมีการเร่ิมขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนใหม่ๆ อาทิ สายไยแกว้น าแสง (Fiber Optic) รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า (EV Bike) เป็นตน้ 

เร่ิมตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 บริษทัไดร่้วมมือกบั บริษทั ดีแท็ค ไตรเน็ท จ ากดั หรือ 
DTAC และ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือ FSMART โดย DTAC จะ
เช่ือมโยงผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า บริษทัเช่าซ้ือ สถาบนัการเงินและสินเช่ือ บริการเปล่ียน
ถ่ายแบตเตอร่ีหลายจุดทัว่กรุงเทพฯ ไปจนถึงบริการรับช าระเงินผา่นระบบบิลลิงของ DTAC 
และพนัธมิตร ซ่ึงรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าทุกคนัจะเช่ือมต่อผา่นซิมการ์ดของ DTAC เพื่อส่งต่อ
ขอ้มูลเขา้กบัแอปพลิเคชนั เพื่อให้ให้ผูใ้ช้สามารถเช็กสถานะแบตเตอร่ี ช าระค่าเปล่ียนถ่าย
แบตเตอร่ี การแจง้ระยะทางและระบบอ านวยความสะดวกในการคน้หาเส้นทางการเดินทาง 
ระบบกนัขโมย การก าหนดความเร็วสูงสุด แลว้ยงัสามารถช าระค่าเช่าซ้ือ การรับประกนั ฯลฯ  
ส่วนทาง FSMART จะเป็นผูใ้ห้บริการจุดชาร์จไฟฟ้า และเปล่ียนแบตเตอร่ีผ่านตูอ้จัฉริยะ 
โดยเร่ิมต้น และทางบริษัทจะเป็นตัวกลางประสานงานกับผู ้น า เข้าและจัดจ าหน่าย
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า เพื่อเขา้สู่แพลตฟอร์มน้ีต่อไป 

บริษทัได้ท าการเปิดตวัธุรกิจการจดัจ าหน่ายจกัรยานยนต์ไฟฟ้าโดยเป็นผลิตภณัฑ์
น าเข้าท่ีผลิตจากต่างประเทศ ปัจจุบนับริษทัได้เปิดตวัรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้ารวม 2 ยี่ห้อ  
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ได้แ ก่  ยี่ห้อ  ECOOTER รุ่น  E2  และ  ยี่ห้อ  TAILG รุ่น  D1-DRAGO โดย จุดเ ด่นของ                         
จกัรยานยนตไ์ฟฟ้าดงักล่าวคือการใชพ้ลงังานสะอาด 100%   

 
                           จักรยานยนต์ไฟฟ้า 

         
   ECOOTER รุ่น E2         TAILG รุ่น D1-DRAGON 

 
ในช่วงแรกนั้นมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ลูกค้ากลุ่มบริษัทเอกชน กลุ่มรัฐวิสาหกิจ และ

หน่วยงานราชการ ตลอดจนลูกคา้รายบุคคล นอกจากน้ีการจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า 
บริษัทตั้ งกลุ่มเป้าหมายแบบวงกว้างโดยจะเน้นการเสนอขายให้หน่วยงาน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน โครงการต่าง ๆ ตวัแทนจ าหน่าย บริษทัโลจิสติกส์ต่าง ๆ และกลุ่มผูบ้ริโภคทุก
ระดบัไม่วา่จะมีรายไดสู้งหรือต ่า เน่ืองจากบริษทัก าหนดราคาท่ีจบัตอ้งได ้อีกทั้งยงัเนน้กลุ่ม
รักษโ์ลก เน่ืองจากรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าของบริษทัใชไ้ฟฟ้า 100% ซ่ึงสามารถลดก๊าซเรือน
กระจก และมลพิษทางอากาศได้เม่ือเทียบกับการใช้รถจกัรยานยนต์แบบน ้ ามนั และมี
ช่องทางการจดัจ าหน่ายทั้งบริษทัจ าหน่ายเองโดยตรง หรือ ผ่านตวัแทน หรือ ช่องทาง
ออนไลน์ไดเ้ช่นกนั  

 
2.2.2 ภาวะการแข่งขัน 

เม่ือพิจารณาลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทั พบว่าสามารถแบ่งภาวะการแข่งขนั
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ตลาดกลุ่มผูจ้ดังาน ตลาดกลุ่มโฆษณาและเอเจนซ่ี และตลาดกลุ่มพาณิชย ์
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ตลาดกลุ่มผู้จัดงาน (Event)  

- การจัดงานแสดงสินค้าไอทใีนประเทศไทย 
งานจดัแสดงสินคา้ของบริษทัเป็นงานแสดงสินคา้ประเภทสินคา้โทรศพัทมื์อถือ ไอ

ทีและเทคโนโลยี เพื่อให้บริการกบัผูเ้ขา้ชมงาน กลุ่มผูส้นใจในเทคโนโลยี ท่ีมีความ
สนใจหรือต้องการซ้ือสินค้า โดยคู่แข่งของบริษัทได้แก่ ผูจ้ ัดแสดงสินค้าเก่ียวกับ
โทรศพัท์มือถือและสินคา้ไอทีอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม คู่แข่งในการจดัแสดง
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สินคา้ไอทีประเภทโทรศพัท์มือถือท่ีเป็นคู่แข่งทางตรงของบริษทั ถือวา่มีนอ้ยราย และ
ส าหรับคู่แข่งในตลาดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั คือ COMMART, POWER BUY EXPO, Power 
Mall Electronica, Jaymart Mobile & Camera Show และ Banana IT เป็นต้น  เน่ืองจาก
งานแสดงสินคา้ Thailand Mobile EXPO  ของบริษทัถือเป็นงานมหกรรมโทรศพัทมื์อถือ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีสินค้าท่ีเก่ียวกับโทรศพัท์มือถือและอุปกรณ์เสริมท่ี
หลากหลาย และมีการส่งเสริมการขาย ทั้งส่วนลด ของแถม ของแจก การชิงโชครางวลั 
รวมถึงมีการช าระเงินท่ีหลากหลายร่วมกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ เช่น การผอ่นช าระ 0% 
การเครดิตเ งินคืน เป็นต้น ตลอดจนมีการน า เสนอเทคโนโลยี ท่ี เ ก่ียวข้องกับ
โทรศพัทมื์อถือใหม่ๆ ท่ีโดดเด่น จึงไดรั้บความนิยมจากลูกคา้อยา่งกวา้งขวางและเป็นท่ี
นิยมมาจนถึงปัจจุบนั  

 ส าหรับรายช่ือผูจ้ดัแสดงสินคา้ประเภทสินคา้ไอทีท่ีเป็นคู่แข่งของบริษทั มีดงัน้ี 
 

ช่ืองาน / ผู้จัดงาน ประเภทของงาน 

COMMART 
บริษทั เอ อาร์ ไอ พี จ  ากดั (มหาชน) 

   

งานมหกรรมสินคา้ไอทีท่ีด าเนินการจ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค ท่ีผูบ้ริโภคให้การยอมรับเป็นอย่าง
มาก รูปแบบของงานจะเป็นการแสดงสินคา้ไอทีและสินคา้
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆ  

POWER BUY EXPO 
บริษทั เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

 

เพาเวอร์บาย ผูน้ าธุรกิจศูนยร์วมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้ไอที 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ไดรั้บความร่วมมือ
ดว้ยดีจากพนัธมิตรแบรนด์ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและสินคา้
ไอทีหลากหลายแบรนด ์ 

Power Mall Electronica 
บริษทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั 

 

งาน Power Mall Electronica มหกรรมลดราคาสินค้าไอที 
และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าคร้ังใหญ่จาก Power Mall รวมถึงมีสินคา้
ท่ีเป็นท่ีนิยมอย่าง iPhone iPad MacBook Smartphone และ 
Tablet รวมถึง TV และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หลากหลายแบรนด์ 

Jaymart Mobile & Camera Show 
บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

 
 

งานรวมสินคา้เทคโนโลย ีสมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต กลอ้ง และ
อุปกรณ์เสริมใหม่ๆ  
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ช่ืองาน / ผู้จัดงาน ประเภทของงาน 
Banana IT ลดตับแตก 

บริษทั คอมเซเวน่ จ  ากดั (มหาชน) 

 
 

งาน "บานาน่าสโตร์ ลดตบัแตกสินคา้ไอที" เป็นงานสินคา้
ไอที มีทั้งสินคา้แบรนด์ Apple iPhone iPad ipod Macbook 
iMac และฝ่ังสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค สินค้า DIY 
จอมอนิเตอร์ เคร่ืองพร้ินเตอร์ รวมไปถึงสินคา้ Accessories  

Thailand Gadget & Hobby Expo 
 บริษทั อิมแพค็ เอก็ซิบิชัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
 

งานรวมสินคา้เทคโนโลย ีสมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต กลอ้ง และ
อุปกรณ์เสริมใหม่ๆ 

CE Fair (Consumer Electrics Fair)  
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

 

งานมหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ IT คร้ังยิง่ใหญ่ ชอ้ปคุม้ จุ
ใจ กบัโปรโมชัน่ ลด+รับเพิ่มสูงสุดถึง 35% ทั้งโทรทศัน์, 
เคร่ืองเสียง, เคร่ืองซกัผา้, เคร่ืองปรับอากาศ และสินคา้ IT 
มากมาย พร้อมนวตักรรมใหม่ๆ สุดทนัสมยัท่ีจะมาท าให้
คุณท่ึง เตรียมตวัให้พร้อม แลว้มาช้อปกนัในงาน CE Fair 
(Consumer Electrics Fair)   

Jaymart mobile & gadget show 
บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

 
 

งานสินคา้ไอที มีทั้งสินคา้แบรนด์ Apple iPhone iPad ipod 
Macbook iMac และฝ่ังสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค 
สินคา้ DIY จอมอนิเตอร์ เคร่ืองพร้ินเตอร์ รวมไปถึงสินคา้ 
Accessories  

Thailand Electronica 
บริษทั เวลิด ์แฟร์ จ  ากดั 

 

งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้า แบรนด์ดังทัว่เมืองไทย ในราคาลด
กระหน ่า โปรจดัหนกัจากสถาบนัการเงินท่ีร่วมรายการ  ทั้ง 
ทีวี ตูเ้ยน็  เคร่ืองซักผา้ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
งานครัว และ อ่ืนๆ อีกมากมาย  
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                           ส าหรับรายช่ือผูจ้ดัแสดงสินคา้ประเภทเกมม่ิงท่ีเป็นคู่แข่งของบริษทั มีดงัน้ี 

ช่ืองาน / ผู้จัดงาน ประเภทของงาน 

Thailand Game Show 
บริษทั โชวไ์ร้ขีด จ ากดั 

                         
 

งานมหกรรมเกมและงำนเกมท่ีรวบรวมเหล่ำบรรดำเกมทุก
แพลตฟอร์ม รวมไปถึงสินคำ้ไอทีและอุปกรณ์กำรเล่นเกม
ต่ำง ๆ มำไวใ้นงำนเดียว  

 

- การจัดงานแข่งขันกฬีา ประเภทงานวิง่ 
 การจดังานแข่งขนักีฬาประเภทงานวิ่ง ของบริษทัเป็นการสร้างงานท่องเท่ียวเชิง
กีฬา (Sport Tourism) ดว้ยเทคโนโลย ีโดยจุดเด่นของบริษทัคือ การจดังานตามมาตรฐาน
การจดังานวิง่ในประเทศไทยและไดรั้บการรับรองการแข่งขนัโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่ง
ประเทศไทย นอกจากน้ี บริษทัยงัเน้นการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการบริหารจดัการ 
เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับนักวิ่ง โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงาน (Digital 
Event) ส าหรับคู่แข่งในการจดังานแข่งขนักีฬาของบริษทั มีดงัน้ี 

ช่ืองาน / ผู้จัดงาน ประเภทของงาน 
บริษทั ไมซ์ แอนด ์คอมมูนิเคชัน่ จ  าก ั(MICE) 

 
 

 

Bangsaen21 –  42K, RunARAN, Sundown Marathon 
Krabi, เขียวเขา 
 

 บริษทั จอ๊ก แอนด ์จอย จ ากดั ด   
(Jog & Joy) 

 

 เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2020, วิ่งปลอดภยัไร้โควิด ,
คมชัดลึกวิ่งลอยฟ้า , Run for the Animals 2020, Run for 
Health Charity mini Half Marathon 2020 

AMA Events 

 
 

The Columbia Trail, The Bangkok International Triathlon, 
The Singha Obstacle Fun Run 

 
 

https://www.facebook.com/events/1769931293220967/permalink/1863023967245032/
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ช่ืองาน / ผู้จัดงาน ประเภทของงาน 
Amazing Field co., ltd. 

 
 

 

SCBT BANGKOK MARATHON 
 
 

Go to Race 

 
 

International Triathlon Chiangrai  

Race Hunter 

 
 

The Active Trail / Khaoyai Trail marathon 

Shutter Running 

 
 

So Fit So Fun Run 
 
 
 

BEC TERO 

 
 

อีซ่ี รันน่ิง ออฟ เดอะ ไบรดส์ 

Move by muse 

 
 

Move Asia 
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2. ตลาดกลุ่มโฆษณาและเอเจนซ่ี 
- ส่ือออฟไลน์ 

 ตลาดส่ือออฟไลน์ของบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่การจดัท านิตยสารรายเดือน ซ่ึงในปัจจุบนั
พบว่าหนังสือและนิตยสารประเภทน าเสนอขอ้มูลข่าวสารทางด้านสมาร์ทโฟน รีวิว
สมาร์ทโฟน (Review) เคล็ดลบัและเทคนิคการใชง้าน (Tips) แนะน าอุปกรณ์ใหม่ๆ ล ้า
สมยั (Gadget) แอพลิเคชัน่ใหม่ๆ พบวา่มีจ านวนนอ้ยมากในปัจจุบนัตามกระแสของโลก
ท่ีนิยมดา้นเทคโนโลยีท่ีล ้าสมยั ประกอบกบัพฤติกรรมผูอ่้านท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ไทยมีผูอ่้านลดลง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 
เม่ือวนัท่ี 17  กรกฎาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมติัการยกเลิกการด าเนินธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์
ประเภทนิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ของบริษทั โดยจดัพิมพถึ์งเดือนตุลาคม 
2561 

- ส่ือออนไลน์ 
 ตลาดส่ือออนไลน์ของบริษทั ซ่ึงเป็นช่องทางหลกัส าหรับการให้บริการโฆษณา
ของบริษทั ในปัจจุบนัคู่แข่งสามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมส่ือออนไลน์ได้โดยง่าย 
เพราะเป็นส่ือโฆษณาท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมตามพฒันาการของเทคโนโลยท่ีีมีแนวโนม้
การเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการให้บริการส่ือออนไลน์ของบริษทั บริษทัจะมุ่งเน้นไป
เว็บไซต์ท่ีน าเสนอเก่ียวกับสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีเป็นหลกั โดยมีสรุปเว็บไซต์
โทรศพัทมื์อถือและสมาร์ทโฟนท่ีเป็นคู่แข่งของบริษทั ไดด้งัน้ี  
 

ช่ือเวบ็ไซต์ รายละเอยีดเกี่ยวกบัเว็บไซต์ 

  

www. siamphone.com | Thailand's No.1 Mobile phone 

Catalog : รวมขอ้มูลโทรศพัท์มือถือทัว่โลก, ข่าวไอที, 

ราคามือถือ สมาร์ทโฟน แฟบเล็ต แท็บเล็ต, รีวิวมือถือ, 

คน้หา/เปรียบเทียบรุ่น, เวบ็บอร์ดมือถือ 

 www.droidsans.com The Very First Android Community 

in Thailand มาติดตามรีววิมือถือ อพัเดทข่าวสารต่าง ๆ 

และทิปส์เด็ดๆ ไดท่ี้น่ี 
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ช่ือเวบ็ไซต์ รายละเอยีดเกีย่วกบัเว็บไซต์ 

 

www.thaimobilecenter.com ศูนยร์วมขอ้มูลมือถือให้ชม

กนัแบบฟรี ๆ พร้อมระบบให้คะแนนโหวตจากผูเ้ขา้ชม 

และราคากลางท่ีอพัเดตอยา่งต่อเน่ือง ตลาดซ้ือขายมือถือ 

ชุมชนมือถือ รีวิวมือถือ ดาวน์โหลดคอนเทนต์มือถือ 

และอีกมายมาย  

 

www. iphone- droid. net :  News, Reviews and More. 

แหล่งรวบรวมข่าวสารด้านไอที รีวิวสมาร์ทโฟน แท็บ

เล็ต อุปกรณ์ไอที แอพพลิเคชัน่ และทิปส์เด็ด ๆ เพียบ  

 
 

www.flashfly.net สุดยอดเวบ็ไซตข์่าวสารวงการเกมมือ

ถือท่ีใหญ่ท่ีสุด (Mobile, Life Style, Gadget, Game) 

- ดิจิตอลเอเจนซ่ี 
 บริษทัท าการตลาดดิจิตอลเอเจนซ่ีของแบรนด์ในการบริหาร จดักิจกรรมส่งเสริม
ด้านการตลาดบนส่ือดิจิตอลครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มีการ
วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดต่าง ๆ โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้บรรลุ
ความตอ้งการทางการตลาด มีการประเมินผลและวดัผล เพื่อให้งานท่ีท านั้นบรรลุตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ และความตอ้งการทางการตลาด โดยมีสรุปดิจิตอลเอเจนซ่ี ท่ี
เป็นคู่แข่งของบริษทั ไดด้งัน้ี 

 ADAPTER DIGITAL CO., LTD   Digital Groove Co.,Ltd 
 The Leo Burnett Group Thailand Co.,Ltd.  EGG DIGITAL Co.,Ltd 
 BRILLIANT & MILLION CO., LTD.  Ewit Co.,Ltd 
 Carat (Thailand) Co.,Ltd.  Flexmedia Iprospect Co.,Ltd 
 Dentsu One (Thailand)   Grey (Thailand) Ltd. 
 Ogilvy Thailand   CJ Worx Thailand Co.,Ltd. 
 BBDO Bangkok   TBWA Thailand  
 GreynJ United Bangkok  Choojai & Friend Bangkok 
 Lobster & Co Bangkok  Rabbit Digital Group  
 Monday Bangkok  Y&R bangkok 

http://www.thaimobilecenter.com/
http://www.flashfly.net/
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3. ตลาดกลุ่มพาณชิย์และอ่ืนๆ (Commerce)  
 ตั้ งแต่ปี 2562 บริษัทได้มีการลดบทบาทการขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ                  
e-commerce ลง เน่ืองจากสินคา้เก่ียวกบัมือถือและเทคโนโลยีมือ รวมถึงอุปกรณ์เสริมเป็น
สินคา้ท่ีมีอายุสั้น มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้สินคา้ตกรุ่นไดง่้าย และ มีภาวะการ
แข่งขนัท่ีสูงท าให้ไม่สามารถท าก าไรไดต้ามเป้าท่ีบริษทัคาดการณ์ไว ้บริษทัจึงท าการลด
สัดส่วนการขายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ลง และมีการเร่ิมขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในกลุ่ม 
ใหม่ๆ เป็นปีแรก อาทิ สายใยแกว้น าแสง (Fiber Optic) รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) 
เป็นตน้  
 สภาวะตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) ประเทศไทยเป็นเมืองของผู ้ใช้
จกัรยานยนต์มาตั้งแต่อดีต และมีจ านวนเพิ่มข้ึนมาตลอด เห็นไดจ้ากยอดการจดทะเบียน
จกัรยานยนต์ใหม่ท่ีกรมขนส่งทางบกท่ีเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 1 แสนคนั และดว้ยจ านวนรถท่ี
มากข้ึน ราคาน ้ ามนัขายปลีกท่ียงัไม่ลดราคาลง รถติดมากข้ึนและท่ีจอดรถมีจ ากดั ประกอบ
กับประเทศไทยหันมาค า นึงถึง เ ร่ือง  การปล่อยควันพิษ  เ ร่ืองฝุ่ น  PM 2.5 ท าให้
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นท่ีสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อตัราการเติบโตของ Food 
Delivery ในไทยนั้นสูงข้ึนกวา่ 150% ในช่วงตน้ปี 2563 และยงัโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจาก
ผูค้นเร่ิมคุน้ชินกบัความสะดวกในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัเหล่าน้ีและการใช้ชีวิต
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แบบ New Normal ท าให้ตอบโจทยข์องการขบัจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีประหยดัค่าใชจ่้ายแทน
การเติมน ้ามนั 80-90% ในแต่ละวนั ประกอบการบ ารุงรักษาท่ีนอ้ยมาก ปัจจุบนัจกัรยานยนต์
ไฟฟ้ามีหลายยีห่อ้ เช่น 
 

ช่ือบริษัท ยีห้่อรถ 
บริษทั อีลอน มอเตอร์ จ ากดั 

 
บริษทั เดอะ สตาเลียน จ ากดั 

 
บริษทั เจเนอร์รัล ออโต ้ซพัพลาย จ ากดั 

 

 
 

บริษทั เดโก ้กรีน เอนเนอร์จี จ  ากดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ตา้ถุง (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

 
บริษทั โตโยตรอน มอเตอร์ จ  ากดั 

 
บริษทั พี-ไบค ์จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ยามาฮ่ามอเตอร์เอเชียนเซ็นเตอร์ จ  ากดั  
 

 

บริษทั สตรอม (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 

 

 

 

บริษทั ซแวก็ อีว ีจ  ากดั 
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ช่ือบริษัท ยีห้่อรถ 
บริษัท  เอ เจ  แอดวานซ์  เทคโนโลยี  จ  ากัด 
(มหาชน) 

 

 
 

บริษทั อีทราน (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

บริษทั ชาริช โฮลด้ิง จ  ากดั 
 

 

บริษทั เอดิสัน มอเตอร์ จ  ากดั 
 

 
 

บริษทั โทมสั ดีไซน์ จ ากดั 

 

บริษทั เอช เซม มอเตอร์ จ  ากดั 
 

 
 

 

2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 

1. อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า (Event) 
ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) หรือ สส

ปน. เป็นหน่วยงานของภาครัฐท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมพฒันา และสนบัสนุนอุตสาหกรรม
ไมซ์ (MICE) ให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัได้ในตลาดโลก โดย สสปน. ตั้งเป้าหมาย
อุตสาหกรรมงานแสดงสินคา้นานาชาติในปี 2564 จะเติบโตข้ึน 3.5% คาดการณ์รายได้
เขา้ประเทศ 23,000 ลา้นบาท ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผลของประสิทธิภาพของวคัซีนป้องกนัโค
วดิ หากใชไ้ดผ้ลจริง ๆ ก็เช่ือวา่ในไตรมาสสอง ปี 2564 จะสามารถเปิดน่านฟ้าได ้ซ่ึงคาด
ว่าจะมีนกัเดินทางจากต่างประเทศเขา้มาอีกจ านวนมาก เพราะปัจจุบนัน้ีมีกลุ่มของนกั
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ธุรกิจท่ีเป็นชาวต่างชาติจ่อขอเขา้มาสู่ในประเทศไทย เพื่อจะท าธุรกิจเพิ่มเติมอยูป่ระมาณ
เกือบ 200 กลุ่ม (ท่ีมา: ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ) 

ในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไมซ์ไทยและธุรกิจการเดินทางทัว่โลก สสปน. ตระหนักถึง
ความส าคญัของการช่วยเหลือผูป้ระกอบการไมซ์เป็นอนัดบัหน่ึง โดยธุรกิจไมซ์ไดรั้บ
ผลกระทบหนกัจากการปิดตวัของสถานประกอบการ บริษทัจดังาน รวมถึงการเลิกจา้ง
งานบุคลากรท่ีอยูใ่นสถานประกอบการไมซ์ โดย สสปน. มีแนวทางในการส่งเสริมธุรกิจ
ไมซ์ในช่วงวกิฤติโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ดงัน้ี 
- การใส่ใจพื้นฐานด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย (Public Health and Safety 

Concern) ส่งผลต่อการส่งเสริมมาตรฐานการจัดงานอย่างปลอดภัย และการ
สนบัสนุนใชม้าตรการความปลอดภยัในสถานประกอบการทัว่ประเทศ 

- สสปน. เร่งด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยส่งเสริม
ผูป้ระกอบการไมซ์ โดยด าเนินมาตรการหลกั คือ การเพิ่มมาตรฐานสร้างความพร้อม
ให้กับสถานท่ีจัดงานและผูป้ระกอบการไมซ์ โดยจัดท ามาตรการคัดกรองและ
ป้องกนัไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยสนบัสนุนการน าแนวปฏิบติัเพื่อควบคุมและ
ป้องกนัไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นแนวปฏิบติัใน
สถานท่ีจดังานและสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูม้าใช้บริการ ทั้งผูจ้ดังานและผูเ้ขา้ร่วม
งาน อาทิ การจดัให้มีการตรวจวดัอุณหภูมิ การตรวจประวติัของคนท่ีเขา้มาร่วมงาน 
ตั้งจุดลา้งมือ การเวน้ระยะห่างทางสังคม เป็นตน้ 

- กา้วเขา้สู่ระบบดิจิทลัอยา่งเต็มรูปแบบ (Digital Transformation) ส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมผูป้ระกอบการไมซ์ไทยใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการจดังานทุกประเภท 

- สสปน. เร่งด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยส่งเสริม
ผูป้ระกอบการไมซ์ โดยด าเนินมาตรการหลกั คือ การเพิ่มมาตรฐานสร้างความพร้อม
ให้กบัสถานท่ีจดังานและผูป้ระกอบการไมซ์ โดยเน้นการส่งเสริมมาตรฐานความ
ปลอดภยั และการส่งเสริมการจดังานโดยใชเ้ทคโนโลยอีอนไลน์ 

2. ภาวะอุตสาหกรรมงานกฬีา (Sport Event) 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ี

เกิดข้ึนในปี 2563 นั้น ท าให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ 
สสส. ได้ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ได้ร่วมกันหารือและเปิดตวั
มาตรฐานในการจดังานวิ่งในแบบ New Normal โดยรักษาระยะห่าง 1 คนต่อ 4 ตาราง
เมตร ซ่ึงขอ้ก าหนดน้ีจะท าให้คนร่วมงานวิ่งลดจ านวนลง ปกติงานวิ่งจะมีไม่ต ่ากว่า 
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3,000 คนต่อรายการ สวมหน้ากากก่อนและหลงัวิ่ง การปล่อยตวัจุดสตาร์ทปล่อยเป็น
กลุ่ม อาจใชเ้วลามากข้ึน แต่เพื่อความปลอดภยั จดัพื้นท่ีบริการน ้าด่ืมให้นกัวิง่ หลงันกัวิ่ง
เขา้เส้นชยัมีวธีิลดแออดั รวมถึงกิจกรรมบนัเทิงและนนัทนาการในงานวิง่นอ้ยลง เพื่อให้
ใชเ้วลาอยูใ่นงานนอ้ยท่ีสุด แนวทางท าข้ึนเป็นส่ิงท่ีผูจ้ดังานวิง่ตอ้งรู้ และน ามาตรการไป
ใช้จดักิจกรรมวิ่งแบบ New Normal (ท่ีมา: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ) 

3. ภาวะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
  จ านวนและรายไดส้ะสมของ นกัท่องเท่ียวไทยเท่ียวไทยตั้งแต่เดือนมกราคม – 

พฤศจิกายน 2563 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทย เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศสะสม
จ านวน 78.32 ลา้นคนต่อคร้ัง หดตวัร้อยละ 19.17 มีรายไดส้ะสมจากการ ท่องเท่ียว 0.43 
ลา้นลา้นบาท หดตวัร้อยละ 56.33 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา จากการท่ีภาครัฐ
ไดอ้นุญาตให้มีการผ่อนปรน กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้การท่องเท่ียว
ภายในประเทศปรับตวัดีข้ึนในเชิง จ  านวนนกัท่องเท่ียวในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา (ก.ย.- 
พ.ย.) หดตวัน้อยลงอยู่ในช่วง ร้อยละ 20 – 35 ขณะท่ี ในเชิงรายได้หดตวัน้อยลงอยู่
ในช่วง ร้อยละ 40-50 แสดงใหเ้ห็นวา่ การท่องเท่ียวภายในประเทศฟ้ืนตวั ชดัเจนมากข้ึน 
โดยนกัท่องเท่ียวไทยเท่ียวไทยมีการเดินทางท่องเท่ียวและใชจ่้ายมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม 
การขยายตวัยงัคงต ่ากวา่ช่วงก่อนการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ทั้งน้ี จงัหวดัท่ีมีจ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 
ชลบุรี และเชียงใหม่ตามล าดบั ส าหรับแนวโน้มการท่องเท่ียวในเดือน ธันวาคม 2563 
คาดว่าจะปรับตวัดีข้ึนต่อเน่ือง โดยมีวนัหยุดราชการพิเศษต่อเน่ือง 4 วนั ประกอบกบั 
มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียว (โครงการเราเท่ียว ดว้ยกนั/ก าลงัใจ) ซ่ึงยงัเหลือสิทธิอีก
จ านวนมาก และขยายระยะเวลาไปจนถึง 31 มกราคม 2564 ขณะเดียวกันมาตรการ
บรรเทาค่าใชจ่้าย (โครงการ คนละคร่ึง) ปัจจุบนัมีร้านคา้ลงทะเบียนคนละคร่ึง 8.5 แสน
ร้าน ผูใ้ชสิ้ทธ์ิ 9.49 ลา้นคน กระตุน้ ใหเ้กิดการใชจ่้าย 2.8 หม่ืนลา้นบาท ค่าใชจ่้ายสูงสุด 
มาจาก กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ตามล าดบั
(ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) 
 จากรายงานของ สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า 
เศรษฐกิจไทยในรวมทั้งปี 2563 เศรษฐกิจไทยลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกบัการขยายตวัร้อย
ละ 2.3 ในปี 2562 โดยมูลค่าการส่งออกสินคา้ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการ
ลงทุนรวมลดลงร้อยละ 6.6 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 4.8 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป
เฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ -0.8 และดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 3.3 ของ GDP แนวโน้ม
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เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 2.5 – 3.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนุน ส าคญั 
ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) แรง
ขบัเคล่ือนจากการใช้จ่ายภาครัฐ (3) การกลับมาขยายตวัของอุปสงค์ภาคเอกชน ใน
ประเทศ และ (4) การปรับตวัตามฐานการขยายตวัท่ีต ่าผิดปกติในปี 2563 ทั้งน้ี คาดว่า 
มูลค่าการส่งออกสินคา้ในรูปดอลลาร์ สรอ.จะขยายตวัร้อยละ 5.8 การอุปโภคบริโภค 
ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตามล าดบั อตัราเงิน 
เฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 – 2.0 และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 2.3 ของ 
GDP ซ่ึงสะทอ้น ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต ่าสุดแล้ว และก าลงัฟ้ืนตวัอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเป็นผลมาจากทางการไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-19)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ภาคธุรกิจ บริการ สถาน
ประกอบการและร้านคา้ต่าง ๆ สามารถกลบัมาให้บริการไดต้ามปกติภายใต ้มาตรฐาน
การป้องกนัทางสาธารณสุข รวมถึง มาตรการท่ีทางภาครัฐไดอ้อกมาช่วยกระตุน้ก าลงั
ซ้ือของผูบ้ริโภคในประเทศ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2563 สภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตวัร้อยละ 6 และคาดวา่ในปี 2564 
เศรษฐกิจไทยจะเติบโต ประมาณร้อยละ 3.5-4.5 จากการฟ้ืนตวัของ เศรษฐกิจโลก ท่ีเร่ิม
เห็นสัญญาณบวกของ การบริโภคจากภาคเอกชน การเบิกจ่ายและ มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล และขณะท่ี ภาคการท่องเท่ียวฟ้ืนตวัจากตลาดนักท่องเท่ียวใน
ประเทศ ส าหรับตลาดนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ยงัต้องติดตามสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)   อย่างใกล้ชิด และผลจาก
ประสิทธิภาพ การใชว้คัซีนกบัประชาชนในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจกัร เป็นตน้ 
ซ่ึงหากผลของวคัซีน มีประสิทธิภาพ น่าจะส่งผลดีต่อทิศทางตลาดนักท่องเท่ียวในปี 
2564 (ท่ีมา: สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

4. อุตสาหกรรมโฆษณา 
 PwC ประเทศไทย คาดปี 2564 รายไดอุ้ตสาหกรรมส่ือและบนัเทิงไทยโต 6.3% 
เฉียด 5.5 แสนลา้นบาท ฟันธงส่ือภาพยนตร์-เพลง วทิย ุและพอ็ดคาสท-์ธุรกิจส่ือโฆษณา
นอกบา้น พลิกโตสูงสุด แนะจบัตาวดีิโอเกมและอีสปอร์ต โตกา้วกระโดดแตะ 3.5 หม่ืน
ลา้น ภายในปี 2567 
 กลุ่มอุตสาหกรรมส่ือและบนัเทิงโดย บริษทั PwC ประเทศไทย เปิดเผยวา่ จากการ
ส ารวจขอ้มูลดา้นรายไดแ้ละคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของ 14 กลุ่มอุตสาหกรรมส่ือ
และบนัเทิงใน 53 ประเทศทัว่โลกพบวา่ รายไดร้วมของกลุ่มอุตสาหกรรมส่ือและบนัเทิง
ของไทยปี 2564 จะอยูท่ี่ 547,640 ลา้นบาท หรือเติบโตราว 6.3% จากปี 2563 ท่ีคาดวา่อยู่
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ท่ี 515,243 ลา้นบาท และคาดว่ารายไดข้องอุตสาหกรรมน้ีในประเทศไทยจะสูงกว่า 6 
แสนลา้นบาท ภายในปี 2567 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปี 2563 
ไดส่้งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทย โดยรายไดข้องกลุ่มอุตสาหกรรมส่ือและบนัเทิง
ไทยปี 2563 เติบโตลดลง 2% 
 ทั้งน้ี การใชจ่้ายของ 3 อนัดบัส่ือและบนัเทิงของไทยท่ีคาดวา่จะมีอตัราการเติบโต
สูงท่ีสุดในปี 2564 ไดแ้ก่ 

 1.ธุรกิจภาพยนตร์ (เติบโต 54% จากปีก่อนมาท่ี 7,604 ลา้นบาท) 
 2.ธุรกิจเพลง วทิย ุและพอ็ดคาสท ์(เติบโต 27% จากปีก่อนมาท่ี 12,280 ลา้นบาท) 
 3.ธุรกิจส่ือโฆษณานอกบา้น (เติบโต 25% จากปีก่อนมาท่ี 12,944 ลา้นบาท) 

 นอกจากน้ี ตลาดวิดีโอเกมและอีสปอร์ตของไทยมีแนวโนม้การเติบโตท่ีโดดเด่น 
โดยจะมีมูลค่าการใชจ่้ายแตะ 35,387 ลา้นบาท ภายในปี 2567 เพิ่มข้ึนจากปี 64 ท่ีคาดวา่
จะอยู่ท่ี 29,749 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปีในช่วง 5 ปี (2562-2567 
CAGR) ท่ี 7.2% ซ่ึงนบัเป็นตลาดท่ีเติบโตสูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 6 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
รองจากปากีสถาน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ตามล าดบั 

5. อุตสาหกรรมพาณชิย์และอ่ืนๆ (Trading)  
 ศูนยว์ิจยัอุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ สถาบนัยานยนต ์ไดจ้ดัท าขอ้มูลเก่ียวกบั
การส่งเสริมการใชง้าน และการผลิตรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ โดยบทสรุปพบวา่ 
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้ามีขอ้ดีในเร่ืองลดมลพิษทางอากาศและประหยดัตน้ทุนการใชง้าน 
แต่การท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจและยอมรับเทคโนโลยีใหม่ในประเทศไทยถือเป็นเร่ืองทา้
ทายท่ีภาครัฐและผูป้ระกอบการตอ้งร่วมกนัด าเนินการ  
 ปัจจุบนัตลาดจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีสูง และ
มีผูเ้ล่นในตลาดเป็นจ านวนมาก ในปี 2563 ท่ีผ่านมามีสถานีท่ีสามารถชาร์ทรถไฟฟ้า
เพิ่มข้ึนจึงเร่ิมเป็นท่ีสนใจส าหรับคนตอ้งการรถประหยดัพลงังาน ทั้งน้ี จ  านวนยอดการ
จดทะเบียนสะสมถึงปี 2563 รถมอเตอร์ไซตไ์ฟฟ้า จ านวน 2593 คนั (ท่ีมา: สมาคมยาน
ยนตไ์ฟฟ้าไทย) 
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
ส าหรับการจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั เน่ืองจากบริษทัเป็นผูใ้ห้บริการในประเภท

ต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการให้บริการของบริษทัแบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษทั แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจการจดังาน (Event) กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media & 
Agency) และกลุ่มธุรกิจพาณิชยแ์ละอ่ืนๆ (Commerce) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

1. ข้ันตอนในการให้บริการกลุ่มธุรกจิการจัดงาน (Event) 
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการ ส าหรับการจัดงาน Thailand Mobile EXPO/ Thailand Game 

EXPO 
ท าสัญญากบัศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทคเป็นรายคร้ัง ปีละ 3 คร้ัง โดยมีการเจรจาไวก่้อน

ล่วงหนา้ปีต่อปี และจดัท าสัญญาเป็นรายคร้ัง 
 

ด าเนินการวดัพื้นท่ี/แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ และส่งใหฝ่้ายขายไปจ าหน่ายพื้นท่ีใหก้บัลูกคา้ 
 

ส าหรับการคิดราคาใหบ้ริการพื้นท่ีจะมีนโยบายราคาแบ่งตามโซนต่าง ๆ โดยหากเป็นผูส้นบัสนุนพื้นท่ี
หลกั จะเป็นการจบัสลากใหก้บัลูกคา้รายใหญ่ ส าหรับพื้นท่ีอ่ืนท่ีไม่มีการจบัสลากจะใชว้ธีิมาก่อนได้

ก่อน  (ลูกคา้รายใหญ่มีการตกลงกนัซ้ือขายทั้งปี)  
 

เม่ือขายพื้นท่ีครบแลว้ ลูกคา้จะส่งแบบโครงสร้างใหก้บับริษทัก่อนวนัจดังานเพื่ออนุมติั 
 

ลูกคา้เขา้ท าโครงสร้างตามแบบท่ีก าหนดก่อนวนัเร่ิมงาน  
 

บริษทัด าเนินการจา้ง Outsource อาทิ ช่างภาพ นกัข่าว เก็บบรรยากาศในงาน  
 

ด าเนินการจดังาน Thailand Mobile EXPO/ Thailand Game EXPO โดยมีทีมงานควบคุมงาน 
 

จดัท าเอกสารสรุปภาพรวมงาน 

ขั้นตอนการเตรียมงานหลงัจากการวางแผนหารือร่วมกนักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกส่วนงาน
แล้ว ฝ่ายอีเวน้ท์ออกภาคสนามเพื่อติดต่อขอเช่าสถานท่ี และจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีต้องใช้ใน
โครงการ ด าเนินงานแบ่งงานให้กบัพนกังานชัว่คราวภายนอก (Outsource) ส าหรับงานท่ีตอ้ง
จา้งภายนอก เช่น ช่างภาพ หรือ พนกังานชัว่คราว จดัเตรียมเอกสารการจดัซ้ือจดัจา้งของแต่
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ละฝ่ายงานและตรวจสอบความถูกตอ้ง จากนั้นด าเนินการตกแต่งสถานท่ี และก่อนถึงวนัจดั
งาน บริษทัจะก าหนดให้มีการประชุมความพร้อมของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบสภาพ
สถานท่ีให้มีความเรียบร้อยคร้ังสุดท้ายก่อนเร่ิมด าเนินวนังานจริง โดยในวนัจดังานจริง 
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะอ านวยความสะดวกให้งานด าเนินไปอย่างเรียบร้อยตามความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน และเม่ือจบงาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะด าเนินการสรุปผลหลงัจบงาน 
ท าสรุปงบประมาณรายรับรายจ่าย สรุปปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายในงานพร้อม
น าเสนอวธีิแกไ้ขต่อไป รวมทั้งการจดัเตรียมเอกสารสรุปโครงการ 

1.2 ขั้นตอนในการให้บริการ ส าหรับการจัดงานวิง่ (Sport Event) 

ฝ่ายขายแจง้จุดประสงคห์ลกัของงาน ลกัษณะงาน จ านวนผูเ้ขา้ร่วมและงบจดังานวิง่ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 

แบ่งงานใหฝ่้ายอีเวน้ท ์ฝ่ายกราฟฟิก และฝ่ายคอนเทนต ์ท าหนา้ท่ีจดัหาขอ้มูลการวิง่ ออกแบบงาน ร่วม
ไปถึงสร้างขอ้มูลงานวิง่เบ้ืองตน้และฝ่ายศิลป์เพื่อน าเอาลกัษณะงานมาสร้างเป็น Key visual 

ประกอบดว้ยโลโกป้ระจ างานวิง่ แบบ Artwork ต่าง ๆ  
 

ค านวณงบประมาณเพื่อน าเสนอโครงการต่อลูกคา้โดยฝ่ายขาย และฝ่ายกราฟฟิก 
 

น าเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมติัโครงการ  
 

จดัท าเวบ็ไซตข์องงาน โดยมีฝ่ายคอนเทนต ์ฝ่ายกราฟฟิก และฝ่ายวจิยัและพฒันา 
 ท  างานร่วมกนัเพื่อประกาศทางส่ือต่าง ๆ 

 

ฝ่ายอีเวน้ทอ์อกภาคสนาม 
 

วา่จา้งผูผ้ลิต เส้ือผา้ เหรียญและของท่ีระลึกประจ างานวิง่ ตามงบประมาณท่ีขอไว ้
 

วา่จา้งเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกประจ างานแข่งขนั 
 

จดัเตรียมเอกสารจดัซ้ือจดัจา้งใหค้รบถว้น น าเสนอหวัหนา้ฝ่ายอีเวน้ทแ์ละฝ่ายจดัซ้ือ  
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ตรวจสอบความพร้อมของพื้นท่ีก่อนเร่ิมงานแข่งขนั โดยติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยตลอด
จนถึงวนังาน 

 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยก ากบัทีมงานอ านวยความสะดวกใหง้านด าเนินเป็นไปอยา่งเรียบร้อยตามแต่ละฝ่ายงาน 
 

จดัท าเอกสารสรุปภาพรวมโครงการ 

การใหบ้ริการส าหรับงานแข่งขนักีฬาของบริษทั ส าหรับงานวิง่ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของงาน
และเป็นผูดู้แลและบริหารจดัการงานเอง เร่ิมจากการรับงานจากฝ่ายขายโดยแจง้จุดประสงค์
หลกัของงาน ลกัษณะงาน จ านวนผูเ้ขา้ร่วมและงบจดังานวิ่งท่ี Sponsor ตอ้งการ และแบ่งงาน
ให้ฝ่ายคอนเทนต์ ท าหน้าท่ีจดัหาขอ้มูลงานวิ่ง ออกแบบงาน ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีควรจดังาน 
กรอบเวลาการท างาน ส ารวจพื้นท่ีและจดัหาแบบงานท่ีสามารถใชอ้า้งอิงประกอบ และแบ่ง
งานให้ฝ่ายกราฟฟิกเพื่อน าเอาลกัษณะงานมาสร้างเป็น Key visual ซ่ึงประกอบด้วย โลโก้
ประจ างานวิ่ง แบบ Artwork ท่ีจะใชบ้นเวบ็ไซต ์ส่ือส่ิงพิมพ ์และ Artwork ท่ีจะใชใ้น Social 
media เช่น Facebook cover และลักษณะ Banner ต่าง ๆ ค านวณงบประมาณและน าเสนอ
โครงการต่อลูกคา้โดยฝ่ายขายจดัหาขอ้มูลร่วมกบัฝ่ายคอนเทนต์และฝ่ายกราฟฟิก ส าหรับ
น าเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมติัโครงการก่อนท าเร่ืองเบิกใช้งบประมาณ โดยแบ่งเป็นงบ
ส าหรับผลิตของท่ีระลึก งบตกแต่งสถานท่ี งบจัดจ้าง และงบจัดท าเว็บไซต์และระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์ 

การจดัท าเวบ็ไซต์ของงาน โดยมีฝ่ายคอนเทนต ์ฝ่ายกราฟฟิก และฝ่ายวิจยัและพฒันา
ท างานร่วมกนั ซ่ึงจะมีฝ่ายจดัตกแต่งสถานท่ี ออกภาคสนามเพื่อติดต่อขอเช่าพื้นท่ีและวดั
ขนาดพื้นท่ี โดยบริษทัมีการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอก (outsource) ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
เทคนิคการจดังานวิ่ง ซ่ึงจะให้ค  าปรึกษาและให้บริการจดัการแข่งขนั (Race Management & 
Consulting Service) และว่าจ้างบริษทัภายนอกในการผลิตเส้ือผา้ เหรียญและของท่ีระลึก
ประจ างานวิ่ง รวมถึงว่าจา้งเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกประจ างานแข่งขนั โดยแบ่งเป็น
เจา้หนา้ท่ีท่ีท างานในวนั Race Expo และเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานในวนัแข่งจริง และวา่จา้งเจา้หนา้ท่ี
อาสากูภ้ยัเพื่อประจ าเส้นทางวิ่ง เจา้หนา้ท่ีพยาบาล คนแจกน ้ าและอาหาร  เม่ือบริษทัรวบรวม
ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งแลว้เสร็จ ก็จะน าเสนอหัวหน้าฝ่ายอีเวน้ท์และฝ่ายจดัซ้ือ รวมถึงการ
ด าเนินการเอกสารส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการเช่าสถานท่ี การขอใชเ้ส้นทาง ตามท่ี
ก าหนด 
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การตรวจสอบความพร้อมของพื้นท่ีก่อนเร่ิมงานแข่งขนั และคอยก ากบังานให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้และคอยตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดจนถึงวนังาน ในวนัแข่งขัน 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสภาพความเรียบร้อยคร้ังสุดทา้ยของงานและคอยก ากบัทีมงาน อ านวยความ
สะดวกให้งานด าเนินเป็นไปอยา่งเรียบร้อย ตามแต่ละฝ่ายงาน หลงัจากจบงานแข่งขนัจะมีท า
การสรุปภาพรวมโครงการและสรุปปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายในงาน พร้อมน าเสนอ
วธีิแกไ้ขในคร้ังต่อไป 

ส าหรับการจดังานวิ่งในรูปแบบการร่วมจดังานวิ่ง ซ่ึงบริษทัเป็นหน่ึงในภาคีส าหรับ
การจดังานแข่งขนั บริษทัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในส่วนของการสรรหาผูส้นบัสนุน (Sponsor) 
และการบริหารจดัการงานแสดงสินคา้ (Expo) และส าหรับการจดังานวิง่ในรูปแบบการรับจา้ง
จดังาน บริษทัจะจดังานวิ่งตามรูปแบบท่ีลูกค้าต้องการ ซ่ึงบริษทัมีบทบาทหน้าท่ีในการ
ส ารวจพื้นท่ีจดังาน การรับสมคัรการเขา้ร่วมแข่งขนั การจดังานแถลงข่าว การจดังานแสดง
สินคา้ (Expo) และการแจกหมายเลขวิ่ง (BIB) นอกจากน้ีบริษทัจะมีการว่าจา้ง (outsource) 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคการจดังานวิง่ (Route Director) ภายนอก มาท าหนา้ท่ีในการดูแลจดัการ
เชิงเทคนิคการแข่งขนั รวมถึงกติกาและมาตรฐานการจดัแข่งขนัใหก้ารจดังานวิง่เป็นไปอย่าง
ราบร่ืน 

1.3 ขั้นตอนในการให้บริการรถคาราวานและเต้นท์   

ฝ่ายขายไปเสนองานใหก้บัลูกคา้ หรือรับงานจากลูกคา้ 
 

ฝายขายแจง้รายละเอียดการท างานใหก้บัแต่ละฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แบ่งงานใหก้บัแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายดูแลและบ ารุงรักษารถคาราวาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอีเวน้ท ์  
ฝ่ายกราฟฟิก ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายบญัชี และฝ่ายการเงิน 

 

ค านวณงบประมาณ (งบประมาณดา้นค่าใชจ่้ายในการลากรถและส่วนตกแต่ง งบจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้น
งาน งบจดัจา้งบุคลากร และงบจดัท าเวบ็ไซตแ์ละโฆษณาส่ือประชาสัมพนัธ์) และน าเสนอรูปแบบงาน

ใหก้บัลูกคา้ 
 

แกไ้ขร่างโครงการให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และปรับแกไ้ขเพิ่มเติมตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 

น าเสนอใหก้บัผูท่ี้มีอ านาจอนุมติัการท าโครงการ 
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แบ่งงานส่วนงานดูแลและบ ารุงรักษารถคาราวาน และประชุมเพื่อเตรียมงานวนัจริง 
 

ฝ่ายดูแลและบ ารุงรักษารถคาราวาน เขา้ตรวจสภาพความพร้อมของงานใหเ้รียบร้อยก่อนเร่ิมงานจริง 
 เม่ือถึงวนังานจริง มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัอ านวยความสะดวกของงานให้เป็นไปอยา่งเรียบร้อย 

 
สรุปผลงาน สรุปรายรับรายจ่าย ปัญหาและอุปสรรค และสรุปภาพรวมโครงการหลงัจบงาน 

การให้บริการรถคาราวานและเตน้ท์ (MV Caravan) ของบริษทัจะเร่ิมตน้เม่ือรับงาน
จากทีมขาย โดยทีมขายจะแจง้รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบังานให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ด าเนินการ
วางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายดูแลและบ ารุงรักษารถคาราวาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอีเวน้ท์ 
ฝ่ายกราฟฟิก ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายบญัชี และฝ่ายการเงิน ค านวณงบประมาณ และน าเสนอโครงการ
ต่อลูกคา้ หลงัจากหารือระหว่างกนัแกไ้ขร่างโครงการให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
จากนั้นน าเสนอผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่ออนุมติัโครงการ และท าเร่ืองเบิกงบประมาณมาเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินงาน อาทิ ค่าใชจ่้ายในการลากรถและส่วนตกแต่ง งบจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นงาน งบจดั
จา้งบุคลากร งบจดัท าเวบ็ไซต์และโฆษณาส่ือประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ เพื่อน าส่งรูปแบบงาน
ใหก้บัลูกคา้ หลงัจากมีการหารือแกไ้ขร่างโครงการให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทั
จะน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจอนุมติัโครงการ ฝ่ายจดัซ้ือขอซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ีด าเนินการ
จดัซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช้ในโครงการ และแบ่งงานให้กบัพนักงานชั่วคราวภายนอก 
(Outsource) เพื่อเตรียมงานวนัจริง จากนั้นบริษทัก็จะเขา้ตรวจสภาพความพร้อมของงานให้
เรียบร้อยก่อนเร่ิมงานจริง และจะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัอ านวยความสะดวกของงานใหเ้ป็นไป
อย่างเรียบร้อยในวนังาน หลังจากจบงาน บริษทัจะมีการสรุปผลงาน ภาพรวมโครงการ 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายในงาน เพื่อน าเสนอแนวทางแกไ้ขในคร้ังต่อไป 

1.4 ขั้นตอนในการให้บริการ ส าหรับการจัดงานอ่ืน ๆ 

ฝ่ายขายไปเสนองานใหก้บัลูกคา้ หรือรับงานจากลูกคา้ 
 

ฝายขายแจง้รายละเอียดการท างานใหก้บัแต่ละฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แบ่งงานใหก้บัแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายอีเวน้ท ์ฝ่ายกราฟฟิก ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายบญัชี และฝ่ายการเงิน 
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ค านวณงบประมาณ (งบประมาณดา้นสถานท่ีและโครงสร้างส่วนตกแต่ง งบจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นงาน      
งบจดัจา้งบุคลากร และงบจดัท าเวบ็ไซตแ์ละโฆษณาส่ือประชาสัมพนัธ์) และ   

น าเสนอรูปแบบงานใหก้บัลูกคา้ 
 

แกไ้ขร่างโครงการให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และปรับแกไ้ขเพิ่มเติมตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 

น าเสนอใหก้บัผูท่ี้มีอ านาจอนุมติัการท าโครงการ 
 

ฝ่ายอีเวน้ทด์ าเนินการออกภาคสนาม 
 

แบ่งงาน และส่งจดหมายการเชิญการประชุมเพื่อเตรียมงานวนัจริง 
 

เขา้ตรวจสภาพความพร้อมของงานใหเ้รียบร้อยก่อนเร่ิมงานจริง 
 เม่ือถึงวนังานจริง มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัอ านวยความสะดวกของงานให้เป็นไปอยา่งเรียบร้อย 

 
สรุปผลงาน สรุปรายรับรายจ่าย ปัญหาและอุปสรรค และสรุปภาพรวมโครงการหลงัจบงาน 

การให้บริการการจดังาน (Event) ของบริษทัจะเร่ิมตน้เม่ือรับงานจากทีมขาย โดยทีมขาย
จะแจง้รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบังานให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานต่าง 
ๆ ทั้งฝ่ายสถานท่ี ฝ่ายจดัซ้ือ และฝ่ายดูแลอุปกรณ์ ค านวณงบประมาณ และน าเสนอโครงการต่อ
ลูกคา้ หลงัจากหารือระหว่างกนัแกไ้ขร่างโครงการให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ จากนั้น
น าเสนอผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่ออนุมติัโครงการ และท าเร่ืองเบิกงบประมาณมาเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน 
อาทิ งบสถานท่ีและโครงสร้างส่วนตกแต่ง งบจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน งบจดัจา้งบุคลากร        
งบจดัท าเว็บไซต์และโฆษณาส่ือประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ เพื่อน าส่งรูปแบบงานให้กบัลูกค้า 
หลงัจากมีการหารือแกไ้ขร่างโครงการให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัจะน าเสนอให้   
ผูมี้อ  านาจอนุมติัโครงการก่อนให้ฝ่ายจดัซ้ือด าเนินการออกภาคสนามเพื่อติดต่อขอเช่าพื้นท่ีฝ่าย
จดัตกแต่งสถานท่ีด าเนินการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช้ในโครงการ และแบ่งงานให้กับ
พนกังานชัว่คราวภายนอก (Outsource) เพื่อเตรียมงานวนัจริง จากนั้นบริษทัก็จะเขา้ตรวจสภาพ
ความพร้อมของงานให้เรียบร้อยก่อนเร่ิมงานจริง และจะมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัอ านวยความ
สะดวกของงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยในวนังาน หลงัจากจบงาน บริษทัจะมีการสรุปผลงาน 
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ภาพรวมโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายในงาน เพื่อน าเสนอแนวทางแกไ้ขใน
คร้ังต่อไป 

2. ขั้นตอนในการให้บริการธุรกจิส่ือ ธุรกจิดิจิทลัเอเจนซ่ี และธุรกจิผู้ทรงอทิธิพล (Influencers) 

รับงาน ประชุมเพ่ือเตรียมพร้อมงาน 
ฝ่ายขายรับและฝ่ายการตลาดงานจากลูกคา้โดยสรุปความประสงคก์ารหาพื้นท่ีโฆษณา ส่ือออฟไลน์ 

(Offline) หรือส่ือออนไลน์ (Online) เม่ือไดข้อ้สรุปในการท างานแลว้ ให้ติดต่อไปยงัเจา้ของพื้นท่ีโฆษณา
เพื่อจดัซ้ือ ส่ือออนไลน์ (Online) โฆษณาบนเวบ็ไซต ์แบนเนอร์โฆษณาบนเวบ็ไซต ์คลิปวดีิโอของ

เวบ็ไซต ์หรือการซ้ือโพสตเ์น้ือหาบนส่ือออนไลน์ของเวบ็ไซต ์(Social Media) Advertorial หรือเขียนรีววิ
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ หรือผูท้รงอิทธิพล (Influencers) ตามความตอ้งการของลูกคา้ทุกรูปแบบ 

 
ติดต่อกบัเจ้าของพืน้ทีโ่ฆษณาเพ่ือส่ังซ้ือส่ือออฟไลน์ (Offline) หรือส่ือออนไลน์ (Online) ผู้ทรงอิทธิพล 

(Influencers) 
เม่ือไดข้อ้สรุปในการท างานแลว้ ใหเ้ร่ิมท างานโดยหาขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจะท า รวมถึงการหารูป หรือ

วดีิโอมาประกอบกบัเน้ือหา เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายยิง่ข้ึน รวมไปถึงการส่งใหฝ่้ายกราฟฟิก/คอนเทนต ์
จดัรูปแบบใหดู้น่าสนใจ และด าเนินการใหน้กัเขียนของบริษทั หรือวา่จา้งนกัเขียนภายนอกด าเนินการ
เขียนคอลมัน์/บทความ เพื่อประกอบในหนงัสือ/เวบ็ไซต ์หรือให้ติดต่อไปยงัเจา้ของพื้นท่ีโฆษณา        
เพื่อจดัซ้ือพื้นท่ีโฆษณา ซ้ือส่ือออฟไลน์ (Offline) ซ้ือโฆษณาบนเวบ็ไซต ์ซ้ือแบนเนอร์โฆษณา            

ซ้ือคลิปวดีิโอของเวบ็ไซต ์หรือการซ้ือโพสตเ์น้ือหาบนส่ือออนไลน์ของเวบ็ไซต ์(Social Media) ตามท่ี
ก าหนด หรือ ติดต่อผูท้รงอิทธิพล (Influencers) 

 
ตรวจสอบและแก้ไข 

เม่ืองานเสร็จเรียบร้อยแลว้ส่งใหผู้มี้อ  านาจตรวจงาน หากมีขอ้ผดิพลาด หรือมีเน้ือหาท่ียากต่อความเขา้ใจ 
จะตอ้งแกไ้ขเพื่อใหเ้สร็จทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
เผยแพร่ข้อมูล 

ฝ่ายคอนเทนตแ์ละฝ่ายการตลาดเผยแพร่บทความเน้ือหา โฆษณา ตามพื้นท่ีโฆษณาท่ีไดส้ั่งซ้ือ         
พร้อมควบคุมใหง้านออกมาตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และรักษาภาพลกัษณ์ของแบรนดลู์กคา้ 
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ส่งรายงานสถิติต่าง ๆ 
เม่ือถึงระยะเวลาการเผยแพร่ครบตามก าหนดจะน าเอาสถิติการเขา้ชมต่าง ๆ ใหลู้กคา้ เพื่อวเิคราะห์หา
ความเป็นไปไดต่้าง ๆ แลว้น าไปแกไ้ข หรือเพิ่มเติม ใหง้านคร้ังต่อไปมีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

การให้บริการดา้นการท าบทความ (Content) ของบริษทัจะเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือฝ่ายขายรับงานจาก
ลูกคา้และส่งงานไปยงัฝ่ายคอนเทนต์ ในกรณีท่ีเป็นงานโฆษณาหรือเขียนรีวิวผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ 
เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ หรือหากเป็นบทความอ่ืน ๆ ท่ีสนใจจะมีการประชุมเพื่อสรุป
ประเด็นท่ีส าคัญและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ เม่ือได้ข้อสรุปในการท างานแล้ว จะเร่ิม
ด าเนินงานโดยการหาข้อมูลเก่ียวกับเน้ือหาท่ีจะท ารวมถึงการหารูป หรือวีดีโอมาประกอบกับ
เน้ือหาเพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน รวมไปถึงการส่งงานให้ฝ่ายกราฟฟิกใช้แบบฟอร์มจดัรูปแบบให้ดู
น่าสนใจมากยิง่ข้ึน และบริษทัจะด าเนินการใหน้กัเขียนของบริษทัและนกัเขียนอิสระเขียนบทความ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการจา้งนกัเขียนจากภายนอกเขียนบทความบางส่วนตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
อาทิ การเขียนบทความรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ท่ียงัไม่มีจ  าหน่ายแต่ได้รับเคร่ืองทดลองมาก่อน   
เป็นตน้  

เม่ือจดัท าบทความเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ผูมี้อ  านาจตรวจงาน หากมีขอ้ผิดพลาด หรือมี
เน้ือหาท่ียากต่อความเขา้ใจ จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพื่อให้เสร็จทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด ส าหรับ
บทความท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้จะน าไปเผยแพร่ตามส่ือต่าง ๆ ท่ีก าหนด ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือ
เผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ อน่ึง ภายหลงัจากงานเสร็จส้ินแล้ว จะมีการเก็บสถิติการ
เผยแพร่ส่ือต่าง ๆ ของบริษทั มาสรุปผล และวเิคราะห์หาความเป็นไปไดต่้าง ๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลส าหรับ
การน าไปแกไ้ขหรือเพิ่มเติมให้งานคร้ังต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

การใหบ้ริการดา้นเอเจนซ่ี (Agency) ของบริษทัจะเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดรับ
งานจากลูกคา้และส่งงานไปยงัฝ่ายคอนเทนต ์โดยสรุปความประสงคใ์นการหาพื้นท่ีโฆษณาทั้งส่ือ
ออฟไลน์ (Offline) และส่ือออนไลน์ (Online) ตามความตอ้งการของลูกคา้ทุกรูปแบบ เช่น การซ้ือ
ส่ือบนรถไฟฟ้า ซ้ือโฆษณาบนเว็บไซต์ ซ้ือแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ ซ้ือคลิปวิดีโอของ
เวบ็ไซต์ หรือการซ้ือโพสต์เน้ือหาบนส่ือออนไลน์ของเวบ็ไซต์ (Social Media) หลงัจากบริษทัได้
จดัหาส่ือตามความประสงคข์องลูกคา้ บริษทัจะติดต่อกบัเจา้ของพื้นท่ีโฆษณาเพื่อสั่งซ้ือคอนเทนต์
หรือแบนเนอร์โฆษณาเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลของลูกคา้ตามพื้นท่ีบริษทัไดส้ั่งซ้ือ  โดยฝ่ายคอนเทนท์
และฝ่ายการตลาดเผยแพร่ขอ้มูลเน้ือหา โฆษณาตามพื้นท่ีดงักล่าวพร้อมควบคุมให้งานออกมาตรง
ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยเม่ือถึงระยะเวลาการเผยแพร่ครบตามท่ีก าหนด จะน าสถิติการเขา้
ชมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ผลงาน แล้วน าไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้งานคร้ังต่อไปมี
ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
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3. ข้ันตอนในการจ าหน่ายสินค้ากลุ่มธุรกจิพาณชิย์และอ่ืน ๆ (Commerce)  
ลูกคา้จะท าการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นฝ่ายขาย/ฝ่ายร้านคา้ 

   
เม่ือไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ ฝ่ายขาย/ฝ่ายร้านคา้ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 

 
เปิดใบสั่งซ้ือ ( Purchase Order) ไปยงับริษทัผูข้าย (กรณีไม่มีสินคา้ท่ีคลงัสินคา้) 

 
แจง้วนัส่งสินคา้ผา่นระบบ และบริษทัแจง้รายช่ือบริษทัขนส่ง โดยวา่จา้งบริษทัขนส่งภายนอก  

 
มีรายละเอียดแจง้ช่ือของลูกคา้ ท่ีอยู ่และรายละเอียดอ่ืน ๆ ใหก้บับริษทัขนส่ง 

 
บริษทัออกใบก ากบัภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงินและติดตามสถานะการส่งสินคา้ 

 
บริษทัขนส่งส่งสินคา้ใหลู้กคา้ และส่งใบส่งของใหก้บับริษทั 

 
ลูกคา้รับสินคา้  

การจ าหน่ายสินคา้พาณิชยแ์ละอ่ืน ๆ (Commerce) ของบริษทัจะเร่ิมตน้จากการรับค าสั่งซ้ือ
สินคา้จากลูกคา้ผา่นฝ่ายขาย/ฝ่ายร้านคา้ โดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย/ฝ่ายร้านคา้ ยืนยนัค าสั่งซ้ือ และมี
เจา้หน้าท่ีบญัชีตรวจสอบเอกสารใบยืนยนัค าสั่งซ้ือ ท่ีระบุรายละเอียด ไดแ้ก่ ช่ือ-ท่ีอยู่ จ  านวน
สินคา้ รุ่น สี จ  านวนเงินท่ีช าระในใบยืนยนัค าสั่งซ้ือ หลงัจากนั้นท าการเปิดเอกสารใบก ากบัภาษี
และใบเสร็จรับเงิน โดยบริษทัจะรับช าระเงินตามเครดิตเทอมท่ีให้แก่ลูกคา้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีมีการคืนสินคา้เจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย/ฝ่ายร้านคา้จะน าสินคา้ท่ีไดรั้บคืนจากลูกคา้มาตรวจสอบ 
และส่งใหผู้มี้อ  านาจอนุมติัตามอ านาจการด าเนินงานต่อไป  

2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 - ไม่มี - 
 

2.5 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ 
  - ไม่มี – 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิรายได้จากการจัดงาน Thailand Mobile EXPO และความต่อเน่ืองของรายได้ 
บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการจดังานแสดงสินคา้ “Thailand Mobile EXPO” ซ่ึงจดัข้ึนทุกปี ปีละ 3 

คร้ังในเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม และกนัยายน/ตุลาคม ท่ีศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้งแต่ปี 2550 

เป็นตน้มา จนกระทั้งปี 2562 ไดย้า้ยสถานท่ีจดังานมาท่ีศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เน่ืองจาก

ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิปิดปรับปรุงพื้นท่ี โดยบริษทัมีรายได้จากการจดังาน Thailand Mobile 

EXPO และ Thailand Game EXPO ในปี 2561 – ปี 2563 เท่ากบั 119.1  ลา้นบาท 117.8 ลา้นบาท และ 66.1 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.4 ร้อยละ 35.3 และร้อยละ 31.6 ของรายไดร้วมของบริษทั ตามล าดบั ท า

ใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงรายไดจ้ากการจดังานดงักล่าวได ้ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ในอนาคตท่ีท า

ใหบ้ริษทัไม่สามารถด าเนินการจดังานได ้หรือความถ่ีการจดังานลดลง หรืองานไดรั้บความนิยมลดลง ท า

ให้ผูส้นใจเขา้ร่วมงานน้อยลงจนงานไม่ได้รับการตอบรับท่ีดีก็จะส่งผลให้ลูกคา้ของบริษทัท่ีซ้ือพื้นท่ี

แสดงสินค้ากับบริษทัอาจลดการเข้าร่วมงานได้ในอนาคต หรือหากลูกค้ารายส าคญัของบริษทั เช่น 

เจา้ของแบรนด์โทรศพัท์มือถือ ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์มือถือรายใหญ่ ไม่เช่าพื้นท่ีต่อในงานดงักล่าว หรือ

หากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดังานหรือสถานท่ีจดังาน หรือมีเหตุการณ์ อ่ืน ๆ ท่ีส่งผลกระทบทาง

ลบต่อการจดังาน บริษทัก็อาจไดรั้บผลกระทบท าให้รายไดข้องบริษทัลดลง และส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานโดยรวมของบริษทัได ้ 

แผนการบริหารความเส่ียง : บริษทัพยายามรักษารูปแบบการจดังานให้เป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีรู้จกั

ในวงกวา้ง ท าให้งาน Thailand Mobile EXPO ท่ีบริษัทจัดข้ึนในแต่ละคร้ังมีความน่าสนใจ มีความ

แตกต่างและมีความหลากหลายอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบริษทัและ

ผูเ้ขา้ร่วมแสดงสินคา้เพื่อใหส้ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของทั้งผูเ้ขา้ร่วมแสดงสินคา้และผูบ้ริโภคทั้ง

ในปัจจุบันและในอนาคต บริษัทได้จัดงาน Thailand Mobile EXPO มาต่อเน่ืองตั้ งแต่ปี 2550 จนถึง

ปัจจุบนัเป็นเวลา 13 ปีต่อเน่ือง รวมการจดังานทั้งส้ิน 37 คร้ัง ประกอบกบัผูเ้ช่าพื้นท่ีในงาน Thailand 

Mobile EXPO เป็นเจา้ของแบรนด์โทรศพัทมื์อถือ ผูใ้ห้บริการโทรศพัทมื์อถือชั้นน าในประเทศ และผูจ้ดั

จ  าหน่ายรวมถึงผูป้ระกอบการสินคา้เก่ียวกบัโทรศพัทมื์อถือและอุปกรณ์ไอทีไดเ้ขา้ร่วมงานกบับริษทัมา

อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว อีกทั้งในปัจจุบนั บริษทัยงัมีนโยบายการเพิ่มรายได้จากการให้บริการงาน

ประเภทอ่ืน ๆ โดยเนน้การจดังานดา้นอ่ืน ๆ เช่น Thailand Game EXPO งานมหกรรมเกมและอุปกรณ์เกม

ม่ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ตอบรับกระแสอีสปอร์ตในบา้นเราท่ียงัคงแรงอยูใ่นขณะน้ี และยงัมีงาน Idol 

EXPO มหกรรมงานรวมไอดอลไทยมากท่ีสุดในวงการ งานจดัแสดงรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า EV EXPO 

และการน ารถบา้น MV Caravan ไปจอดเพื่อใหลู้กคา้ในงานสามารถเขา้มาดูและสัมผสัความสะดวกสบาย
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ในการไปเขา้พกัรถบา้น ซ่ึงทุก ๆ งานนั้นมีผลตอบรับท่ีดีท าใหล้ดความเส่ียงจากการพึ่งพิงรายไดจ้ากงาน 

Thailand Mobile EXPO ลดนอ้ยลง  

3.2 ความเส่ียงจากการต่อสัญญาเช่าพืน้ที ่จัดงานแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO 
เน่ืองจากบริษทัเป็นผูจ้ดังานแสดงสินคา้ Thailand Mobile EXPO การจดังานดงักล่าวบริษทัจึงตอ้ง

ให้ความส าคญักบัสถานท่ีจดังาน โดยสถานท่ีจดังานท่ีเหมาะสมถือเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการช่วยให้งาน

แสดงสินคา้ประสบความส าเร็จ โดยงานแสดงสินคา้  Thailand Mobile EXPO ปัจจุบนัไดย้า้ยมาจดัท่ีศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทคตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบนั  เน่ืองจากศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ

ไดปิ้ดปรับปรุงพื้นท่ี และบริษทัเล็งเห็นว่าศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทคเป็นท าเลท่ีเหมาะสม 

พื้นท่ีกวา้งขวาง เดินทางสะดวกดว้ยรถไฟฟ้า BTS  ซ่ึงบริษทัอาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถเช่าพื้นท่ี

ดงักล่าวไดใ้นอนาคต หรือมีความเส่ียงจากการเช่าพื้นท่ีไดน้อ้ยลง ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยบริษทั

ท าการตกลงเก่ียวกบัแผนการจดังาน Thailand Mobile EXPO ตลอดทั้งปี และมีการก าหนดตารางวนัจดั

งานล่วงหนา้อยา่งชดัเจน แต่มีการจดัท าสัญญาการเช่าพื้นท่ีกบัศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทคเป็น

รายคร้ังตามงานท่ีจดั โดยมีการจดัท าสัญญาล่วงหนา้ก่อนการจดังานแต่ละคร้ังประมาณ 2 - 6 เดือน ทั้งน้ี 

จากประสบการณ์การจดังานท่ีผา่นมา ท าให้บริษทัมีความเช่ียวชาญและช านาญ อีกทั้งยงัมีประวติัการจดั

งาน (Track record) แบบมืออาชีพมายาวนาน และไม่เคยประสบปัญหาการเช่าพื้นท่ีทั้งสถานท่ีการจดังาน

ก่อนหนา้น้ี หรือสถานท่ีปัจจุบนั บริษทัจึงมัน่ใจวา่บริษทัจะสามารถเช่าพื้นท่ีกบัศูนยนิ์ทรรศการและการ

ประชุมไบเทคไดต่้อไปในอนาคต  

แผนการบริหารความเส่ียง : บริษทัเป็นคู่คา้ท่ีดีกบัเจา้ของสถานท่ีมาโดยตลอด จึงท าให้บริษทัมี

ความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวค่อนขา้งนอ้ย 

3.3 ความเส่ียงจากการแข่งขันและคู่แข่งทีเ่พิม่ขึน้ 
ธุรกิจของบริษทัประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่จะอา้งอิงกบักลุ่มอุตสาหกรรม

โทรศพัท์มือถือและเทคโนโลยีเป็นหลกั ซ่ึงอุตสาหกรรมดงักล่าวยงัมีแนวโน้มการเติบโต เน่ืองจาก

เทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปเป็นดิจิทลัมากข้ึน

ในปัจจุบัน ท าให้สินค้าเก่ียวกับโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องได้รับความนิยมและให้

ความส าคญัมากข้ึน จึงมีผูป้ระกอบการและผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยแีละไอทีมีจ านวนเพิ่มข้ึน  ส่งผลให้

การแข่งขนัของผูป้ระกอบการเร่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซ่ึง

ปัจจุบันมีผูใ้ห้บริการจ านวนมากเน่ืองจากไม่มีข้อจ ากัดในการเข้ามาในอุตสาหกรรม ท าให้ตลาด                

E-Commerce  มีการแข่งขนัในระดบัสูงมาก    
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ในส่วนธุรกิจส่ือดิจิทลั โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ ปัจจุบนัมีการเปิดเวบ็ไซตเ์ป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก

สามารถท าไดง่้ายและมีการแข่งขนัสูงมาก  

ส าหรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ซ่ึงเป็นประเภทการให้บริการหลักของบริษัท อาจมีผู ้

ให้บริการบางรายท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัจดังานแสดงโทรศพัทมื์อถือได ้เน่ืองจากท าไดไ้ม่ยากนกั 

แต่บริษทัเป็นผูน้ าการจดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือขนาดใหญ่ระดบัประเทศท่ีผูบ้ริโภคให้การตอบ

รับจากการจดังานเป็นอยา่งดีเร่ือยมา บริษทัจดังานระดบัประเทศดงักล่าวติดต่อกนัมาตั้งแต่ปี 2550 อยา่ง

ต่อเน่ืองแลว้รวมการจดังานทั้งส้ิน 37 คร้ัง ท าให้บริษทัมีประสบการณ์  มีความเช่ียวชาญ ช านาญในการ

จัดงาน และเป็นศูนย์กลางให้เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผูใ้ห้บริการโทรศัพท์มื อถือมาพบกับ

ผูบ้ริโภคโดยตรง  

แผนการบริหารความเส่ียง : การท่ีบริษทัอยูใ่นธุรกิจเก่ียวกบัส่ือและไอที 18 ปี ท าใหมี้ความเขา้ใจ

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนม้ตลาดโทรศพัทมื์อถือและสินคา้ไอทีเป็นอยา่งดี บริษทัจึงมีความสามารถ

ในการติดตามภาวะการแข่งขนัได้ทนัต่อเหตุการณ์ โดยการเจาะจงสินค้าไอทีประเภทสมาร์ทโฟน

โดยเฉพาะ และส าหรับธุรกิจพาณิชย ์(Commerce) บริษทัไดมี้การปรับตวัตามภาวะอุตสาหกรรมโดยลด

บทบาทช่องทางขายออนไลน์ และหาสินคา้ใหม่มาทดแทน เพื่อจ าหน่ายให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้และสภาพตลาดปัจจุบนั  

นอกจากน้ี ในดา้นธุรกิจส่ือดิจิตลั เวบ็ไซตท่ี์น าเสนอข่าวสารดา้นโทรศพัทมื์อถือท่ีเปิดบริการอยู่

และอยู่ได้นานอย่างต่อเน่ืองมีจ านวนไม่มาก เน่ืองจากผูป้ระกอบการต้องมีความพร้อมในการสร้าง

ฐานขอ้มูล การให้ข่าวสารท่ีรวดเร็วตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป การมีเน้ือหาท่ีทนัสมยั น่าติดตาม

และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง จากประสบการณ์ในการสร้างสรรคส่ื์อโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ือดา้น

โทรศพัทมื์อถือท่ียาวนานกวา่ 18 ปี  บริษทัจึงมีความพร้อมในดา้นเน้ือหาและความน่าเช่ือถือ โดยบริษทั

สามารถน าเน้ือหาและฐานขอ้มูลท่ีมีมาพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์และบริการผา่นส่ือดิจิทลั ถึงแมร้ายได้

จากธุรกิจส่ือดิจิทลัในปัจจุบนัยงัมีสัดส่วนไม่มากนกั แต่มีแนวโนม้การเติบโตสูงจากพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ท่ีเปล่ียนแปลงตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยี ในส่วนของการจดังานแสดงสินคา้ บริษทัมีการใชก้ล

ยุทธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นความหลากหลายของสินคา้ภายในงาน การเลือก

สถานท่ีการจดังานท่ีอยู่กลางใจเมือง ท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวาง เดินทางสะดวก มีการจดักิจกรรมและการ

ส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจต่าง ๆ เช่น การใหส่้วนลด ใหข้องแถม จบัรางวลัชิงโชค ประมูลสินคา้ราคาถูก 

มีพนกังานขายคอยให้ค  าแนะน าการเลือกซ้ือสินคา้ไอที มีการน าเสนอนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ของสินคา้ต่าง ๆ ในงาน รวมทั้ง มีการประชาสัมพนัธ์ในวงกวา้งท่ีครอบคลุมทุกส่ือ ได้แก่ Website, 

Facebook, Twitter, YouTube, Line, Instagram ของบริษทั ประกอบกบัความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้ของแบ
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รนด์โทรศพัท์มือถือ   ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์มือถือ และผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ต่าง ๆ ท าให้งานแสดงสินคา้

ของบริษทัยงัสามารถรักษาความนิยมทั้งจากผูเ้ขา้ชมงานและผูเ้ขา้ร่วมจ าหน่ายสินคา้และบริการในงาน

ไดเ้ป็นอยา่งดี  

3.4 ความเส่ียงจากสินค้าล้าสมัยและความเส่ียงจากการปรับเปลีย่นพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยี 
ปัจจุบนัอาจกล่าวไดว้า่โทรศพัทมื์อถือเป็นสินคา้อนัดบัหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งมีใน

การใชชี้วิตประจ าวนั เพื่อให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ท าให้เกิดการ

แข่งขนัของโทรศพัทมื์อถือโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนมีแนวโนม้การแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน จะเห็นไดจ้ากการ

เปิดตวัสินคา้ใหม่ ๆ ตลอดเวลาเพียงในระยะเวลาห่างกนัไม่นานของสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น ซ่ึงท าให้

สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าๆ  มีแนวโน้มความตอ้งการลดน้อยลง จากการมีนวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาแทนท่ีอย่าง

รวดเร็ว อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ประเภทสมาร์ท

โฟนและสินคา้ดา้นเทคโนโลยี ท าให้บริษทัตอ้งสต็อคสินคา้ในส่วนโทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์

สวมใส่ และอุปกรณ์เสริมไวเ้พื่อจ าหน่าย บริษทัจึงมีความเส่ียงเร่ืองสินคา้ท่ีจดัเก็บไวใ้นสต๊อคสินคา้อาจ

ลา้สมยัไดห้รือไม่สามารถจ าหน่ายไดใ้นเวลาอนัสั้น เม่ือมีสินคา้รุ่นใหม่ ๆ เขา้มาแทนท่ี  

แผนการบริหารความเส่ียง : บริษทัมีนโยบายการสตอ็คสินคา้ใหมี้ความเหมาะสมต่อการจ าหน่าย

โดยค านึงถึงสถิติการจ าหน่ายท่ีผา่นมา และซ้ือสินคา้เม่ือลูกคา้ท าการสั่งซ้ือ ท าใหล้ดความเส่ียงจากสินคา้

ลา้สมยัได ้อนัเน่ืองจากสินคา้ประเภทอุปกรณ์ส่ือสาร ไอทีและเทคโนโลยี มีกระแสนิยมเปล่ียนแปลง

ค่อนขา้งเร็ว  

ส าหรับนโยบายการขายสินคา้คงคลงัลา้สมยั บริษทัจะจดัรายการส่งเสริมการขายในสินคา้ท่ีมี

อายุมากกว่า 1 ปี ในการก าหนดส่วนลดก็จะแตกต่างกนัซ่ึงข้ึนอยู่กบัราคาตลาดของสินคา้ในขณะนั้น 

อยา่งไร  ก็ดีบริษทัมีค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัค่อนขา้งนอ้ย  

3.5 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทีอ่าจส่งผลต่ออุตสาหกรรมโฆษณา 
ในภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตวัจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตอุตสาหกรรมโฆษณาค่อนขา้งมาก 

เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาลง  ในปัจจุบันภาพรวม

อุตสาหกรรมโฆษณามีแนวโนม้ลดลงจากก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ียงัไม่ฟ้ืนตวักลบัเขา้สู่ภาวะปกติ ส่งผล

ให้ยอดจ าหน่ายสินคา้ต่าง ๆ อยูใ่นภาวะท่ีจ าหน่ายไดย้ากข้ึน รวมถึงภาคธุรกิจและภาครัฐบาลท่ียงัชะลอ

การใช้งบผ่านส่ือ เน่ืองจากยอดขายสินค้าท่ีคาดการณ์ไวไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยส่ือท่ีได้รับ

ผลกระทบมากท่ีสุดได้แก่ ส่ือนิตยสาร ส่ือทีวี วิทยุ และส่ือหนงัสือพิมพ ์อย่างไรก็ตาม ส่ือท่ีมีอตัราการ
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เติบโตท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองยงัเป็นส่ืออินเตอร์เน็ต และส่ือในอาคาร ท่ีคาดว่ายงัสามารถเติบโตไดต้าม

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

แผนการบริหารความเส่ียง :  บริษทัมีการให้บริการท่ีหลากหลาย โดยเนน้การเป็นผูใ้ห้บริการส่ือ

ผ่านส่ือออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตซ่ึงบริษทัมีทกัษะและความช านาญเป็นอยา่งดี อีกทั้งการจดังานแสดง

สินคา้โทรศพัท์มือถือและไอทีระดบัประเทศของบริษทั นับเป็นส่ือโฆษณาท่ีดีให้กบัผูป้ระกอบการ

โทรศพัทมื์อถือท่ีเขา้ร่วมงาน จากการด าเนินธุรกิจท่ีมีการกระจายความเส่ียงโดยการใหบ้ริการหลากหลาย

ประเภทตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ท าใหบ้ริษทัสามารถรับมือหรือปรับเปล่ียนกลยทุธ์ตามภาวะเศรษฐกิจไดอ้ยา่ง

ดี 

3.6 ความเส่ียงจากการละเมิดลขิสิทธ์ิ และพรบ.คอมพวิเตอร์ 
เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส่ือออฟไลน์ และส่ือออนไลน์ รวมทั้งเทคโนโลยี 

และมีการจดัท าบทความ การใชรู้ปภาพประกอบท่ีอาจมีลิขสิทธ์ิในการเผยแพร่หรือมีความเส่ียงจากการ

ตัดต่อ หรือการประกอบธุรกิจท่ีต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากการท่ีอาจถูกฟ้องร้องซ่ึงจะ

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของบริษทัได ้ 

แผนการบริหารความเส่ียง :  บริษทัมีขอ้ก าหนดให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งด าเนินงานดว้ยความ

ระมดัระวงัเก่ียวกบัเร่ืองลิขสิทธ์ิและการเผยแพร่ขอ้มูลและมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย

หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยูต่ลอดเวลา รวมทั้งก าหนดใหที้มงานท่ีบริษทั หรือนกัเขียนอิสระท่ีบริษทัจดั

จา้ง ให้ความส าคญัในเร่ืองน้ีตลอดจนการใชภ้าพสาธารณะหรือใช้รูปภาพประกอบจากการถ่ายภาพจาก

สินคา้ทดลองจริงของบริษทัก็ตอ้งตรวจสอบลิขสิทธ์ิอย่างรัดกุมก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกนัการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิ นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความส าคญักบัการให้ความรู้พนกังานเก่ียวกบัว่าดว้ยการกระท า

ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เป็นระยะ ๆ โดยท่ีผ่านมา บริษทัไม่เคยถูกด าเนินคดีฟ้องร้องในความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์แต่อยา่งใด 

3.7 ความเส่ียงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
เน่ืองจากขอ้มูล เป็นส่ิงท่ีมีค่าในด าเนินธุรกิจของบริษทั อยา่งไรก็ตาม อาจมีภยัคุกคามจากภายนอก

จากอินเตอร์เน็ตท่ีไม่ประสงค์   ดังนั้ นบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการคุกคามจากภายนอกจาก

อินเตอร์เน็ต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัได ้
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  แผนการบริหารความเส่ียง บริษทัไดบ้ริหารความเส่ียงดา้นการคุกคามขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต

ด้วยการติดตั้ ง ระบบป้องกัน  Anti-Virus End User Protection  และ  Firewall ท่ี มีการ ต่อ  MA กับ 

Subscription ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัของขอ้มูล 

3.8 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบของภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องกบัธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
บริษทัด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยเป็นผูจ้  าหน่ายสินค้าผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทั คือ www.s-estore.com ดงันั้น บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซ่ึงการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้ นต้องด า เนินงานตามกฎหมายการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 

พระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินคา้และ

บริการ ฉบบัท่ี 44 พ.ศ.2560 เร่ืองการแสดงราคาและรายละเอียดเก่ียวกบัการจ าหน่ายสินคา้และบริการ

ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซ่ึงตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ.2522 ได้

ก าหนดหลกัการส าคญัเร่ืองคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสารขอ้มูล

เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีถูกตอ้ง (2) สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้และบริการ (3) สิทธิท่ีจะได้รับความ

ปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้และบริการ (4) สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการท าสัญญา (5) สิทธิท่ีจะ

ไดรั้บการชดเชยความเสียหาย รวมทั้งการจ าหน่ายสินคา้จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในการโฆษณาซ่ึง

จะตอ้งไม่ใช้ขอ้ความ (รวมถึงภาพของสินคา้) ท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคหรือใช้ขอ้ความท่ีอาจ

ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีส าคญัท่ีบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเพื่อให้เป็นไป

ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีอาจถูกฟ้องร้องจาก

ผูบ้ริโภคหากบริษทัไม่ด าเนินธุรกิจภายใตก้ฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์

ส าหรับธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี บริษทัยงัตอ้งติดตามการออกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ออนไลน์ในอนาคต เช่น การแกไ้ขประมวลรัษฎากร ท่ีอาจจะเรียกเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน์หรือจาก

ผูป้ระกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในอนาคต เป็นตน้ 

แผนการบริหารความเส่ียง :  บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ดงักล่าว บริษทัจึงไดก้ าหนดใหพ้นกังาน

ท่ีเก่ียวขอ้งศึกษาขอ้กฎหมาย  และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  รวมถึงติดตาม

กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีอาจบงัคบัใชใ้นอนาคต เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยท่ีผา่นมาบริษทั

ไม่เคยถูกฟ้องร้องเร่ืองดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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3.9 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้จากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 
เน่ืองจากในปัจจุบนั บริษทัมีการใชบ้ริการสินเช่ือจากจากสถาบนัการเงิน จ านวน 4 แห่ง เพื่อใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทัมีการใช้วงเงินสินเช่ือ

เพิ่มข้ึนจากการขยายธุรกิจ เช่น การจดัหาสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการจดัซ้ือรถคาราวาน เป็นตน้ ณ 31 ธนัวาคม 

2563 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน คิดเป็นจ านวน

เงิน 91.0 ลา้นบาท (2562: 47.9 ลา้นบาท) โดยมีภาระหน้ีแบ่งเป็นหน้ีสินระยะสั้นจ านวน 19.0 ลา้นบาท 

(2562: 16.2 ล้านบาท) และหน้ีสินระยะยาวจ านวน 72.0 ล้านบาท (2562: 31.7 ล้านบาท) ซ่ึงมีอตัรา

ดอกเบ้ียแตกต่างกันไปแต่ละประเภทของวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับทั้งอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีและอตัรา

ดอกเบ้ียแบบลอยตวั ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไป 

แผนการบริหารความเส่ียง :  หากพิจารณาตน้ทุนทางการเงินส าหรับปี 2563 บริษทัมีสัดส่วนท่ี

ค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบัรายไดร้วม กล่าวคือ ตน้ทุนทางการเงินมีมูลค่า 4.3 ลา้นบาท  (2562: 2.3 ลา้น

บาท) คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรายไดร้วม  (2562: ร้อยละ 0.6 ของรายไดร้วม) ส าหรับสัดส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1.3 เท่า (2562: 1.2 เท่า) 

3.10 ความเส่ียงจากการพึง่พงิบุคลากรหลกัในการบริหารงาน 
ปัจจุบนั บริษทับริหารงานหลกัโดยกลุ่มผูบ้ริหารหลกั ไดแ้ก่ นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ นายธีรวฒัน์ 

สุวรรณพินิจ นายธราธร ยวงบัณฑิต และนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ซ่ึงเป็นกรรมการ 

กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารหลกัของบริษทั และผูร่้วมก่อตั้งบริษทั โดยทั้ง 4 ท่านเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั

สัดส่วนรวมกนั ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ร้อยละ 39.5 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 มกราคม 

2563 : ร้อยละ 39.5 ของทุนช าระแลว้) โดยผูบ้ริหารหลกัทั้ง 4 ท่านเป็นผูมี้ความรู้ มีประสบการณ์ในธุรกิจ

เป็นเวลานาน เป็นผูมี้วิสัยทศัน์และมีหนา้ท่ีโดยตรงในการก าหนดนโยบาย ทิศทางและการด าเนินธุรกิจ

หลกัของบริษทั และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้รายใหญ่ บริษทัจึงอาจมีความเส่ียงจากการพึ่งพิงกลุ่ม

ผูบ้ริหารหลกั ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารหลกัของบริษทัอาจจะส่งผลต่อสายงานการบริหารได ้

ดงันั้น หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารกลุ่มดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัไดใ้นอนาคต 

แผนการบริหารความเส่ียง : บริษทัเร่ิมใชแ้นวทางการบริหารงานอยา่งมืออาชีพมากข้ึนเพื่อการ

ด าเนินงานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ในการท างานให้แก่ผูบ้ริหารท่านอ่ืน ๆ และพนกังานแต่ละฝ่ายอย่างชดัเจน รวมทั้งมีการจดัโครงสร้าง

องค์กร และการจดัล าดบัขั้นอ านาจอนุมติัในการด าเนินงานของบริษทั เพื่อให้มีการกระจายอ านาจการ

บริหาร การมีการถ่วงดุลอ านาจ การจดัให้มีโครงสร้างการบริหารท่ีแบ่งตามความรู้ความสามารถของ
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บุคลากรแต่ละต าแหน่งอยา่งชดัเจนและเหมาะสม โดยบริษทัไดมี้การก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

(Succession Planning) ซ่ึงอนุมติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 

2561 เพื่อให้การสืบทอดต าแหน่งส าคญัๆ ของฝ่ายบริหารสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค์ 

และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร และเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของ

องคก์รมีผูข้บัเคล่ือนยทุธศาสตร์ได ้โดยมีการก าหนดการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง การก าหนดคุณสมบติั

ผูสื้บทอดท่ีชัดเจน ส าหรับต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ (Key position) โดยตอ้งมี

มุมมองในการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารงานหลกัขององคก์ร เพื่อใหก้ารสืบทอดต าแหน่งและการ

ทดแทนบุคลากรเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในภาพรวม ตลอดจนรองรับ

การเติบโตในอนาคตของบริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งบริษทัยงัไดมี้นโยบายดา้นการสรรหา 

พฒันา และรักษาบุคลากรของบริษทัเน่ืองจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส าคญัท่ีจะท าใหอ้งคก์ร

สามารถพฒันาไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง มัน่คง และย ัง่ยืน รวมถึงท าให้บริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนั ทั้งน้ี 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการสร้างและพฒันาบุคลากรจากภายในดว้ยการจดัฝึกอบรม การฝึกทกัษะการ

ปฏิบติังานจริง การพฒันาความรู้และพฒันาบุคลากรให้แก่พนกังานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเปิด

โอกาสให้พนักงานได้พฒันาและใช้ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถให้มีโอกาสเติบโต

กา้วหน้าในสายอาชีพดว้ย ตลอดจนการให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน เพื่อดึงดูดและรักษา

พนักงานท่ีมีคุณภาพให้ท างานกบับริษทัอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว ซ่ึงจะลดความเส่ียงในการพึ่งพิง

ผูบ้ริหารหลกัในการบริหารงานได ้

3.11 ความเส่ียงจากการพึง่พงิบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 
เน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจท่ีเน้นงานท่ีใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในการด าเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจการจดังาน (Event)  ธุรกิจงานโฆษณาส่ือออนไลน์ (Online) 

และธุรกิจพาณิชย ์(Commerce)  ซ่ึงตอ้งพึ่งพิงบุคลากรท่ีมีความรู้ มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology: IT) รวมทั้ งจะต้องมีความเข้าใจในภาวะตลาดและแนวโน้ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นอย่างดี  เพื่อจดัท าเน้ือหา ข่าวสาร ขอ้มูลส าหรับส่ือต่าง ๆ ของบริษทั เช่น 

นิตยสาร ส่ือดิจิทลัและส่ืออ่ืน ๆ หรือดิจิทลัเอเจนซ่ีของบริษทั รวมถึงการจดัแสดงสินคา้ ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ี 

ถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงลกัษณะงานของพนกังานในสายงานน้ีเป็นท่ี

ตอ้งการของตลาด ซ่ึงอาจท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากการขาดแคลนพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถใน

ดา้นไอที  หรือสายงานดา้นดิจิทลัเอเจนซ่ี (Digital Agency) ซ่ึงการขาดแคลนบุคลากรอาจส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัได ้ 
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แผนการบริหารความเส่ียง : บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาทรัพยากรบุคคลเป็น

อย่างดี จึงไดด้ าเนินการพฒันา อบรม ส่งเสริมการท างานเป็นทีม รวมถึงมีโครงสร้างค่าตอบแทนและ

สวสัดิการต่าง ๆ ใหเ้ทียบเคียงกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ในธุรกิจเดียวกนั ตลอดจนการสรรหาพนกังาน

ในต าแหน่งต่าง ๆ ให้เพียงพอ และไม่มีการพึ่งพิงบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ เพื่อสามารถท างาน

ทดแทนกนัไดแ้ละลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรไดอี้กทางหน่ึง 

3.12 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
บริษทัมีการประกอบธุรกิจ 3 ส่วนงานหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจการจดัแสดงงาน (Event Organizer) 

กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media and Agency) และกลุ่มธุรกิจพาณิชย ์(Commerce) ซ่ึงทั้ง 3 

กลุ่มธุรกิจเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ในอุตสาหกรรมโทรศพัท์มือถือและสินคา้ไอทีเป็นส าคญั อย่างไรก็ดี 

ปฏิเสธไม่ไดว้า่บริษทัจะตอ้งมีการพึ่งพิงรายไดห้ลกัจากกลุ่มบริษทัในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซ่ึงถา้

หากยกเลิกสัญญาก็จะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจ

ร่วมกนักบับริษทัคู่คา้รายใหญ่มาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปี และไดรั้บการสนบัสนุนอยา่ง

ต่อเน่ืองมาโดยดีตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์อนัดีของบริษทัและบริษทัคู่คา้

ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย 

แผนการบริหารความเส่ียง : บริษทัยงัคงรักษาระดบัความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทั้งรายใหญ่ และราย

ย่อยเป็นอย่างดี มีความสัมพนัธ์ต่อกนัอย่างต่อเน่ือง โดยมีการเสนอโครงการใหม่ท่ีเน้นด้านนวตักรรม

ใหแ้ก่ลูกคา้ทุกรายเพื่อลดระดบัการพึ่งพิงรายไดแ้ละเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

3.13 ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกจิ 
ธุรกิจของบริษทัประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่จะอา้งอิงกบักลุ่มอุตสาหกรรม

โทรศพัท์มือถือและเทคโนโลยีเป็นหลกั ซ่ึงอุตสาหกรรมดงักล่าวยงัมีแนวโน้มการเติบโต เน่ืองจาก

เทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปเป็นดิจิทลัมากข้ึน

ในปัจจุบนั  

ในส่วนธุรกิจส่ือดิจิทัล โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ ปัจจุบันมีการเปิดเว็บไซต์เป็นจ านวนมาก 

เน่ืองจากสามารถท าไดง่้ายและมีการแข่งขนัสูงมาก  

ส าหรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ซ่ึงเป็นประเภทการให้บริการหลักของบริษัท อาจมีผู ้

ให้บริการบางรายท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัจดังานแสดงโทรศพัทมื์อถือได ้เน่ืองจากท าไดไ้ม่ยากนกั 

แต่บริษทัเป็นผูน้ าการจดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือขนาดใหญ่ระดบัประเทศท่ีผูบ้ริโภคให้การตอบ

รับจากการจดังานเป็นอยา่งดีเร่ือยมา บริษทัจดังานระดบัประเทศดงักล่าวติดต่อกนัมามากกวา่ 10  ปี อยา่ง
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ต่อเน่ืองแลว้รวมการจดังานทั้งส้ิน 37 คร้ัง ท าใหบ้ริษทัมีประสบการณ์  มีความเช่ียวชาญ ช านาญในการจดั

งาน และเป็นศูนยก์ลางให้เจา้ของแบรนด์โทรศพัท์มือถือ ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์มือถือมาพบกบัผูบ้ริโภค

โดยตรง  

แผนการบริหารความเส่ียง : การท่ีบริษทัอยู่ในธุรกิจเก่ียวกบัส่ือและไอทีมากกว่า 18 ปี ท าให้มี

ความเขา้ใจภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มตลาดโทรศพัทมื์อถือและสินคา้ไอทีเป็นอย่างดี บริษทัจึงมี

ความสามารถในการติดตามภาวะการแข่งขนัได้ทนัต่อเหตุการณ์ โดยการเจาะจงสินคา้ไอทีประเภท

สมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ 

นอกจากน้ี ในดา้นธุรกิจส่ือดิจิทลั เวบ็ไซตท่ี์น าเสนอข่าวสารดา้นโทรศพัทมื์อถือท่ีเปิดบริการอยู่

และอยู่ได้นานอย่างต่อเน่ืองมีจ านวนไม่มาก เน่ืองจากผูป้ระกอบการต้องมีความพร้อมในการสร้าง

ฐานขอ้มูล การให้ข่าวสารท่ีรวดเร็วตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป การมีเน้ือหาท่ีทนัสมยั น่าติดตาม

และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง จากประสบการณ์ในการสร้างสรรคส่ื์อโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ือดา้น

โทรศพัทมื์อถือท่ียาวนานกวา่ 18 ปี  บริษทัจึงมีความพร้อมในดา้นเน้ือหาและความน่าเช่ือถือ โดยบริษทั

สามารถน าเน้ือหาและฐานขอ้มูลท่ีมีมาพฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑแ์ละบริการผา่นส่ือดิจิทลั ถึงแมร้ายได้

จากธุรกิจส่ือดิจิทลัในปัจจุบนัยงัมีสัดส่วนไม่มากนกั แต่มีแนวโนม้การเติบโตสูงจากพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ท่ีเปล่ียนแปลงตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยี ในส่วนของการจดังานแสดงสินคา้ บริษทัมีการใชก้ล

ยุทธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นความหลากหลายของสินคา้ภายในงาน การเลือก

สถานท่ีการจดังานท่ีอยู่กลางใจเมือง ท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวาง เดินทางสะดวก มีการจดักิจกรรมและการ

ส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจต่าง ๆ เช่น การใหส่้วนลด ใหข้องแถม จบัรางวลัชิงโชค ประมูลสินคา้ราคาถูก 

มีพนกังานขายคอยให้ค  าแนะน าการเลือกซ้ือสินคา้ไอที มีการน าเสนอนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ของสินคา้ต่าง ๆ ในงาน รวมทั้ง มีการประชาสัมพนัธ์ในวงกวา้งท่ีครอบคลุมทุกส่ือ ได้แก่ Website ,  

Facebook , YouTube , Line , Instagram  และ Twitter ของบริษัท ประกอบกับความสัมพนัธ์อันดีกับ

เจา้ของแบรนด์โทรศพัทมื์อถือ ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทมื์อถือ และผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ต่าง ๆ ท าใหง้านแสดง

สินคา้ของบริษทัยงัสามารถรักษาความนิยมทั้งจากผูเ้ขา้ชมงานและผูเ้ขา้ร่วมจ าหน่ายสินคา้และบริการใน

งานไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.14 ความเส่ียงจากความเส่ือมสภาพของรถคาราวาน 
เน่ืองจากบริษทัด าเนินธุรกิจใหเ้ช่ารถคาราวาน ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการให้บริการรถคาราวาน

จะเกิดข้ึนจากการเส่ือมสภาพของตวัรถ และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในตวัรถคาราวาน สภาพอากาศ

ของแต่ละสถานท่ี ท่ีรถคาราวานไปติดตั้ง อุบติัเหตุระหวา่งการลากรถคาราวานไปแต่ละพื้นท่ี 
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  แผนการบริหารความเส่ียง : บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเส่ียงในเร่ืองดังกล่าว จึงได้ก าหนด
มาตรการในการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยมีระบบการควบคุมรถคาราวานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
รายงานความเคล่ือนไหวของตวัรถในแต่ละสัปดาห์ และมีการบ ารุงรักษาตวัรถคาราวานอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อช่วยลดปัญหาการเส่ือมสภาพของตวัรถ มีการเขา้ไปตรวจรถคาราวานในแต่ละพื้นท่ีเป็นประจ า และ
ทางบริษัทได้มีการท าประกันภัยของรถคาราวานรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ระสบภัยจาก
รถยนต์  (พรบ.) ดว้ย ท าให้บริษทัสามารถควบคุมความเส่ียงจากความเส่ือมสภาพและการเกิดอุบติัเหตุ
ของรถคาราวานใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีนอ้ยได ้

3.15 ความเส่ียงจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ /ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณ์ทางธรรมชาติ รวมไปจนถึงการเกิดโรคระบาดเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมและคาด

เดาได ้อาจส่งผลให้ภาคธุรกิจของบริษทัได้รับผลกระทบและเกิดการชะลอตวั เช่น การเกิดการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ รวมถึงสภาพอากาศฝุ่ น PM2.5   และการเปล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาติในปัจจุบนัท่ีมีความผนัผวนยากท่ีจะคาดเดาได ้หลายๆ คร้ังมีความรุนแรงอาจมีผลกระทบใน
การจดังานหรือบางพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง 

แผนการบริหารความเส่ียง : บริษทัไดมี้การเรียกประชุมและจดัการแกไ้ขทนัที พร้อมกบัมีการขอ
การสนบัสนุนจากเจา้ของสถานท่ีจดังาน  คือ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เก่ียวกบัมาตรการ
เฝ้าระวงัและป้องกันการระบาดเป็นอย่างดี มีการติดตั้งเคร่ืองเทอร์โมสแกน และเคร่ืองอินฟาเรด
เทอร์โมมิเตอร์  มีการตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือ ในบริเวณรอบการจดังาน ท าให้พาร์ทเนอร์
และบริษทัคู่คา้ รวมไปจนถึงผูบ้ริโภคท่ีมาร่วมเข้าชมงานมัน่ใจ พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์มาตรการ
ป้องกนัดงักล่าวผา่นช่องทางออนไลน์ และช่องทางอ่ืน ๆ ตั้งแต่ก่อนวนัจดังาน การท าประกนัภยัใหก้บั
ผูม้าร่วมงาน นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมี้การวางกลยุทธ์การรับมือความเส่ียงของสถานการณ์ดงักล่าวท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตไวแ้ลว้ 

3.16 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายรัฐ 
ธุรกิจใหม่ของบริษทั เป็นธุรกิจการใหบ้ริการแพลทฟอร์มรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า (EV Bike)  แบบ

ครบวงจร ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีทิศทางการเติบโตท่ีดี ตั้งอยู่ในเทรนด์รักษ์โลก  ท่ีเกิดจากการต่ืนตวัทาง
ส่ิงแวดลอ้มโลก ไดรั้บการตอบรับจากทุกภาคส่วน ซ่ึงเป็นแนวโนม้ในปี 2563 เพราะพลงังานไฟฟ้านั้น
เป็นพลงังานสะอาด ดีต่อโลก และไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษ และเน่ืองจากเป็นส่ิงใหม่ในประเทศ จึงตอ้งไดรั้บ
การสนับสนุนจากรัฐบาลด้านการประกาศนโยบายของรัฐเก่ียวกบัการใช้งานรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า
ภายในประเทศ ดงันั้น หากรัฐบาลมีการผลกัดนันโยบายรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าอยา่งจริงจงั 
จะส่งผลกระทบทางบวกต่อโอกาสทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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   แผนการบริหารความเส่ียง :  ความเส่ียงทางธุรกิจพาณิชย ์(Commerce) รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า  
(EV Bike) อาจมีคู่แข่งต่าง ๆ  ท่ีมีประสบการณ์ ตน้ทุนท่ีต ่ากว่า ตลอดจนมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยักว่า  
และอาจจะตอ้งมีการลงทุนการท าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีสูง เพื่อตอ้งการการเติบโตของการท า
ธุรกิจหรือการรับรู้ของผูซ้ื้อท่ีมากข้ึน 

3.17 ความเส่ียงด้านการละเมิด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 
       ขอ้มูลมีความส าคญัอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในโลกปัจจุบนั เน่ืองจากสังคมสมยัใหม่เป็นสังคม แห่ง

การติดต่อส่ือสาร ขอ้มูลข่าวสารจึงมีความส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น ในภาครัฐหรือ

ในภาคเอกชน ต่างก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลไวใ้นครอบครองไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงขอ้มูลข่าวสาร

จ า นวนมากมายมหาศาลท่ีมีการครอบครองหรือมีการแลกเปล่ียนหรือแยง่ชิงแข่งขนั กนัครอบครองน้ี มี

ขอ้มูลข่าวสารส่วนหน่ึงท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ท าให้เกิดปัญหามีการน าขอ้มูล ส่วนบุคคลของเจา้ของ

ขอ้มูลไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล และโดยท่ีปัจจุบนั การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท าได้

โดยสะดวกและรวดเร็วมาก เน่ืองจากมีการน าาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ มาใชใ้นการ

จดัเก็บขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล การรับ – ส่ง ขอ้มูล การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่ง

หน่วยงานเกิดข้ึนตลอดเวลาและมีอยูโ่ดยทัว่ไป การสะสม ขอ้มูลไวใ้นความครอบครองเพื่อหาประโยชน์

จากขอ้มูลนั้นมีมากข้ึนและมีอยูใ่นทุก ๆ วงการ ท าให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลข้ึน คือ การน าขอ้มูลส่วน

บุคคลไปใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผย ท าใหบุ้คคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลอาจไดรั้บความเสียหายได ้เช่น อาจ

มีผลต่อความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล หรือการน าขอ้มูลข่าวสารไปใช้

ประโยชน์ในทางพาณิชยโ์ดยปราศจาก การไดรั้บอนุญาตหรือยินยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูล ท าให้เกิด

ความเสียหายหรือความเดือดร้อน ร าคาญกบัเจา้ของขอ้มูล กฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้

ความส าคัญแก่กระบวนการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างมาก การจัดเก็บข้อมูลต้องด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมและถูกตอ้งตาม กฎหมาย กระบวนการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วน

บุคคลตอ้งเป็นไปในแนวทางท่ีกฎหมายก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด ซ่ึงไดแ้ก่ วิธีการจดัเก็บ การรวบรวม 

การใช ้การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล การตรวจสอบความถูกตอ้งของการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล และการรักษาความปลอดภยัแก่ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจดัเก็บหลกัการ

ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวน้ีถือเป็นพื้นฐานในบทบญัญติัของกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคค 

แผนการบริหารความเส่ียง :  บริษทัมีนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและมีการแต่งตั้งให้

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งด าเนินงานในส่วนผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และ ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคล รวมถึงท าการอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานเก่ียวกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้
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ทราบถึงการปฏิบติัต่าง ๆ  เพื่อมิใหล้ะเมิด พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือรวมถึงกฎหมายต่าง ๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้งดว้ย  
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1.  สินทรัพย์ถาวร 
ตารางแสดงทรัพยสิ์นถาวรของบริษทัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562 สรุปไดด้งัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท

ทรัพย์สิน 
ลกัษณะทรัพย์สิน 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพนั 

มูลค่าสุทธิ              

ณ  31 ธันวาคม  

2563 

มูลค่าสุทธิ              

ณ  31 ธันวาคม 

2562 

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

1.ท่ีดิน 
 

โฉนดเลขท่ี 111455 เลขท่ีดิน 4079    
หนา้ส ารวจ 13075 ต าบลหวัหมาก 

(หวัหมากใต)้ อ าเภอบางกะปิ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีดิน 2 งาน 

บริษทั ติดภาระจ านองเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี

มีกบัสถาบนัการเงิน รวม

วงเงินจ านองเท่ากบั 24.2 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

2562 : 24.8 ลา้นบาท) 

 

 

8.0 

 

 

 

8.0 

 

ใชเ้ป็นส านกังานใหญ่ของ
บริษทั 

โฉนดเลขท่ี 111456 เลขท่ีดิน 4080     
หนา้ส ารวจ 13076 ต าบลหวัหมาก
(หวัหมากใต)้ อ าเภอบางกะปิ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีดิน 2 งาน 

บริษทั ใชเ้ป็นส านกังานใหญ่ของ

บริษทั 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดิน
ตามขอ้ท่ี 1. 

บริษทั 16.2 16.8 เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการ 

3. อุปกรณ์ในการจดัแสดงงาน บริษทั ไม่มี 4.5 3.9 เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการ 

4. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน บริษทั ไม่มี 5.2 5.0 เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการ 

5. ยานพาหนะและส่วนควบ บริษทั ไม่มี 5.3 6.2 เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการ 

 อยูภ่ายใต้

สญัญาเช่า
ทางการเงิน 

ติดภาระผูกพนัภายใต้

สญัญาเช่าทางการเงินกบั
สถาบนัการเงิน 

72.0 53.5 เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการ 

รวม 111.2 93.4  
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4.2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   
ตารางแสดงทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนของบริษทัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี                     
                                                                                                                                       หน่วย : ลา้นบาท 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วนัที ่ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
โปรแกรมระหวา่งพฒันาส าหรับรถไฟฟ้า
(Electric Vehicle) และโปรแกรม EV Platform 

4.7 3.1 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

โปรแกรมการอ่านเลข BIB ส าหรับการจดังานวิง่  
(E-Horus) 

0.2 0.5  เป็นเจา้ของ ไม่มี 

โปรแกรมการรับช าระเงินออนไลน์ (E-Ticket) - 1.2  เป็นเจา้ของ ไม่มี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ  0.6 0.7  เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 5.5 5.5    

 
4.3. เคร่ืองหมายการค้า  

บริษทัด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์โดยมี

รายละเอียดของเคร่ืองหมายการคา้ ดงัต่อไปน้ี    

เคร่ืองหมาย

การค้า 

ภาพเคร่ืองหมาย

การค้า 
กรรมสิทธ์ิ ประเภทบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

M VISION 

 

บริษทั 1.การตลาดผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์  

2. จดัพิมพส่ื์อโฆษณา 

3.วางแผนจดัการและ

จดังานแสดงสินคา้ 

บริษทัไดรั้บหนงัสือส าคญัแสดงการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจากกรม

ท รัพย์ สิ นทา ง ปัญญา  ณ  วัน ท่ี  14 

กั น ย า ย น  2560 ท ะ เ บี ย น เ ล ข ท่ี  

191191407 ค าขอเลขท่ี 170132447 มี

อายุ 10 ปี  เอกสารฉบับน้ีออกให้ ณ 

วนัท่ี 24 มกราคม 2562 

 

M VISION 

 

บริษทั 1.การตลาดผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์  

2. จดัพิมพส่ื์อโฆษณา 

- บริษทัรอค าสั่งและรอเปล่ียนสถานะ

เคร่ืองหมายการคา้จากกรมทรัพยสิ์น

ทางปัญญา เช็คสถานะเ ม่ือวันท่ี  1 
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เคร่ืองหมาย

การค้า 

ภาพเคร่ืองหมาย

การค้า 
กรรมสิทธ์ิ ประเภทบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 3.วางแผนจดัการและ

จดังานแสดงสินคา้ 

กรกฎาคม 2561 (ทางบริษทัไดย้ืน่ค  าขอ

เลขท่ี 1047591 22 มิถุนายน 2559) 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยงัรอค าสั่ง

อุทธรณ์เคร่ืองหมายการคา้ 

- บริษทัไดรั้บหนังสือส าคญัแสดงการ

จ ดทะ เ บี ยน เ ค ร่ื อ ง หม า ย ก า ร ค้ า 

เคร่ืองหมายบริการ  จากกรมทรัพยสิ์น

ทางปัญญา ออกให้ ณ วนัท่ี 26 มีนาคม 

2563 ท ะ เ บี ย น เ ล ข ท่ี   201106772         

(ค  าขอเลขท่ี 1047591 ) 

THAILAND 

MOBILE 

EXPO 

 บริษทั 1.ด าเนินและจดัการ

ทางดา้นแสดง

สินคา้ 

- บริษัทรอค าสั่งอุทธรณ์เคร่ืองหมาย

การค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เช็คสถานะวันท่ี  1 กรกฎาคม 2561 

(ทางบริษทัได้ยื่นค  าขอเลขท่ี 1047593 

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2559)  

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยงัรอค าสั่ง

อุทธรณ์เคร่ืองหมายการคา้ 

- ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2564  ยงัรอค าสั่ง

อุทธรณ์เคร่ืองหมายการคา้ 

บริษทั 1. ใหเ้ช่าพื้นท่ีเพื่อขาย

สินคา้ 

- บริษัทรอค าสั่งอุทธรณ์เคร่ืองหมาย

การค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เช็คสถานะวันท่ี  1 กรกฎาคม 2561 

(ทางบริษทัได้ยื่นค  าขอเลขท่ี 1047592 

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2559)  

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยงัรอค าสั่ง

อุทธรณ์เคร่ืองหมายการคา้ 
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เคร่ืองหมาย

การค้า 

ภาพเคร่ืองหมาย

การค้า 
กรรมสิทธ์ิ ประเภทบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

- ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2564  ยงัรอค าสั่ง

อุทธรณ์เคร่ืองหมายการคา้ 

EV EXPO  บริษทั 1. ด าเนินและจดัการ

ทางดา้นแสดง

สินคา้ 

 

 

 

 
2. ใหเ้ช่าพื้นท่ีเพื่อขาย

สินคา้ 

 

บริษทัไดรั้บหนงัสือส าคญัแสดงการจด
ท ะ เ บี ย น เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า 
เคร่ืองหมายบริการ  จากกรมทรัพยสิ์น
ท า ง ปัญญ า  อ อ ก ให้  ณ  วัน ท่ี  19 
ก ร ก ฎ า ค ม  2562 ท ะ เ บี ย น เ ล ข ท่ี   
191111724  (ค  าขอเลขท่ี 180105522 
จดทะเบียน ณ วันท่ี  21 กุมภาพันธ์  
2561) 
บริษทัไดรั้บหนงัสือส าคญัแสดงการจด

ท ะ เ บี ย น เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า 

เคร่ืองหมายบริการ  จากกรมทรัพยสิ์น

ท า ง ปัญญ า  อ อ ก ให้  ณ  วัน ท่ี  19 

ก ร ก ฎ า ค ม  2562 ท ะ เ บี ย น เ ล ข ท่ี   

191111725  (ค  าขอเลขท่ี 180105523 

จดทะเบียน ณ วันท่ี  21 กุมภาพันธ์  

2561) 

STEP EXTRA 

 

บริษทั 1. บทความรายงาน

ขอ้มูลเก่ียวกบักีฬา 

- บริษัทรอค าสั่งอนุมัติเคร่ืองหมาย

การค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เช็คสถานะวันท่ี  1 กรกฎาคม 2561 

( ท า ง บ ริ ษั ท ไ ด้ ยื่ น ค  า ข อ เ ล ข ท่ี  

180108541 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561)  

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยงัรอค าสั่ง

อุทธรณ์เคร่ืองหมายการคา้ 

-ไม่สามารถจดทะเบียนได้ท้ิงค  าขอ 

และไดจ้ดัท าค  าขอใหม่เป็นค าขอเลขท่ี 

190130562 
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เคร่ืองหมาย

การค้า 

ภาพเคร่ืองหมาย

การค้า 
กรรมสิทธ์ิ ประเภทบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

- ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ไดรั้บการจด

ทะเบียนเรียบร้อย รอรับหนงัสือส าคญั

แสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การคา้จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

1.ใหเ้ช่าพื้นท่ีโฆษณา - บริษัทรอค าสั่งอนุมัติเคร่ืองหมาย

การค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เช็คสถานะวันท่ี  1 กรกฎาคม 2561 

( ท า ง บ ริ ษั ท ไ ด้ ยื่ น ค  า ข อ เ ล ข ท่ี  

180108542 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561) 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยงัรอค าสั่ง

อุทธรณ์เคร่ืองหมายการคา้ 

-บริษทัได้รับหนังสือส าคญัแสดงการ

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้จากกรม

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 

2561 ทะเบียนเลขท่ี 201106773 ค  าขอ

เลขท่ี 180108542 มีอายุ 10 ปี เอกสาร

ฉบบัน้ีออกให ้ณ วนัท่ี 26 มีนาคม 2563 

1.ใหเ้ขา้ถึงเวบ็ไซต์

ผา่นเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

2. ใหผู้ใ้ชห้ลายราย

เขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารผา่นทาง

อินเตอร์เน็ต 

-บริษทัได้รับหนังสือส าคญัแสดงการ

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้จากกรม

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 

2561 ทะเบียนเลขท่ี 201102335 ค าขอ

เลขท่ี 180108543 มีอายุ 10 ปี เอกสาร

ฉบบัน้ีออกให้ ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 

2563 
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เคร่ืองหมาย

การค้า 

ภาพเคร่ืองหมาย

การค้า 
กรรมสิทธ์ิ ประเภทบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

1.ใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

กีฬา 

2. ธุรกิจบนัเทิงใน

ดา้นการแข่งขนั

กีฬา 

- บริษัทรอค าสั่งอนุมัติเคร่ืองหมาย

การค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เช็คสถานะวันท่ี  1 กรกฎาคม 2561 

( ท า ง บ ริ ษั ท ไ ด้ ยื่ น ค  า ข อ เ ล ข ท่ี  

180108544 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561) 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยงัรอค าสั่ง

อุทธรณ์เคร่ืองหมายการคา้ 

-ไม่สามารถจดทะเบียนได้ท้ิงค  าขอ 

และไดจ้ดัท าค  าขอใหม่เป็นค าขอเลขท่ี 

190130561 

- เช็ค สถานะ ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2563

ยงัรอค าสั่งอุทธรณ์เคร่ืองหมายการคา้ 

   1. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

สุขภาพ 

 

บริษทัไดรั้บหนงัสือส าคญัแสดงการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจากกรม

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ณ วนัท่ี 20 มีนาคม 

2561  ทะเบียนเลขท่ี 201102336 ค าขอ

เลขท่ี 180108545 มีอายุ 10 ปี  เอกสาร

ฉบบัน้ีออกให้ ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 

2563 

WHATPHONE   1.ใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

การส่ือสาร

โทรคมนาคม 

- บริษัทรอค าสั่งอนุมัติเคร่ืองหมาย

การค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เช็คสถานะวันท่ี  1 กรกฎาคม 2562 

( ท า ง บ ริ ษั ท ไ ด้ ยื่ น ค  า ข อ เ ล ข ท่ี  

180108546 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561) 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยงัรอค าสั่ง

อุทธรณ์เคร่ืองหมายการคา้ 
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เคร่ืองหมาย

การค้า 

ภาพเคร่ืองหมาย

การค้า 
กรรมสิทธ์ิ ประเภทบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

- ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2564 ยงัรอค าสั่ง

อุทธรณ์เคร่ืองหมายการคา้ 

บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนส่ิงพิมพต์ามพระราชบญัญติัการพิมพ ์ พ.ศ. 2484 กบัหอสมุดแห่งชาติ 

ไดแ้ก่ “WHATPHONE” โดยมีรายละเอียดของการแจง้จดการพิมพ ์ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือหนังสือ 
ภาพเคร่ืองหมาย

ส่ิงพมิพ์ 
กรรมสิทธ์ิ ประเภทสินค้า เลขทะเบียน ISBN 

WHATPHONE  บริษทั 1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร

ดา้นโทรศพัทมื์อถือ 

เทคโนโลย ี

บทความ  สารคดี 

โฆษณา และแจง้

ความ 

เลขทะเบียน  ISBN: 9 778601 

426000  

4.4. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมจ านวน 3 บริษทั 

อยา่งไรก็ตาม ในการพิจารณาลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งโครงการลงทุนแต่ละโครงการ

นั้น บริษทัจะให้ความส าคญักบัการพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัเป็นส าคญั โดยค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเส่ียงและสภาพคล่องทาง

การเงินของบริษทัอยา่งรอบคอบ ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวจะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั

และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอบเขตอ านาจอนุมติัท่ีก าหนดไว ้และตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด

และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย 

กฎระเบียบ หรือประกาศค าสั่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการและ/หรือ

ผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการ เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคลอ้งกบั

การด าเนินธุรกิจของบริษทั 

โดยเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 มติอนุมติัการ

ลงทุนบริษทัยอ่ยในบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั และบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ากดั ในสัดส่วน

ร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบียนตามล าดบั บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบั
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กระทรวงพาณิชยใ์นเดือนเมษายน 2562 และเรียกช าระค่าหุ้นเต็มจ านวน และลงทุนในบริษทั เอ็มอาร์ คอน

เน็กซ์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมในสัดส่วนร้อยละ 40  

เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดมี้การเพิ่มจ านวนหุ้นในบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั ตาม

มติอนุมติัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2563 จ านวน 240,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวม

เป็นเงิน 1,200,000 บาท ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัถือสัดส่วนเป็นร้อยละ 76 ของทุนจด

ทะเบียนทั้งหมดของ บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั  

ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ล าดบั 
 

ช่ือบริษัท 
 

ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

สัดส่วน
การถือหุ้น 

วนัทีจ่ดทะเบียน
จดัตั้งบริษัท 

บริษัทย่อย 
1 บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั 

เลขท่ี 11/1 ซอยรามค าแหง 121 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 
0105562062908 
โทร.  02-7351204 

ธุรกิจให้
ค  าปรึกษาดา้น
การส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์ 
จดักิจกรรม
ดา้นการบนัเทิง 
รับจดั Event 

5.0 ลา้นบาท 3.8 ลา้นบาท ร้อยละ 76 2 เมษายน 2562 
 

2 บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต 
จ ากดั 
เลขท่ี 11/1  ซอยรามค าแหง 121 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 
0105562075295 
โทร.  02-7351204 

ธุรกิจขายและ
ใหบ้ริการดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.0 ลา้นบาท 2.5 ลา้นบาท ร้อยละ 51 24 เมษายน 2562 
 

บริษัทร่วม 
1 บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จ ากดั 

เลขท่ี 143/3 ซอยลาดพร้าว 94    
(ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา                     
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 
0105562068167 
โทร. 081-7338598 

ธุรกิจการ
ใหบ้ริการดา้น
การจดัแข่งขนั
กีฬาแบบครบ
วงจร 

5.0 ลา้นบาท 2.0 ลา้นบาท ร้อยละ 40 10 เมษายน 2562 
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4.5. ข้อมูลเกีย่วกบัทรัพย์สินทีม่ีการประเมินราคา และราคาประเมิน 
                 ในระหวา่งปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีการประเมินทรัพยสิ์นใด ๆ  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ในเดือนกนัยายน 2561 บริษทัคู่กรณีกล่าวหาวา่บริษทัไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีลงนามในเดือน

สิงหาคม 2561โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ทางบริษทัไดย้ื่น

ค าให้การต่อสู้คดีและฟ้องแยง้เรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากบับริษทัคู่กรณี เป็นจ านวนเงิน 106.3 ลา้น

บาทรวมดอกเบ้ีย ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่  

ทนายความของบริษทัมีความเห็นวา่บริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกนัขา้งตน้และฝ่ายบริหารของ

บริษทัเห็นว่าบริษทัจะชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ได้ตั้งส ารอง

ส าหรับความเสียหายจากคดีความดงักล่าวไวใ้นบญัชี 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107561000021 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ : MVP 

ประเภทธุรกิจ :           ประกอบธุรกิจการจดังานแสดงสินคา้เทคโนโลย ีอุปกรณ์ส่ือสาร อุปกรณ์ต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดังานแข่งขนักีฬา ท่องเท่ียว งานสัมมนา และอ่ืน ๆ ตลอดจน

การผลิตและจ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งส่ือออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้ง

การประกอบธุรกิจพาณิชย ์

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 11/1 ซอยรามค าแหง 121 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศพัท ์  : (66) 2-735-1201 , (66) 2-735-1202, (66) 2-735-1204 

โทรสาร   : (66) 2-735-2719 

เวบ็ไซต ์(URL)  : http://www.mvisioncorp.com 

ทุนจดทะเบียน  : 100,000,000 บาท (หน่ึงร้อยลา้นบาท) 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้  : 100,000,000 บาท (หน่ึงร้อยลา้นบาท) 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต่้อหุน้ : 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

แผนท่ีตั้งบริษทั 
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บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลกัทรัพยหุ์น้สามญั     :   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ชั้น 1 Tower B (ขา้งสถานทูตจีน) 

เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร  

10400 

โทรศพัท ์: (66) 2-009-9000 

โทรสาร : (66) 2-009-9991 

TSD Call center : (66) 2-009-9999 
 

ผูส้อบบญัชี ปี 2563 :  1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 218 หรือ 

2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 หรือ 
3) นางพรทิพย ์เลิศทนงศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 หรือ 
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211  

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ  ากดั  

เลขท่ี 790/12 อาคารทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 

ถนนสุขมุวทิ 55 แขวงคลองตนั เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: (66) 2-714-8842 

โทรสาร : (66) 2-185-0225 

 

นักลงทุนสัมพนัธ์ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษทั  : นางสาวอปัษร วลิาสศกัดานนท ์ 

                E-Mail : ir@mvisioncorp.com 
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ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว 

บริษทัมีทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
200 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย  

 

 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
(1) คู่สมรสนายโอภาส เฉิดพนัธุ์ 
(2) บิดานายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
ในระหว่างปี 2563 บริษทัไม่มีการออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 

หรือหลกัทรัพยอ่ื์น 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มครอบครัวเฉิดพนัธ์ุ   

- นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ 
- นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน (1) 
- นายถาวร เฉิดพนัธ์ุ (2) 

         40,040,000 
          5,221,000        

4,667,200 

20.0             
2.6 
2.3 

 49,928,200 24.9 
2. นายสุระ คณิตทวกีลุ 38,903,300 19.4 
3. นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ 25,300,000 12.6 
4. นายสาธิต ภาวศุทธิพนัธ์ุ 12,748,500 6.4 
5. นายธราธร ยวงบณัฑิต 8,450,000 4.2 
6. นายบญัชา พนัธุมโกมล  6,380,200   3.2 
7. นายสิทธิโชค นพชินบุตร 4,118,000 2.1 
8. นายพีรนาค โชควฒันา 3,630,000 1.8 
9. นายกนกยศ ม่ิงมาศ 3,552,500 1.8 

10. นายวติตพล วงศส์วสัด์ิ 2,656,000 1.3 
     ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน ๆ 44,333,300 22.30 

รวมทั้งส้ิน       200,000,000 100.0 
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เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2564 มีมติให้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) จ  านวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (0.00 บาท) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ(MVP-W1)  ในราคาใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เท่ากบั 1.20 บาทต่อหุน้ อยา่งไร
ก็ตาม การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน จนกวา่
จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของก าไรสุทธิของงบการเงินของ

บริษทัภายหลงัจากหกัภาษี และเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอ่ืน (ถา้มี)  อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้หากบริษทัมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดงักล่าวมาใชเ้พื่อขยายการด าเนินงานของบริษทัต่อไป 

อน่ึง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากก าไรท่ีเกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพยสิ์น

ถาวรท่ีเกิดข้ึนในบริษทั หรือในบริษทัยอ่ยให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ

บริษทัวา่จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของ

บริษทั รวมทั้งความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหย้ดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทั 

ขอ้มูลการจ่ายปันผลยอ้นหลงั รายละเอียดดงัน้ี 
อตัราส่วนทางการเงนิ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.2) 0.2 (2.5) 

การจ่ายเงินปันผลต่อหุน้(บาท) - *** - ** - * 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) - - - 
หมายเหตุ *    ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผล  

** ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 มีมติงดจ่ายเงินปันผล 

  ** เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 วนัท่ี 30  เมษายน 2564 พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ชุดยอ่ย จ านวน 4 ชุด เพื่อดูแลระบบการบริหาร และระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีแผนผงัองคก์ร ดงัน้ี  

 
  หมายเหตุ:  บริษทัทบทวนโครงสร้างภายในองคก์รเพ่ือการบริหารท่ีจดัการท่ีดีข้ึน วนัท่ี  2 มกราคม 2564 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ดงัน้ี  

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1.นายทนง ล้ีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ/  

ประธานกรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2.นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเส่ียง/ กรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3.นายธราธร ยวงบณัฑิต กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร  
4.นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร 
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ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
5.นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร 
6.นางสาวอปัษร วลิาสศกัดานนท์ กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง  
7.ผศ. อรทยั วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8.ดร. ณัฐกฤษฎ ์ทิวไผง่าม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9.นายคงพนัธ์ุ ปราโมชฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวอปัษร วลิาสศกัดานนท ์ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริษทั 

จ านวนกรรมการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีก าหนดให้มีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 

คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และเป็นผู ้

มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทั 

ทั้งน้ีบริษทัไดแ้สดงคุณวฒิุทางการศึกษา และประสบการณ์ท างานของกรรมการแต่ละท่าน ทั้ง

ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งไวใ้นเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม 

และ เลขานุการบริษทั” และรายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย ไวใ้นหัวขอ้ “การก ากบัดูแล

กิจการ” ภายใตห้วัขอ้ “คณะกรรมการชุดยอ่ย” 

คณะกรรมการมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการ

ก ากบัดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 

ขณะเดียวกนัก็ค  านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบการก าหนด

วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั พร้อมทั้งจดัให้มีกลไกในการ

ก ากบัดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนัแทนบริษัท 

กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ นายธราธร ยวงบณัฑิต 

และนายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั

ของบริษทั 
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คุณสมบัติของกรรมการ 

1. มีคุณสมบติัท่ีไม่ขดัต่อพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. เป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3. มีภาวะผูน้ า วสิัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผู ้
ถือหุน้โดยรวม 

4. เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทั 

5. เป็นผูมี้ความรับผดิชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
6. เป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทั ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 คือ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 

3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง

ตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งน้ีกรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้

แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการ

ดงักล่าวไดก้ระท าคุณประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งยิ่งและการด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนดมิไดท้  า

ให้ความเป็นอิสระขาดหายไปรวมทั้งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้น

ของบริษทัดว้ย 

ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริษทัจ านวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจ านวนหน่ึงในสามมาก

ท่ีสุด ตอ้งออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่

อีกวาระได ้จะมีวาระการด ารงต าแหน่งนบัจากวนัแต่งตั้งจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

ขอบเขต อ านาจอนุมัติ หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการมีบทบาทในการก ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและ

แนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนั
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กบัผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทัในเครือ โดยยดึหลกัจริยธรรมท่ีดี ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ทั้งน้ี ใหร้วมถึงการดูแลใหก้ารด าเนินกิจการ

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์ ขอ้บงัคบัของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของผูถื้อหุน้  

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ ง บุคคลท่ีมี คุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดใน

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ  2535  และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ี

ต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ  

3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษทั พร้อมทั้งก าหนดขอบเขต

อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการบริหาร  

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะ

ตอ้งห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัต่อไป  

5. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจผกูพนับริษทัได ้ 

6. แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ

มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้น ๆ ได ้ 

7. พิจารณาอนุมติัการท ารายการการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั เวน้แต่ในกรณีท่ี

รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ในการพิจารณาอนุมติัดงักล่าวให้

เป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. พิจารณาอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เวน้แต่ในกรณีท่ีรายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ในการพิจารณาอนุมติัดงักล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/
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หรือ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น เม่ือเห็นไดว้า่บริษทัมีก าไรพอสมควร

ท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผู ้

ถือหุน้คราวต่อไป 

10. ก าหนดวสิัยทศัน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั กลยทุธ์ธุรกิจ งบประมาณประจ าปี 

และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และการเติบโต

อยา่งย ัง่ยนื 

11. ประเมินผลการปฏิบติังานและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้ งใจและ

ระมดัระวงั ในการปฏิบติังาน 

13. ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

14. ก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และวดัผลได ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปไดแ้ละความสมเหตุสมผล 

15. รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น มีการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

16. ประเมินผลการปฏิบติังานและก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง 

17. ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

18. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

อ านาจการบริหาร การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด 

19. ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

ของบริษทัให้คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยจดัท าเป็นคู่มืออ านาจด าเนินการ และใหมี้การทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

20. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้งดูแลจดัให้มี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี เพื่อน าเสนอ

ต่อ  ผูถื้อหุน้ในการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
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22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบั

รายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเร่ืองส าคญั ๆ ตามนโยบายขอ้พึง

ปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

23. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

24. คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบติัดว้ยตนเอง และประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม 

25. สนบัสนุนใหบ้ริษทัมีนโยบายและการด าเนินการในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผู ้
ถือหุน้ ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท 
สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3. สนบัสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ ตามขอบเขต
อ านาจ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

5. เป็นผูล้งคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากนั 

8.2 เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติแต่งตั้งให้นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ด ารงต าแหน่งเป็น

เลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี  14 มีนาคม 2561 โดยคุณสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการของ

บริษทัปรากฏในเอกสารแนบ “รายะเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ ีอ  านาจควบคุม และ

เลขานุการบริษทั”              

ขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ทะเบียนกรรมการ 

(ข)  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บริษทั 

(ค)  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
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2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และส่งส าเนารายงาน

ดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี

บริษทัไดรั้บรายงาน 

3. จดัท าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี รวมทั้งดูแล

ให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าวให้ถูกตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได้ใน

ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ห้าปีนบัแต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือขอ้มูลดงักล่าว การเก็บรักษาเอกสาร

และหลกัฐานขา้งตน้ ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาดว้ยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใดท่ี

สามารถเรียกดูไดโ้ดยไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้ความ 

(1) การใหข้อ้มูลประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(2) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั หรือรายงานอ่ืน

ใดท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(3) ความเห็นของบริษทัเม่ือมีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหุน้ของบริษทัจากผูถื้อหุน้เป็นการทัว่ไป 

(4) การให้ขอ้มูลหรือรายงานอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัจดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ต่อผูถื้อหุ้นหรือ

ประชาชนทัว่ไป ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

4. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดต่อไป 

5. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติั

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น และไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดหรือแยง้กับประโยชน์ของบริษัทอย่างมี

นยัส าคญั 

6. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบและความระมดัระวงัเยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนั้นจะ

พึงกระท าภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั โดย 

(1) การตดัสินใจไดก้ระท าไปดว้ยความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นไปเพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 

(2) การตดัสินใจไดก้ระท าบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตวา่เพียงพอ และ 

(3) การตดัสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองท่ี

ตดัสินใจนั้น 
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7.  ตอ้งเก็บรวบรวมคะแนนการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายบุคคล คณะกรรมการ

ชุด ย่อย ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เพื่อน าผลการประเมินท่ีได้มาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั 

8.3 คณะผู้บริหาร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1.นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2.นายธราธร ยวงบณัฑิต ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 
3.นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ 
4.นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
5.นางสาวอปัษร วลิาสศกัดานนท์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ: 1. ผูบ้ริหารล าดบัท่ี 1-5 เป็นผูบ้ริหารตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                  2. ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน คือ นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท ์

3. ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการท าบญัชี คือ นางสาวองัคณา ทองสมคัร  
 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

สามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการภายใตห้วัขอ้ “คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
1.  ควบคุมการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงาน และบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 

2.  ตดัสินในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทั ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึง

การควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ 

3.  เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร

ค าสั่ง หนงัสือแจง้ใด ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

4.  มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย บุคคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และให้มีอ านาจปลดออก ตามความเหมาะสม ของพนกังานระดบัต่าง ๆ 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

5.   มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้ เพื่อประโยชน์ของบริษทั 

6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

กรรมการบริษทั 
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7. อนุมติัและแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงาน 

8. ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษทั 

8.4 แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผูบ้ริหาร และนโยบาย

สืบทอดต าแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผูบ้ริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซ่ึงจะ

พิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม 

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัท าวิเคราะห์ทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อน ามาใชใ้นการสรรหากรรมการบริษทั (Skill  
Matrix) ไวเ้พื่อใหมี้ความหลากหลายและครบถว้นในการบริหารงาน 

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจ่ายค่าคอบแทนไวอ้ย ่างชดัเจน โปร่งใส 

เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บั

อุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั และเพียงพอท่ีจะด ารง

รักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงและมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการไวไ้ด ้ 

(1)   ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 และท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมติัก าหนด
ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี  

เบ้ียประชุมกรรมการ 

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมปี 2563 ค่ำเบีย้ประชุมปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท   
- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 15,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 
- กรรมการบริษัท 10,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 10,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 
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ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุมปี 2563 ค่ำเบีย้ประชุมปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 15,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 10,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง *   
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 15,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 
- กรรมการบริหารความเสีย่ง 10,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 10,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน * 

  

- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

15,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 15,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 

- กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

10,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 10,000 บาท/ ทา่น/ ครัง้ 

หมายเหตุ –  จ่ายเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าคอบแทนเฉพาะ
กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 
2,000,000 บาทต่อปี (ปี 2563 : วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี) จนกวา่คณะกรรมการ
บริษทัจะไดเ้สนอและขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ปี 2563 (ค่าเบ้ียประชุม)  
หน่วย: บาท 
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หมายเหตุ:    1    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2561 และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 2 

มีนาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท 
2    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25

เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท 
3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 29 

กรกฎาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท 

 

(ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

   บริษทัจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ อาทิ 
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร จ านวน 5 ราย ดงัน้ี  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2563 ปี 2562 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนเงิน
ทดแทน เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ผลประโยชน์หลงัออกจาก
งาน และสวสัดิการต่าง ๆ  
       ระยะสั้น 
       ระยะยาว 
       รวม 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

18.3 

0.8 

19.1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

25.3 

0.6 

25.9 

(2)   ค่าตอบแทนอ่ืน  (ไม่ใช่ตัวเงิน) 

   บริษทัไม่มีโครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประชุม และสวสัดิการต่าง ๆ 
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8.6 บุคลากร 

จ านวนพนักงาน 
  บริษทัมีจ านวนพนกังาน (ไม่นบัรวมผูบ้ริหาร) ซ่ึงสามารถแบ่งตามกลุ่มงานไดด้งัน้ี 
                    หน่วย: คน 

แผนก 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ - 1 
ฝ่ายอีเวน้ท ์ 5 7 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 12 17 
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 3 
ฝ่ายกราฟฟิก 3 4 
ฝ่ายคอนเทนต ์ 2 6 
ฝ่ายร้านคา้ - 2 
ฝ่ายขาย 5 5 
ฝ่ายการตลาด 5 6 
ฝ่ายบญัชี 4 4 
ฝ่ายการเงิน 2 3 
ฝ่ายจดัซ้ือ 1 1 
ฝ่ายวิจยัและพฒันา 1 1 

รวม 42 60 

 ผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมของพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) และลกัษณะผลตอบแทน  

ค่าตอบแทนพนักงาน 
 (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

ปี 2563 ปี 2562 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 
กองทุนเงินทดแทน เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน และสวสัดิการต่าง ๆ  

42 22.8 60 28.6 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

 -  ไม่มี  -    

นโยบายในการบริหารและพฒันาบุคลากร 

  บริษัทตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นปัจจัยส าคัญน าบริษัทไปสู่
ความส าเร็จ บริษทัจึงมีการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมุ่งเน้นด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกบัเทคโนโลยใีนการด าเนินธุรกิจ 
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โดยเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์ความตอ้งการอตัราก าลงั เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขนัและรองรับ
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ 
ความสามารถของบุคลากรในทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินการทางธุรกิจ นโยบาย 
พนัธกิจ และวฒันธรรมองคก์ร เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจบริษทัอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
1. บริษทัมีนโยบายดา้นการสรรหา พฒันา และรักษาบุคลากรของบริษทั ดว้ยการให้ค่าตอบแทนใน

รูปแบบเงินเดือน สิทธิประโยชน์ สวสัดิการและผลตอบแทนอ่ืน ๆ ตามต าแหน่ง ความรับผิดชอบ 
สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานให้มีความเป็นปัจจุบนั ตลอดเวลา และเหมาะสมกบัระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของต าแหน่งให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และ สภาวะเศรษฐกิจ โดยด าเนินการ
ควบคู่กบัการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกนัและต่างอุตสาหกรรม ใน
เกณฑท่ี์สามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจประเภทเดียวกนั 

2. บริษทัมีนโยบายให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อพนกังานซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานทั้งใน
ระยะสั้น คือ โบนสั ซ่ึงเป็นไปตามผลการด าเนินงานของบริษทั และผลตอบแทนระยะยาว คือ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นสวสัดิการท่ีเป็นหลกัประกนัทางการเงินใหแ้ก่พนกังาน 

3. บริษทัถือว่าพนักงานคือทรัพยากรท่ีมีค่าของบริษทั โดยทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัส าคัญยิ่ง
ประการหน่ึงท่ีจะท าให้องคก์รสามารถพฒันาไปไดอ้ยา่งกา้วหนา้ มีศกัยภาพในการแข่งขนัและท า
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการสร้างและพฒันาบุคลากร
จากภายในดว้ยการจดัฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบติังานให้แก่พนกังานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง
การจดัส่งพนักงานไปดูงานและฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้าง
จิตส านึกและการฝึกอบรมในเร่ืองความปลอดภยัในการให้บริการ โดยพนกังานของบริษทัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของบริษทั และตามมาตรฐานสากลโดยเคร่งครัด 

4. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เสมอ
ภาค และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาและใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ขีดความสามารถ 

5. บริษทัให้ความส าคญักบัการสร้างขวญัก าลงัใจ และความภูมิใจในการปฏิบติังานให้กบัพนกังาน
ด้วยการก าหนดผลตอบแทน และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานบนพื้นฐานของความรู้ 
ความสามารถและความเป็นธรรม รวมทั้งจดัให้ระบบสวสัดิการท่ีเหมาะสม ตลอดจนพฒันาชีวิต 
ความเป็นอยูข่องพนกังานใหดี้ข้ึนเพื่อธ ารงไวซ่ึ้งทรัพยากรบุคคลอนัมีค่าของบริษทั 

6. การรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพไวก้ับบริษทั บริษทัมีการดูแลพนักงานท่ีมีความสามารถและมี
ศกัยภาพสูงในการท างาน ใหโ้อกาสในการกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

7. บริษทัมีนโยบายสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัภายในองค์กรบริษทัให้ความส าคญัอย่างมากกบั
การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานทุกระดบั รวมทั้งการส่ือสาร



 

  ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หนา้ 88 

ภายในองคก์รแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปล่ียน
แนวคิดมุมมอง น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลลพัธ์ท่ีได้ไป
ปรับปรุงแนวทางการ ด าเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

8. บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้ งเป็นไปตาม
นโยบายและ กลยทุธ์ของทุกสายธุรกิจ โดยน าระบบตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (KPIs) จากเป้าหมาย
ขององคก์รลงสู่ระดบั หน่วยงานและบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ ควบคู่กบัการประเมินผลขีด
ความสามารถต่าง ๆ ในทุกระดับ Corporate Competency รวมทั้ งน าระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังานท่ีทนัสมยัและเป็นมาตรฐานสากลมาใชใ้นองคก์ร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผล
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน โดยน าผลลพัธ์ไปใชใ้นการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุ  พนัธกิจของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

9. บริษทัมีนโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยด าเนินการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถ
ของพนกังานในทุกระดบัให้เหมาะสมกบัต าแหน่งอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการทาง
ธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ บริษทัจึงมุ่งมัน่พฒันาบุคลากรทุก
สายวิชาชีพในทุกระดบั โดยผสมผสานทั้งการพฒันาดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
การปลูกฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และ
แนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

การจดัฝึกอบรมภายในบริษทั 
บริษทัให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง โดยส่งเสริม และ

พฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารและพนกังานให้สามารถท างานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมาย 
ของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษทัจึงออกแบบและพฒันาหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมภายในองคก์รโดย แบ่งเป็นระดบั ดงัน้ี 

- ส าหรับพนกังานระดบับริหาร 
บริษทัด าเนินการพฒันาผู ้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพฒันา
ทกัษะความเป็นผูน้ าควบคู่ไปกบัการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการเสริมสร้างความ
เช่ียวชาญในการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งเป็นการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการปรับเล่ือนต าแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้า
ในสายวิชาชีพและ ส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทั ให้แข่งขนัและพร้อมเป็น
ผูน้ าในอุตสาหกรรมธุรกิจท่ีด าเนินการทั้งใน ปัจจุบนัและอนาคต เช่น กลยุทธ์ทาง
การตลาด และความส าคญัของธุรกิจ และการบริหารความเส่ียงองคก์ร เป็นตน้ 

- ส าหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการ  
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เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานตามวิชาชีพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานตามหน้าท่ีงาน เช่น การบริหารความเส่ียง มาตรฐาน
ทางดา้นการเงินและบญัชี ความรู้ทางด้านกฎหมาย ทกัษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี ทกัษะการตลาดและการขาย มาตรฐานทาง IT และ ทกัษะต่าง ๆ ทาง
สายอาชีพ ฯลฯ 

- ส าหรับพนกังานทุกคน    
บริษทัด าเนินการพฒันาพนกังานทุกคนโดยจดัหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถ
หลกั เพื่อให้พนกังานทุกคนของบริษทัปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร การส่ือสารนโยบายต่าง ๆ ของบริษทั เช่น 
การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ การรณรงคใ์นโครงการต่าง ๆ ท่ีบริษทัไดจ้ดัข้ึน ฯลฯ 

 

สรุปการอบรมใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานในปี 2563 
หลกัสูตรอบรมภายนอก  

ผู้บริหาร ช่ือหลกัสูตร 
นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ 
(ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
สารสนเทศ) 

- ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY รุ่น 11 (ABC 11) 
- การเตรียมความพร้อมกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงในเร่ือง Personal Data  
  Protection” (LC) 

นางสาวอปัษร  วลิาสศกัดานนท ์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและ
การเงิน เลขานุการบริษทั) 

- CGR 1-1 Workshop 2020 
- From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and Management  
  Framework in Business and Investment Strategies 
- mai Sustainability Strategy Program 
- Road to Join CAC 
- Safe , Strong & Sustainable A Practical Guideline for Managing  Strategic Risks   
- Smart Disclosure Program (SDP) 
- Transfer Pricing 
- จดัท างบการเงินถูกตอ้ง สอดคลอ้งหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษี 
- เทคนิคการเขียน CG Report 
- แนวทางการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์   
  COVID-19 
- สรุปประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีพบในการปฏิบติังานของบริษทัจด  
  ทะเบียนและเร่ืองความแตกต่างจากฉบบัเดิมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั 
  ท่ี 3  เร่ือง  การรวมธุรกิจปรับปรุง 2563 
- สมัมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS14 TFRIC2 TFRIC6 TSIC7 
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พนักงาน ช่ือหลกัสูตร 
 
 
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

- Sustainability Strategy Program (S01-S03) 
- หลกัสูตรพ้ืนฐานความยัง่ยนืของธุรกิจ (P01) 
 
- CGR 1-1 Workshop 2020 
- From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and Management  
  Framework in Business and Investment Strategies 
- HR  ADAPTATION  TO  DISRUPTIVE  TECHNOLOGIES 
- หลกัสูตรพ้ืนฐานความยัง่ยนืของธุรกิจ (P01) 
- Sustainability Strategy Program (S01-S03) 
- PDPA compliance 
- Road to Join CAC 
- S05 การประเมินผลและการจดัการขอ้มูลดา้นความยัง่ยนื (Sustainability Evaluation & 
Data Management) 
- Safe , Strong & Sustainable A Practical Guideline for Managing  Strategic Risks 
- Smart Disclosure Program (SDP) 
- SCP+Strategic Shareholder & FSCOMP 
- TSD ส าหรับ บมจ.เอม็ วชิัน่ 
-  การเตรียมความพร้อมกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงในเ ร่ือง Personal Data 

Protection” (LC) 
- ความยัง่ยนืของบริษทัและแบรนด ์
- โครงสร้างเงินและค่าจา้ง EASY Salary Structure 
- การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนงาน 
-  ความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR)   และส่ิงแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล  
(Environmental,Social and Governance) 

ฝ่ายกราฟฟิก - Fundamental  UI 
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ - Thailand Cybersecurity 2019 

- PDPA compliance 
- Digital Newsroom & Owned Media Revolution 
- การเตรียมความพร้อมกรรมการ และผู ้บริหารระดับสูงในเร่ือง Personal Data 

Protection” (LC) 
ฝ่ายบญัชี - กลยทุธ์การบริการการเงิน เพื่อพลิกองคก์รและสร้างการเติบโตในยคุ New Normal 

- การใชง้านระบบ SETLink 
- โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล 
- จดัท างบการเงินถูกตอ้ง สอดคลอ้งหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษี 
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พนักงาน ช่ือหลกัสูตร 
  

- เจาะประเด็นสญัญาเช่าฉบบัใหม่ (TFRS 16) 
- เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9  TFRS15  และ TFRS16  สาระส าคญั  ผลกระทบ แนวทาง
ปฏิบติั กรณีศึกษา 

 
- แนวทางการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษทัท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 

COVID-19 
- มาตรฐาน 6 ฉบบั ท่ีกระทบกบัการเงิน  ประเด็นท่ีนกับญัชีตอ้งทราบ 
- หลกัสูตรพ้ืนฐานความยัง่ยนืของธุรกิจ (P01) 
- Sustainability Strategy Program (S01-S03) 
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เก่ียวกับรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ (TFRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS 16) ท่ีมีต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทัจดทะเบียน  รุ่นท่ี 2 

 
หลกัสูตรอบรมภายใน  

ผู้บริหาร ช่ือหลกัสูตร 
พนกังานทุกคน - ป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ภายในองคก์ร 

- การปฏิบติังานรับเร่ืองร้องเรียนขององคก์ร 
- ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร 
- ภยัคุกคามจากภายนอกและพระราชบญัญติัคอมพิวเตอร์ 
- ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
- การประชุมและท างานโดยผา่นโปรแกรม Zoom 

ฝ่ายบญัชี  การเงิน  ทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ 

เทคนิคการใชโ้ปรแกรม Microsoft อยา่งมืออาชีพ 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญั ในการยกระดบั
มาตรฐานการด าเนินงานของบริษทัให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเช่ือถือให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั
จึงไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร สอดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัได้
ยึดถือปฏิบติัภายใตน้โยบายการบริหารองคก์รท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ทั้งพนกังาน ลูกคา้
และผูถื้อหุน้ ตลอดจนการเก้ือกูลสังคมอยา่งจริงจงั โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากบัการ
ปฏิบติังาน (Compliance Unit) ท าหน้าท่ีดูแลให้บริษทั กรรมการ และผูบ้ริหารปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
บริษทัก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหมี้ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของบริษทัในทุกระดบัชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานระดบัปฏิบติังาน 

และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย นกัลงทุนและสาธารณชนทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงการ

ก าหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of 

Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารให้สอดคล้องกบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี

ส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(Good Corporate Governance) ตามท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสาระส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิพื้นฐานของผูถื้อหุ้น โดยวางหลกัการในการ

ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซ้ือขายและโอนหุ้น สิทธิ

ในการรับเงินปันผล สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทั สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  สิทธิในการ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ  ท่ีพิจารณาสิทธิในการมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้ง
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กรรมการและผูส้อบบญัชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และสิทธิใน

การเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้า เป็นตน้ และไดดู้แลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิดงักล่าว

โดยเคร่งครัด และไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยปฏิบติัตามเกณฑก์ารจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ 

1.1 บริษทัมีการเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรือส่งเสริมผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม ให้เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อ

หุน้ 

1.2 บริษทัได้ดูแลให้มีการให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผล

ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผู ้

ถือหุน้หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม  

1.3 บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี และ

ละเวน้การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น เช่น การเขา้ประชุมเพื่อออก

เสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการท่ียุง่ยากหรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้นสะดวกต่อการ

เดินทาง เป็นตน้ 

1.4 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถาม

ล่วงหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี

บริษทัไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได ้และควรเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ

ของผูถื้อหุน้ 

2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1. บริษทัไดส่้งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบั

คะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 
2.2. กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุด

ยอ่ยต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้
2.3. ในการประชุมผูถื้อหุน้ใหมี้การลงมติเป็นแต่ละรายการ 
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2.4. คณะกรรมการบริษทัควรส่งเสริม หรือจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุ้น และเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไวใ้นรายงาน
การประชุม 

2.5. คณะกรรมการบริษทัควรสนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการ
เก่ียวโยง การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

2.6. ประธานในท่ีประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
3.1 รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นจะบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ี้

ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้ งการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้ งประเด็น หรือซักถาม 
นอกจากน้ี ควรบนัทึกค าถาม ค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย คดัคา้น 
และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลา
ประชุมดว้ย 

3.2 บริษทัจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและ
วสิามญั ผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

ในปี 2563 บริษทัมีการจดัประชุมสามัญผูถื้อหุ้น จ านวน 1 คร้ัง ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
ณ หอ้ง หอ้งสัมมนา ชั้น 12 บริษทั สิทธิผล 1919 จ ากดั เลขท่ี 999  ถนน พระรามท่ี 3  แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
วาระท่ี  2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 
วาระท่ี  3   พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปัน

ผลประจ าปี 2562 
วาระท่ี  5  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี ประจ าปี 2563 
วาระท่ี  6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษทัแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 
วาระท่ี  7   พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
วาระท่ี  8   พิจารณาอนุมติัใหก้ารแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั  
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วาระท่ี  9   พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ ของบริษทั 
โดยแกไ้ข วตัถุประสงคใ์นขอ้ 45 และ 53 บางส่วน และเพิ่มวตัถุประสงคใ์หม่อีก 4 
ขอ้ คือขอ้ 57 ถึง 60  รวมเป็นวตัถุประสงคท์ั้งส้ิน 60 ขอ้  

วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถา้มี)  
ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นคณะกรรมการได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อม
รายละเอียดและเหตุผล ซ่ึงระบุชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมแนบ
หนังสือมอบฉันทะส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และท าการโฆษณากล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม ซ่ึงเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษทั และหรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีบนัทึกการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาการ
ประชุมท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น การแจง้คะแนนทุกวาระ รวมถึงรายละเอียดของผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

หมวดที ่2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

การสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุ้นวา่ คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารจะดูแลใหก้ารใชเ้งินของผู ้

ถือหุน้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงควร

ก ากบัดูแลใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บการปฏิบติั และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถใชสิ้ทธิในการมอบฉนัทะให ้

บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษทั ท่ีบริษทัเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนได ้โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีระบุรายละเอียดครบถว้นพร้อมทั้งส าเนา
บตัรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดกลับมายงับริษทัก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้  

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิม่เติม 
บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผูถื้อ

หุน้สามญัประจ าปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอไดต้ามขั้นตอน ดงัน้ี 
2.1 จดัส่งเร่ืองท่ีจะเสนอให้บรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียด

ขอ้เทจ็จริง และขอ้มูลท่ีจ าเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
2.2 บริษทัจะตรวจสอบการเป็นผูถื้อหุน้ของผูข้อเสนอเพิ่มวาระการประชุมกบัทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนั

ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงเกณฑ์การพิจารณาเร่ืองท่ีมีผูเ้สนอให้บรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม
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เพิ่มเติมคือตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หากคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบกบัเร่ืองท่ีเสนอเพิ่มเติมแลว้ ก็
จะบรรจุเขา้เป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งระบุวา่เป็นวาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ 

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั โดยบริษทัขอสงวนสิทธ์ิพิจารณา

เฉพาะบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี 
3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
3.2 มีวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน หรือคุณสมบติัอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีบริษทัก าหนด 
3.3 ตอ้งอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

โดยถือเป็นหนา้ท่ีและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
3.4 ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษทั 

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัสรรผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาลงมติ แต่หากท่ีประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คดัเลือกท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ผูท่ี้ได้รับ
เสนอช่ือดงักล่าวจะถูกเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อให้ท่ีประชุมลงมติคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งแนบมาดว้ยในการเสนอช่ือเสนอบุคคลเพื่อเขา้
ด ารงต าแหน่ง ไดแ้ก่  (1) แบบฟอร์มเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และ (2) ขอ้มูล
บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุน้หรือหนงัสือยนืยนัการถือหุ้นจากบริษทั
หลกัทรัพย/์ตวัแทน ซ่ึงเจา้ของขอ้มูลตอ้งลงนามยินยอมและรับรอง  และส่งไปรษณียล์งทะเบียนถึงบริษทั
ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด  

4. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมีนโยบายจ ากดัการใชข้อ้มูลภายในให้อยูใ่นวงผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง

ภายในแผนกหรือบริษทัเท่านั้น  ส าหรับงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแลว้จะถูกเก็บไวท่ี้
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัอ่ืนจะใชเ้พื่อการปรึกษาหารือกบับุคคล
ในระดบัผูจ้ดัการข้ึนไปเท่านั้น บริษทัมีบทลงโทษกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หากมีการใชข้อ้มูลภายในท่ีท าให้เกิด
ความเสียหาย นอกจากนั้น บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ
บริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. การก ากบัดูแลเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย์ภายใน 
บริษทัมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผูบ้ริหาร และผูท้ราบข้อมูลภายในของผลการด าเนินงานซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ีทราบขอ้มูลจนกระทัง่ขอ้มูลไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแลว้ และหา้ม
น าขอ้มูลภายในท่ีไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กบัหลกัทรัพย ์โดยเฉพาะการซ้ือขาย
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หลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน บริษทัมีบทลงโทษกบับุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง หากมีการใชข้อ้มูลภายในเพื่อเป็นการสร้างราคาใหก้บัหลกัทรัพยข์องบริษทั 

นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยโ์ดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งจดัส่งส าเนาการรายงานดงักล่าวแก่บริษทัในวนัเดียวกบัท่ี
รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งก าหนดให้แจง้ภายใน 3 วนัท า
การนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

บริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ
บริษทัไดมี้การส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในเร่ืองต่าง ๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
โดยการให้สิทธิในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอช่ือบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 โดยให้สิทธิดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2564 โดยประกาศข่าวผา่นทางส่ืออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.mvisioncorp.com ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็น
กรรมการแต่อยา่งใด 

หมวดที ่3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้   

หรือผูล้งทุน เจา้หน้ี และชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู่ เป็นตน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลจากบริษทัตามสิทธิท่ีมี

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งบริษทัจะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือ

ตามขอ้ตกลงท่ีมี บริษทัได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียตาม

บทบาทและหนา้ท่ีท่ีมีในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษทั เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไป

ด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่งคงอย่างย ัง่ยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย 

นอกจากน้ี บริษทัจะจดัให้มีช่องทางให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสาร เสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อ

คณะกรรมการบริษทัผา่นทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

บริษทัไดพ้ิจารณาใหมี้กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการ

สร้างความมัน่คง ความมัน่คงทางการเงิน และความย ัง่ยนืของกิจการ ดงัน้ี 

- ให้ความส าคญักบัพนกังานทุกระดบัของบริษทั โดยปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม 

และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน ควบคู่ไปกบัการ

http://www.mvisioncorp.com/
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มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการให้ความส าคญักบั

การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัในการคา้รวมและคุณภาพ

ชีวติของพนกังานเป็นส าคญั 

- การซ้ือสินคา้และบริการจากคู่คา้จะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ โดยจะปฏิบติัตามสัญญาท่ีท า

ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทั้งสองฝ่าย 

- การปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืตามขอ้ตกลงท่ีมี 

- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้ งด้านคุณภาพสินค้า และการ

ใหบ้ริการท่ีดีและไดม้าตรฐาน การรักษาความลบัของลูกคา้ และการใหค้วามส าคญักบัการก าหนด

ราคาท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมภายใตน้โยบายการก าหนดราคาท่ีมี 

- การปฏิบติัติตามกรอบกติกา การแข่งขนัท่ีดี รวมถึงหลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สุจริต เพื่อท าลายคู่แข่ง

ทางการคา้ 

- ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกลเ้คียงเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม รวมถึงให้การ

สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและ

สังคม เพื่อชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 
เคร่ืองหมายการคา้ เป็นตน้ โดยวางนโยบายและแนวทางปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว ดงัน้ี 

1. สร้างความตระหนกัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน เพื่อใหเ้กียรติและเคารพซ่ึงสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น รวมถึงบริษทัจะตอ้งกระท าการขออนุญาตบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเหล่านั้นใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเสียก่อนท่ีจะมีการใชง้าน 

2. ห้ามมิให้บุคคลทุกฝ่ายในบริษทักระท าการใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
ผูอ่ื้น ไม่วา่จะเป็นการละเมิดในเร่ืองเคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เป็นตน้ 

3. บริษทัสนับสนุนไม่ให้ใช้งานใด ๆ ก็ตามอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
บุคคลอ่ืน 

4. บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานในบริษทัทุกคนสร้างสรรค์งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ของ
บริษทัในลกัษณะใหม่ๆ ไม่ซ ้ ากบังานอนัมีเคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ หรือ สิทธิบตัรของบุคคลอ่ืน 

5. บริษทัตกลงวา่ จะรักษาความลบัของลูกคา้ ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีบริษทัไดม้าจากลูกคา้ รวมถึงขอ้มูลของ
บุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัทั้งหมด ยกเวน้กรณีท่ีไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล โดยจะตอ้ง
ใช้ความระมดัระวงัอย่างยิ่งมิให้ความลับของลูกคา้และ/หรือบุคคลผูมี้ส่วนได้เสียล่วงรู้ไปถึง
บุคคลภายนอก 
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6. บริษทัก าหนดใหมี้ขอ้บงัคบัในการใชง้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในบริษทัใหส้อดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โดยบริษทัถือปฏิบติัตามเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด  

หมวดที ่4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษทัให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลด้านการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ดา้นการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา และ
โปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ เป็นไปตาม
ช่องทางท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงขอ้มูลส าคญัท่ีบริษทัจะเปิดเผย ไดแ้ก่ รายงานทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูล
ทางการเงินต่าง ๆ ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน (Management Discussion 
and Analysis : MD&A) รายงานประจ าปี (Annual report) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัและการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น ผู ้
ลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา มี
คุณสมบติัท่ีไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้
มีการด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งยงัได้แสดงความเห็นไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริษทัยงัไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ เปิดเผย
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ยา่งชดัเจน ดูรายละเอียดใน
หวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”  ขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ 
จ  านวนคร้ังของการประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา การเปิดเผย
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงรวมถึงรูปแบบและลกัษณะของค่าตอบแทน 
ขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร และรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติังานตาม
นโยบาย ทั้งน้ี ขอ้มูลต่าง ๆ ขา้งตน้ นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผา่นช่องทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัจะเปิดเผยผา่นช่องทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัท่ี www.mvisioncorp.com  

บริษทัมีการด าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน (ปฏิบติัหนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์) เป็นผูรั้บผิดชอบติดต่อส่ือสาร
กบันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ รวมไปถึง นกัวเิคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารขอ้มูล 
ข่าวสาร และผลการด าเนินงานของบริษทัผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

- เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทั www.mvisioncorp.com 
- การเขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) 
- หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ Email : ir@mvisioncorp.com 
- จดหมายข่าวท่ีแพร่ต่อส่ือมวลชน 
- เชิญส่ือมวลชลเขา้ไปพกัและเยีย่มชมรถคาราวาน 

 นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามหนา้ท่ี ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
บริษทัยงัจดัให้มีการประชุมแถลงขอ้มูลผลการด าเนินงาน ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์เป็นระยะ ๆ 
อยา่งสม ่าเสมอตามแผนงาน โดยในปี 2563 บริษทัมีการเสนอผลงานต่อนกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และประชาชน
ทัว่ไปอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การแถลงข่าวผลการด าเนินงานของบริษทั (Opportunity Day) เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 
2563 และ วนัท่ี 27  ตุลาคม 2563 และ เชิญส่ือมวลชลเขา้ไปพกัและเยีย่มชมรถคาราวาน 

นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไดมี้การแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลตามรายงานการมีส่วนได้
เสียรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้มูลการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัในปี 2563 มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
จ านวนหุ้นสามญัทีถื่อในบริษัท (หุ้น) 

ณ วนัที ่
31 มกราคม 2563 

ได้มา / (จ าหน่ายไป) 
ระหว่างปี 

ณ วนัที ่
30 ธันวาคม 2563 

1. นายทนง ล้ีอิสสระนุกูล 1,000,000 - 1,000,000 
2. นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ 40,040,000 - 40,040,000 
3. นายธราธร ยวงบณัฑิต 8,450,000 - 8,450,000 
4. นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ 25,300,000 - 25,300,000 
5. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 5,221,000 - 5,221,000 
6. นางสาวอปัษร วลิาสศกัดานนท ์ 700,000 - 700,000 

http://www.mvisioncorp.com/
mailto:ir@mvisioncorp.com
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รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
จ านวนหุ้นสามญัทีถื่อในบริษัท (หุ้น) 

ณ วนัที ่
31 มกราคม 2563 

ได้มา / (จ าหน่ายไป) 
ระหว่างปี 

ณ วนัที ่
30 ธันวาคม 2563 

7. ผศ. อรทยั วานิชดี 500,000 - 500,000 
8. ดร. ณัฐกฤษฎ ์ทิวไผง่าม 1,000 - 1,000 
9. นายคงพนัธ์ุ ปราโมชฯ 300,000 - 300,000 

 

หมวดที ่5 : ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ี
หลากหลายซ่ึงสามารถน าประสบการณ์ท่ีมีมาพฒันาและก าหนดแนวนโยบายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการของบริษทั มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
กิจการและผูถื้อหุ้นโดยรวม และมีหน้าท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายบริษทั รวมถึงก าหนดดูแลติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบกบัผลงานท่ีวางไว ้ 
ซ่ึงบริษทัมีคณะกรรมการจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน 5 ท่าน กรรมการ
บริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นอิสระจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีบริษทั
ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านและมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยไดก้ าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ย่าง
ชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการ ท่ีมีความรู้
ความสามารถให้ปฏิบติัติหน้าท่ีกบับริษทัได้ รวมทั้งอตัราค่าตอบแทนท่ีก าหนด สามารถเทียบเคียงได้กบั
ค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 

กรรมการของบริษทัทุกคนเขา้ใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั และพร้อมท่ีจะ
แสดงความความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา รวมถึงปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและเป็นธรรมต่อผูถื้อ
หุ้นทุกคน นอกจากน้ี กรรมการบริษทัทุกคนยงัอุทิศเวลาเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบอยา่งเต็มท่ีและ
เพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบติัในการเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของทุกฝ่าย ขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซ่ึงรวมถึง
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รายงานทางการเงินผลการด าเนินงาน ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาตลาด
หลกัทรัพยข์องบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและ  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนผา่นช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ส่ือของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง
เวบ็ไซตข์องบริษทั 

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวติัการ

ท างานท่ีโปร่งใส มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ รวมทั้งตอ้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบ 
การณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกล
ยุทธ์ ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดูแลกิจการ หรืออ่ืน ๆ โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศ แต่อย่างใด อนัจะ
ช่วยให้การด าเนินงานของบริษทับรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงกรรมการของบริษทัมี
คุณสมบติัเป็นไปตามคุณสมบติัของกรรมการบริษทัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้นอกจากนั้น กรรมการทุกท่านยงัได้
อุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งเต็มท่ี โดยสามารถดูจ านวนคร้ังในการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านไดใ้นหวัขอ้ “การประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย” 

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 

ของกรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด คุณสมบติัของกรรมการอิสระ รายช่ือ
และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งการสรรหากรรมการไดแ้สดงอยูใ่นหวัขอ้ “การ
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง” 

บริษทัไดมี้นโยบายในการก าหนดจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่ง โดยให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 

3. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
บริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทัมีบทบาทท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน

ของบริษทัและก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามนโยบายและระเบียบของบริษทัวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ใหแ้ก่กิจการและความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณา ทบทวน 
และอนุมติัวิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษทัในปีท่ีผ่านมา เพื่อทบทวนผลการปฏิบติังาน ปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั
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ต่อไป ซ่ึงในปี 2563คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา และทบทวน วิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษทั
แลว้  

บริษทัยงัก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทในการจดัท าหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance) และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ส าหรับกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อเป็นแนวทางท่ี
น าไปสู่การเป็นองคก์รท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย นอกจากน้ี บริษทัยงัก าหนดให้
กรรมการบริษทัปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตาม
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษทัตอ้งเขา้ใจและทราบถึง บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน 
และตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทัมีบทบาทท่ีส าคญัในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั เช่น วสิัยทศัน์และพนัธกิจ กลยทุธ์เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้ง
ก ากบัควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

ในการพิจารณาการเข้าท ารายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน์ บริษทัพิจารณาภายใต้
หลกัการการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั ทั้งน้ี บริษทัจดัให้มีการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท ารายการระหว่างกนั โดยก าหนดให้บุคคลท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องกับรายการหรือมีส่วนได้เสียจากการท ารายการระหว่างกันต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาให้ความเห็น
เก่ียวกบัรายการ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัในการท ารายการดงักล่าว การพิจารณาเขา้ท ารายการระหว่างกนั
ตอ้งพิจารณาราคาและเง่ือนไขการท ารายการเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก และตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมี
หนา้ท่ีพิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนัและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. ความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 
- การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและ
ผูถื้อหุน้โดยรวม ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน บริษทัไดแ้ยกต าแหน่งประธาน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มิให้เป็นบุคคลเดียวกนั โดยประธานกรรมการของบริษทัเป็น
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กรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบั
ฝ่ายบริหาร  
ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษทั 
1.  เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผู ้

ถือหุน้ ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2.  มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท 

สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3.  สนบัสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขต

อ านาจ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4.  ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

5.  เป็นผูล้งคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนน

เสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากนั 

ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
1. ควบคุมการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงาน และบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
2. ตดัสินในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทั ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึง

การควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ 
3. เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร

ค าสั่ง หนงัสือแจง้ใด ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 
4. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย บุคคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และให้มีอ านาจปลดออก ตามความเหมาะสม ของพนกังานระดบัต่าง ๆ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

5. มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้ เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

กรรมการบริษทั 
7. อนุมติัและแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงาน 
8. ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษทั 

- การถ่วงดุลของกรรมการ 
บริษทัมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 มีกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน) และไม่น้อยกว่า 3 คนท่ีมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงจากฝ่าย
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บริหารและปราศจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพนัธ์อ่ืนใด โดยมีส่วนร่วมในการก ากบัดูแล
กิจการดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 
และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน บริษทัมีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ 

5. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ทั้งน้ีเพื่อให้กรรมการสามารถ

อุทิศเวลาในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัไดอ้ยา่งเต็มท่ี จึงไดจ้ดัให้มีการก าหนดการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการ ดงัน้ี 
- นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน: การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษทั

จดทะเบียนอ่ืน คณะกรรมการบริษทัมีการพิจารณาก าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคน
ในการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร กรรมการบริษทัทุกท่าน ไม่
มีท่านใดท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกิน 5 บริษทั ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการของบริษทัสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพไดดี้ตามนโยบายท่ี
ก าหนดไว ้

- นโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูง / กรรมการ
ผูจ้ดัการ: คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัย่อย หรือ 
บริษทัร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูง / กรรมการผูจ้ดัการ โดยตอ้งผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 
หรือเป็นบุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั
ยอ่ย หรือบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

- ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั: คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั
อ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสูง โดยก าหนดให้ก่อนท่ีผูบ้ริหารท่านใดจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั
อ่ืน จะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัทราบเพื่อพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ตอ้งไม่เป็นกรรมการในบริษทัท่ี
ด าเนินธุรกิจสภาพอยา่งเดียวกบับริษทั หรือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 

6. ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัอย่างโปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดไดใ้นหัวขอ้ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง” 
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7. ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
(1) การก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก าหนดและทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และ
งบประมาณก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการและความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบั
ผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทัในเครือ โดยยึดหลกัจริยธรรมท่ีดี ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต ทั้งน้ี ให้รวมถึงการดูแลให้การด าเนินกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษทั 
ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษทัได้จดัให้บริษทัมีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการ
ติดตามการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม ่าเสมอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั  

ทั้งน้ี บริษทัได้เปิดเผยวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจไวอ้ย่างชัดเจน โดย
สามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ” 

(2) การติดตามดูแลในเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษทัไดมี้การส่ือสารแนวทางการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัทางจริยธรรม

ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทั www.mvisioncorp.com และไดก้ าหนดให้เป็นหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ท่ีจะตอ้งรับทราบและปฏิบติัตาม โดย
ผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูติ้ดตามดูแลการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดส่องดูแล และให้
ค  าแนะน า การปรึกษา ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ตลอดจนไม่
ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

กรณีท่ีพบว่า มีการปฏิบติัท่ีขดัต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ผูบ้งัคบับญัชาสามารถด าเนินการตาม
สมควรแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ผูก้ระท าผิดจะถูกพิจารณาทางวินยั และอาจไดรั้บโทษทางกฎหมาย หากเป็น
การกระท าท่ีขดัต่อกฎหมาย 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle blowing) ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของบริษทั www.mvisioncorp.com  และรับขอ้ร้องเรียนหรือความเห็นเก่ียวกบัการกระท าผิด
กฎหมายหรือจริยธรรม หรือการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และบริษทัมี
นโยบายในการคุม้ครองผูส่้งขอ้ร้องเรียน และแจง้เบาะแสการทุจริต โดยจะเก็บขอ้มูลเป็นความลบั 
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(3) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 
เพื่อก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทั และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัในการตรวจสอบหรือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
ส าคญัต่อบริษทั โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัมีทั้งหมด 4 คณะ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
รายละเอียด และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ แสดงไวใ้นหัวขอ้

“คณะกรรมการชุดยอ่ย”  นอกจากนั้น คณะกรรมการไดก้ าหนดให้มีกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ซ่ึงได ้เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.mvisioncorp.com 

(4) การประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
(ก) คณะกรรมการบริษทั 

บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีการจดัประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดย
อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งมีการ
ก าหนดวาระการประชุมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมให้กรรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัมี
ขอ้มูลและเวลาในการศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ ยกเวน้กรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทับริษทัอาจแจง้การนดัประชุมและส่งหนงัสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วนัก็ได ้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และขอ้สังเกตต่าง ๆ ไดอ้ย่างอิสระ โดยบางวาระอาจมีคณะกรรมการชุดย่อย (เช่น 
คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ) หรือฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ให้เขา้ร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้น ๆ เพื่ออธิบาย แสดง
ความคิดเห็น และตอบขอ้ซกัถามของณะกรรมการบริษทั  

การประชุมคณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และ ทั้งน้ีในการลงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ก าหนดนโยบายใหถื้อมติเสียงขา้งมากเป็นหลกั โดยก าหนดใหก้รรมการบริษทั 1 คนมีสิทธิ
ออกเสียงได ้1 เสียง และกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง
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เสียงเป็นเสียงช้ีขาด ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการมีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และแจง้ให้กรรมการทุก
ท่านทราบ ทั้ งน้ีไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ ในปี 2563 ได้มีการก าหนดตารางการประชุม
กรรมการประจ าปี 2564  เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมน้ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได)้ โดย
ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษดงัน้ี 

 

คร้ังที ่ ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

ประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 
1 1 กมุภาพนัธ์ 2564 25 กมุภาพนัธ์ 2564 25 กมุภาพนัธ์ 2564 1 กมุภาพนัธ์ 2564 
2 25 กมุภาพนัธ์ 2564 13 พฤษภาคม 2564 13 พฤษภาคม 2564 17 ธนัวาคม 2564 
3 3 มีนาคม 2564 11 สิงหาคม 2564 11 สิงหาคม 2564 - 
4 13 พฤษภาคม 2564 11 พฤศจิกายน 2564 11 พฤศจิกายน 2564 - 
5 11 สิงหาคม 2564 - - - 
6 11 พฤศจิกายน 2564 - - - 
7 17 ธนัวาคม 2564 - - - 

หมายเหตุ : ทั้งน้ีกรรมการไดรั้บเอสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอยา่งน้อย 7 วนั 
 

ปกติการประชุมแต่ละคร้ังจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2563 มีการประชุม
คณะกรรมการบริษทั จ านวน 8  คร้ัง ดงัน้ี และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการ
บริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่ วนัทีป่ระชุม 

BOD 1/2563 3 กมุภาพนัธ์ 2563 

BOD 2/2563 21 กมุภาพนัธ์ 2563 

BOD 3/2563 2 เมษายน  2563 

BOD 4/2563 16 เมษายน 2563 

BOD 5/2563 15 พฤษภาคม 2563 

BOD 6/2563 13  สิงหาคม 2563 

BOD 7/2563 16 พฤศจิกายน 2563 

BOD 8/2563 21 ธนัวาคม 2563 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีคณะกรรมการบริษทั 9 ท่าน ดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ       
คร้ังล่าสุด 

วาระการด ารง 
ต าแหน่งจนกงึ    

31 ธันวาคม 2563     
(ปี / เดือน) 

การเข้าร่วม
ประชุม /การ
ประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 
1. นายทนง ล้ีอิสสระนุกลู  - ประธานกรรมการบริษทั 

- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

25 เมษายน 2562 
AGM 2562 

1 ปี 9 เดือน 8/8 

2. นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ - กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2 มีนาคม 2561 
AGM 2561 

2 ปี 9 เดือน 8/8 

3. นายธราธร ยวงบณัฑิต - กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
ปฏิบติัการ 

29 กรกฎาคม 2563 
AGM 2563 

5  เดือน 8/8 

4. นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ - กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
สารสนเทศ 

29 กรกฎาคม 2563 
AGM 2563 

5  เดือน 7/8 

5. นางสาวประพิมพรรณ  
      เลิศสิริสิน 

- กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
ขายและการตลาด 

29 กรกฎาคม 2563 
AGM 2563 

5  เดือน 8/8 

6. นางสาวอปัษร  
      วลิาสศกัดานนท ์

- กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
บญัชีและการเงิน 

- เลขานุการบริษทั 

2 มีนาคม 2561 
AGM 2561 

2 ปี 9 เดือน 8/8 

7. ผศ. อรทยั วานิชดี - กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

25 เมษายน 2562 
AGM 2562 

1ปี 9 เดือน 8/8 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ       
คร้ังล่าสุด 

วาระการด ารง 
ต าแหน่งจนกงึ    

31 ธันวาคม 2563     
(ปี / เดือน) 

การเข้าร่วม
ประชุม /การ
ประชุมทั้งหมด 

(คร้ัง) 
8. ดร. ณฐักฤษฎ ์ทิวไผง่าม  - กรรมการบริษทั 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

2 มีนาคม 2561 
AGM 2561 

2 ปี 9 เดือน 8/8 

9. นายคงพนัธ์ุ ปราโมชฯ - กรรมการบริษทั 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

2 มีนาคม 2561 
AGM 2561 

2 ปี 9 เดือน 8/8 

 หมายเหตุ:   1. คณะกรรมการบริษทั มีผลบงัคบัใชจ้ากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 (ท่ีประชุมคร้ังแรกหลงัแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561) 

2. นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากติดภารกิจ 

การประชุมระหวา่งกนัเองของกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 
ในปี 2563 บริษทัไดมี้การประชุมระหวา่งกนัเองของกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษทัโดย

ปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร จ านวน 1 คร้ัง ในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 เพื่อใหเ้กิด

ความอิสระในการพิจารณาประเด็นส าคญัต่าง ๆ การแสดงความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการของ

บริษทั อภิปรายปัญหาทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการและการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั รวมถึงการ

ปรึกษาหารือประเด็นต่าง ๆ และแจง้ผลให้แก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรับทราบและด าเนินการ

ในเร่ืองดงักล่าว 

(ข) คณะกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการชุดย่อย ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั มี

การประชุมอย่างสม ่าเสมอ และไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา ไดร้ายงานการท า
หนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะซ่ึงแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีแลว้ 

สรุปการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 ดงัน้ี 
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                   การเข้าร่วมประชุม / 
                          การประชุมทั้งหมด                  

(คร้ัง) 
 
     รายช่ือคณะกรรมการ   
 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จ านวน 3 ท่าน)  
4 คร้ัง 

คณะกรรมการ
บริหาร      

(จ านวน 5 ท่าน) 
12 คร้ัง 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
(จ านวน 3 ท่าน)  

4 คร้ัง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 
(จ านวน 3 ท่าน)  

2 คร้ัง 
1. นายทนง ล้ีอิสสระนุกลู - - - 2/2 
2. นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ - 12/12 4/4 2/2 
3. นายธราธร ยวงบณัฑิต - 12/12 - - 
4. นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ - 12/12 - - 
5. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน - 12/12 - - 
6. นางสาวอปัษร วลิาสศกัดานนท ์ - 12/12 4/4 - 
7. ผศ. อรทยั วานิชดี 4/4 - 4/4 2/2 
8. ดร. ณฐักฤษฎ ์ทิวไผง่าม 4/4 - - - 
9. นายคงพนัธ์ุ ปราโมชฯ 4/4 - - - 

 

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายละเอียดปรากฏในหวัขอ้ “จริยธรรมทาง
ธุรกิจ” 

9. การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง 
สามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง”  

10.  การใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลและห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัใช้

ขอ้มูลภายในท่ีมีสาระส าคญัเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทั บริษทัไดก้ าหนดแนวทางในการป้องกนัการน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ไวใ้นนโยบายจ ากดัการใช้
ขอ้มูลภายในบริษทั สามารถดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

11.  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะรายบุคคล  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และ การประเมินผลการปฏิบติังานของประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร โดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง และเลขานุการบริษทัเป็นผูร้วบรวมแบบผลการประเมิน 
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เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขและเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกนัของกรรมการบริษทั 
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายบุคคล คณะกรรมการ
ชุดยอ่ย และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั
รายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ทั้งยงัเป็นการทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัและการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัรายบุคคล 
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซ่ึงจะท าให้เกิดการพฒันาการก ากับดูแลกิจการ โดย
เลขานุการบริษทัเป็นผูร้วบรวมคะแนนและแบบประเมินตนเองและน าผลการประเมินท่ีไดม้าเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายบุคคล 
คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายบุคคล

ประจ าปี 2563 เพื่อใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลและ
น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
รายบุคคล ซ่ึงใช้แบบประเมินท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  8/2563  เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 และได้ท าการส่งแบบประเมิน
ดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัรายบุคคลเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเร่ือง
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
2. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
3. การติดตามการปฏิบติังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
5. การพฒันาและการฝึกอบรม 

เลขานุการบริษทัเป็นผูร้วบรวมแบบผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั
รายบุคคลในรอบปี 2563 ท่ีผา่นมา เพื่อมาเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประเมิน
โดยกรรมการบริษทัทั้ง 9 ท่าน ในภาพรวม 5 หวัขอ้ อยูใ่นระดบัดีมาก  
 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปีเพื่อ
น าผลการประเมินได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มี
ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนและเป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยใช้แบบประเมินท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  ในการประชุม
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คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2563  เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2563 และไดท้  าการส่งแบบประเมิน
ดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการแต่ละคณะ 
2. หนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ 
3. การติดตามการบริหารงานดา้นบริหารของแต่ละคณะ 
4. การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ 
5. การพฒันาและการฝึกอบรม 

เลขานุการบริษทัเป็นผูร้วบรวมแบบผลการผลการประเมินตนเองคณะกรรมการชุดยอ่ย   แต่
ละคณะ และน าผลการประเมินท่ีไดม้าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัดงัต่อไปน้ี 

          ผลการประเมิน       
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ                    ดีเยีย่ม                          
 2. คณะกรรมการบริหาร              ดีมาก                           

  3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง            ดีเยีย่ม                          
  4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             ดีเยีย่ม                          

 การประเมินตนเองของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีการประเมินของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประจ าทุกปี

เพื่อน าผลการประเมินไดไ้ปพฒันาการปฏิบติังานของประธานเจา้ท่ีบริหารให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึนและเป็นไปตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยใช้
แบบประเมินท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ัง
ท่ี 8/2563  เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 และไดท้  าการส่งแบบประเมินดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. ความเป็นผูน้ า 
2. การก าหนดกลยทุธ์ 
3. การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
4. การวางแผนทางการเงิน 
5. ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6. ความสัมพนัธ์กบัภายนอก 
7. การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร 
8. การสืบทอดต าแหน่ง 
9. ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
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10. การก ากบัดุแลกิจการท่ีดี 
เลขานุการบริษทัเป็นผูร้วบรวมแบบผลการประเมินการปฏิบติังานผลการประเมินตนเองการ

ปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมาและน าผลการประเมินท่ีได้มา
เสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  ทั้งหมด 10 หวัขอ้ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  

12. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความ

เขา้ใจในธุรกิจของบริษทัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งรับทราบบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใน
การเป็นกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง รวมทั้งเลขานุการบริษทัเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง ทั้ง
จากการจดัอบรมภายในและจากสถาบนัภายนอกอ่ืน ๆ เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หรือ 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

โดยในปี 2563 มีกรรมการเขา้อบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติมดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ/ผู้บริหาร ช่ือหลกัสูตร 
นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ 
(ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
สารสนเทศ) 

- การเตรียมความพร้อมกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงในเร่ือง Personal Data Protection” 
(LC) 

- ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY รุ่น 11 (ABC 11) 

นางสาวอปัษร  วลิาสศกัดานนท ์
(ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
บญัชีและการเงิน เลขานุการ
บริษทั) 

- CGR 1-1 Workshop 2020 
- From ESG to SDGs:  Integrating SDGs Impact Measurement and Management 

Framework in  Business and Investment Strategies 
- mai Sustainability Strategy Program 
- Road to Join CAC 
- Safe , Strong & Sustainable A Practical Guideline for Managing  Strategic Risks   
- Smart Disclosure Program (SDP) 
- Transfer Pricing 
- จดัท างบการเงินถูกตอ้ง สอดคลอ้งหลกัเกณฑท์างบญัชีและภาษี 
- เทคนิคการเขียน CG Report 
- แนวทางการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 

COVID-19 
- สรุปประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีพบในการปฏิบัติงานของบริษทัจด

ทะเบียนและเร่ืองความแตกต่างจากฉบบัเดิมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
3  เร่ือง  การรวมธุรกิจปรับปรุง 2563 

- สมัมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS14 TFRIC2 TFRIC6 TSIC7 
- Sustainability Strategy Program (S01-S03) 
- หลกัสูตรพ้ืนฐานความยัง่ยนืของธุรกิจ (P01) 
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หมวดที ่6 : จริยธรรมทางธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมให้จดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ไดย้ึดถือและปฏิบติั โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทัว่กนั เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียของบริษทั ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือในการด าเนินกิจการอนัจะท าใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

บริษทัปฏิบติัและดูแลให้เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ 
ดงัต่อไปน้ี 
1. ประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกฎหมาย

จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบติั 
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี โดยใช้ความรู้ความสามารถ

อยา่งเต็มท่ีดว้ยความระมดัระวงัดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอา้งอิงไดร้วมทั้งถือปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ท่ีตนได้ล่วงรู้มาเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึง
สงวนไวไ้ม่เปิดเผย ตามหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

5. เปิดเผยใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนไดเ้ก่ียวกบัความไม่สมบูรณ์ของสินคา้และบริการ 
6. เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของสินคา้และบริการอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
7. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ กบัลูกคา้อยา่งเป็นธรรม หากปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได ้

ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบเพื่อหาทางออกร่วมกนั 

จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน 
บริษทัไดก้ าหนดจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัส าหรับ ผูบ้ริหาร และพนกังานเพื่อถือปฏิบติัดงัน้ี 

1. ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหาร 
 ผูบ้ริหาร หมายถึง พนกังานท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากผูบ้ริหารจะตอ้งพึงปฏิบติัในจรรยาบรรณ

ทุก ๆ ขอ้ในฐานะท่ีเป็นพนกังานคนหน่ึงของบริษทัแลว้ ผูบ้ริหารตอ้งมีแนวทางปฏิบติัท่ีดีเพื่อเสริมสร้าง

การเป็นผูบ้ริหารท่ีดี และในฐานะผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานจะตอ้งเป็นผูน้ าแบบอยา่งในการประพฤติท่ีดี

แก่พนกังานโดยทัว่ไปดว้ย จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหารไว ้ดงัน้ี 

1.1 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส่ และมี

วิสัยทศัน์กวา้งไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้ง จากขอ้มูลขององคก์ร ซ่ึงยงัไม่ได้
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เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้ งไม่

ด าเนินการใด ๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

1.2 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อพนกังาน 
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ล าเอียง สนบัสนุน

ในการสร้างศกัยภาพในความกา้วหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน รวมทั้ง

ส่งเสริมให้พนกังานมีความเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณ ท่ีพนกังานตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิการให้

พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล 

1.3 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อลูกคา้ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ตามขอ้ปฏิบติัในจริยธรรมทางธุรกิจท่ีกิจการก าหนดไวอ้ย่าง

เคร่งครัด  

1.4 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อคู่คา้ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่ชอบ

ธรรมจากคู่คา้ และหากปฏิบติัตามเง่ือนไขไม่ได ้ให้รีบแจง้คู่คา้ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อหารือแนว

ทางการแกไ้ขร่วมกนั 

1.5 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และไม่

แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต 

1.6 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบและนโยบายท่ี

เก่ียวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท า

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

2. ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับพนกังาน 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท างานท่ีดี มีประสิทธิภาพ พนกังานควรมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

2.1 พนักงานพึงปฏิบติังานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั 

2.2 พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัโดยเคร่งครัด 
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2.3 พนกังานพึงให้ความเคารพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งการโดยชอบ ดว้ยนโยบายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 

2.4 พนกังานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกนั และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ ซ่ึงจะน าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน และบริษทั 

2.5 พนกังานพึงเคารพสิทธิและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัหลีกเล่ียงการน าขอ้มูลหรือเร่ืองราวของผูอ่ื้นทั้ง
ในเร่ืองเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งต่อพนกังานและบริษทั 

2.6 พนกังานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัใด ๆ ท่ีอาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในการปฏิบติัหน้าท่ี ใน
ภายหนา้ หากหลีกเล่ียงไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

2.7 พนกังานพึงปฏิบติั ต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยความเสมอภาค 
2.8 พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 
2.9 พนักงานพึงรายงานเร่ืองท่ีได้รับทราบให้ผูบ้งัคบับัญชาโดยมิชักช้า ซ่ึงเร่ืองท่ีจะได้รับอาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษทั 
2.10 พนกังานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษทัให้มีสภาพดี ให้ไดใ้ช้ประโยชน์

อยา่งเตม็ท่ีประหยดั มิใหส้ิ้นเปลือง สูญเปล่าเสียหาย หรือเส่ือมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

บทก าหนดโทษ 
กรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทั และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ทั้งน้ีให้แต่ละ
ฝ่ายงานเป็นผูพ้ิจารณาเองในเบ้ืองตน้และสรุปเร่ืองส่งต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานท่ีเก่ียวต่อไป เพื่อ
ตดัสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความต่อไป แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนรุนแรงและ
ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของตน้สังกดัได ้ก็ให้น าเร่ืองเขา้สู่ฝ่ายบริหารของ
บริษทั เพื่อพิจารณาหาขอ้สรุปและก าหนดโทษต่อไป 

การก าหนดโทษ 
1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 
3. ตดัค่าจา้ง 
4. พกังาน 
5. เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
6. ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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หมวดที ่7 : นโยบายทีส่ าคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัการให้มีการรักษาไวซ่ึ้ง

ระบบการควบคุมภายในรวมทั้งด าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่าง

สม ่าเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและทรัพยสิ์นของบริษทั การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การ

ควบคุมทางการเงิน การด าเนินงานการก ากับดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง และการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทัจดัไว ้เพื่อช่วยให้บริษทัมีความมัน่ใจ

อย่างสมเหตุสมผล ท่ีจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไวใ้นเร่ืองของระบบข้อมูลและ

รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ในเร่ืองดงัน้ี 

1. ไดมี้การปฏิบติังานตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท างานของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ทรัพยสิ์นของบริษทัมีอยูจ่ริง และไดมี้การควบคุมดูแล จดัเก็บ รักษา เป็นอยา่งดี 

3. การด าเนินการของบริษทั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

4. วตัถุประสงค ์กลยทุธ์ของบริษทั ไดมี้การบรรลุและด าเนินการอยา่งมีประสิทธิผล 

 การตรวจสอบภายใน 

บริษทัไดก้ าหนดใหมี้การตรวจสอบภายในอยา่งเป็นระบบ โดยการใชบ้ริการของส านกังานตรวจสอบ

ภายนอก เพื่อก ากบัดูแลการท างานในดา้นต่าง ๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

หนา้ท่ีในการใหค้  าปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบบริหารความเส่ียง เพื่อใหแ้น่ใจวา่

ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียง และกระบวนการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ได้

จดัใหมี้ข้ึนอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

2. นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั่วทั้ งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจัดตั้ งคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบติังาน

ภายในองคก์ร รวมทั้งก าหนดแนวทางในการบริหารและการจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มี

การส่ือสาร จดัฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการแก่พนกังาน ให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความ

เส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทั มีดงัน้ี 
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2.1 การก าหนดนโยบายหลกัเกณฑก์ารบริหารความเส่ียง 
  เป็นการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และ

กระบวนการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการด าเนิน

ธุรกิจ ซ่ึงบริษทัจะมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีและจะด าเนินการจดัท าพร้อมกนักบัแผนธุรกิจ

เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 

2.2 การระบุความเส่ียง 
  เป็นการระบุความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย โดย

พิจารณาจากความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม 

กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศระบบขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ ความพึงพอใจของนกัลงทุน 

การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ระบบรักษาความปลอดภยั  เป็น

ตน้ ซ่ึงบริษทัจะบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาจดัล าดบัความเส่ียงก่อนการพิจารณาระบบการ

ควบคุม ซ่ึงถา้อยูใ่นเกณฑ์สูงและสูงมากบริษทัจะน าความเส่ียงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ใน

การจดัการก่อน 

2.3 การวเิคราะห์ความเส่ียง 
  เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่หลังจากได้ประเมินระบบ

ควบคุมท่ีมีอยู่และการจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง ซ่ึงหากความเส่ียงท่ีเหลือยงัคงอยู่

ระดบัสูงหรือสูงมาก จะตอ้งก าหนดมาตรการการจดัการความเส่ียงทนัที โดยผูบ้ริหารระดบัสูง

ท่ีรับผิดชอบ และหากความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต ่า ให้ก าหนด

มาตรการการจดัการในระดบัฝ่ายหรือแกไ้ขในกระบวนการปฏิบติังาน 

2.4 การจดัการความเส่ียง 
  เป็นการก าหนดวิธีการจดัท าแผนในการจดัความเส่ียงท่ีมีต่อความส าคญั ตามท่ีไดมี้การ

จดัล าดบัไวใ้นขั้นตอนของการวเิคราะห์ความเส่ียง การจดัการความเส่ียงมีไดห้ลายวธีิ เช่น การ

ควบคุม การโอนความเส่ียง การหลีกเล่ียงความเส่ียง การใชป้ระโยชน์จากความเส่ียงหรือการ

ยอมรับความเส่ียง 

2.5 การติดตามและการสอบทาน 
  เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเส่ียงตามแผนท่ีก าหนดไว ้รวมทั้ ง

ประเมินผลการจดัการความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะติดตามและรายงานให้

ผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศ

ทางการเงินและสารสนเทศเร่ืองอ่ืนอย่างครบถว้นและเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลาเพื่อให้ผูถื้อหุ้นของ

บริษทัไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั โดยสารสนเทศของบริษทัจะตอ้งจดัท าข้ึนอยา่งรอบคอบ ชดัเจน 

กะทดัรัด เขา้ใจง่ายและโปร่งใส และตอ้งเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดขอ้สับสนในขอ้เท็จจริง รวมทั้งจดัให้มีหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน 
บริษทัให้ความส าคญัต่อการท ารายงานทางบญัชีและการเงิน ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้งสมบูรณ์ตามความเป็น

จริง ทนัเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ดงันั้นจึง

ก าหนดใหบุ้คลากรทุกระดบั จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี การเงิน 

และการควบคุมภายใน รวมถึงขอ้ก าหนดทางบญัชีและการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย และหลกัการบญัชี

ท่ียอมรับทัว่ไปอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

4.1 ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ 
   การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอยา่งของบริษทั จะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และสามารถ

ตรวจสอบได ้โดยไม่มีขอ้จ ากดัหรือยกเวน้การบนัทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐาน

การบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ และตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลง

รายการทางธุรกิจครบถว้นและเหมาะสม 

4.2 รายการทางบญัชีและการเงิน 
   รายการทางบญัชีและการเงินทุกประเภทของบริษทัและบริษทัย่อย จะตอ้งมีความ

ถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญเพียงพอ รวมทั้ งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่าง

เหมาะสม ตามมาตรฐานท่ียอมรับทัว่ไป และเป็นไปตามระเบียบการเงินและการบญัชีของ

บริษทัและบริษทัย่อย พนกังานทุกคนตอ้งตระหนกัถึงความถูกตอ้งของรายการทางบญัชีและ

การเงินของบริษัท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ

พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอนต่าง ๆ 

5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ และขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศ

และ/หรือต่างประเทศ และก่อนการปฏิบติังานใด ๆ ท่ีอาจมีขอ้กฎหมายก าหนดไว ้จะตอ้งมีความระมดัระวงั 
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มีการสอบทานอยา่งรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท่ี้รับผิดชอบ ว่าไดถื้อปฏิบติัตามขอ้มูลกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

6. นโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะให้พนักงานและผูป้ฏิบติังานท่ีเ ก่ียวขอ้งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อนั

ประกอบดว้ยวงจรเครือข่ายการส่ือสารขอ้มูล ระบบซอฟทแ์วร์ ท่ีใชใ้นการปฏิบติัการและประมวลผลขอ้มูล 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มขอ้มูลของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ขดัต่อกฎหมายหรือ

พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีมาตรฐานความปลอดภยัท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทาง

ธุรกิจของบริษทั จึงก าหนดใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

6.1.  น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นทุกดา้นของงานพร้อมกบัพฒันาบุคลากรของบริษทั

ใหมี้ความรู้ความสามารถท่ีทนัสมยั 

6.2.  พนกังานจะตอ้งน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษทั ตอ้งไม่กระท า

เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอนัดี 

6.3.  ขอ้มูลท่ีบนัทึกผา่นและเผยแพร่ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของ

เจา้ของขอ้มูลนั้น ท่ีจะตอ้งดูแลไม่ใหเ้กิดความผดิกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลท่ีสาม 

6.4.  ใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน 

6.5.  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัและปฏิบติัตามระเบียบท่ี

ก าหนดไว ้

6.6.  เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศ และขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจของ

ตนเองจากการเขา้ถึงจากบุคคลหรือการโจรกรรม และบ่อนการท าลาย เพื่อให้แน่ใจวา่ธุรกิจของ

บริษทัจะด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

6.7.  ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ท่ีไดรั้บการมอบหมายจากบริษทัมี

หนา้ท่ีตอ้งติดตามใหบุ้คคลกรทุกคนถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดโดยเคร่งครัด 

7.  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

         บริษทัไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลผูมี้ความประสงค์

จะสมคัรและยื่นใบสมคัรงานเพื่อเขา้ท างานกบับริษทัและอาจจะท างานเป็นพนกังานของบริษทัในอนาคต

ต่อไป โดยไดย้ินยอมให้ขอ้มูลส่วนบุคคลไวก้บับริษทั ดงันั้น นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี

จดัท าข้ึนเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและเพื่อให้บุคคลผูมี้ความประสงค์จะสมคัรและยื่นใบสมคัรงานเพื่อเข้า

ท างานกบับริษทัและอาจจะท างานเป็นพนกังานของบริษทัในอนาคตต่อไปมีความเขา้ใจในแนวนโยบาย



 

  ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หนา้ 122 

เก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัในเบ้ืองตน้ อาทิเช่น  การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้ง สิทธิต่าง ๆ ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ 

7.1.  การใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และตอ้งไดรั้บความ 
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลท่ีให้ไวก่้อนหรือในขณะนั้น  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ไม่จ  าเป็นตอ้งขอ
ความยนิยอม 
- เพื่อประโยชน์เก่ียวกบัการวางแผนหรือสถิติหรือส ามะโนต่าง ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ 
- เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ  ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล 
- เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
- เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย  หรือในการพิจารณา

พิพากษาคดีของศาล 
- เป็นการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด  หรือตามค าสั่งศาล 

7.2. คุณภาพของขอ้มูลส่วนบุคคล 
คุณภาพของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมนั้นตอ้งถูกตอ้ง  ทนัสมยั  สมบูรณ์  และไม่ก่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจผดิ  เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

7.3. การรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล  บริษทัไดมี้มาตรการ  
ดงัน้ี 
- ก าหนดสิทธิในการเขา้ถึง  การใช ้ การเปิดเผย  การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมถึงการ

แสดงหรือยนืยนั  ตวับุคคล  ผูเ้ขา้ถึงหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคล  ตามแนวนโยบายสารสนเทศของ
บริษทัอยา่งเคร่งครัด 

- ในการส่ง  การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ  รวมถึงการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปเก็บ
บนฐานข้อมูลในระบบอ่ืนใด  ซ่ึงผูใ้ห้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่
ต่างประเทศ  ประเทศปลายทางท่ีเก็บรักษาขอ้มูลตอ้งมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
เทียบเท่าหรือดีกวา่มาตรการตามนโยบายน้ี 

- ในกรณีท่ีการฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของบริษทั  จนเป็นเหตุให้มีการ
ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล  หรือขอ้มมูลส่วนบุคคลร่ัวไหลสู่สาธารณะ  บริษทัจะด าเนินการแจง้
เจา้ของขอ้มูลให้ทราบโดยเร็วรวมทั้งแจง้แผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดหรือการ
ร่ัวไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะในกรณีท่ีเกิดจากความบกพร่องของบริษทั  ทั้งน้ี  
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บริษทัจะไม่รับผดิชอบในกรณีความเสียหายใดๆ  อนัเกิดจากการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลต่อบุคคลท่ีสาม  รวมถึงการละเลย  หรือเพิกเฉยการออกจากระบบ  (Log  out)  ฐานขอ้มูล  
หรือระบบการส่ือสารสังคมออนไลน์ของบริษทั  โดยการกระท าของเจา้ของขอ้มูลหรือบุคคล
อ่ืนซ่ึงไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

- บริษทัมีการด าเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

7.4. ความรับผดิชอบของบุคคล 
บริษทัก าหนดให้พนกังานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  ตอ้งให้ความส าคญัและ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายและแนวปฏิบติัติใน
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีอยา่งเคร่งครัด  โดยมีสายงานสารสนเทศและหน่วยงาน  Corporate  
Legal & Compliance  ซ่ึงท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลภาพรวมตามนโยบายใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

7.5.  สิทธิของเจา้ของขอ้มูล 
เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของตน  ขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูล  ระงบัการใช้
ชัว่คราว  ตลอดจนสิทธิในการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลให้ถูกตอ้ง  ทนัสมยั  และสมบูรณ์อยู่
เสมอ  ทั้งน้ี  เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด  เวน้แต่เป็นการขดัหรือแยง้
กบับทบญัญติัแห่งกฎหมาย  การกระทบต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร  กระทบต่อเศรษฐกิจ
และการพาณิชยข์องประเทศ  มีผลต่อการสืบสวนสอบสวนของพนกังานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมาย  
หรือการพิพากษาคดีของศาล  หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  โดยเจ้าของข้อมูล
สามารถติดต่อกบับริษทัไดท่ี้ 

บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน)  

                    11/1 ซอยรามค าแหง 121 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก 

                    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel:  02-735-1201 Fax:  02-735-2719 

Email  Address:   info@mvisioncorp.com   

8. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

บริษทัก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ท่ีจะตอ้ง

รับทราบ ท าความเขา้ใจและถือปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ี

ดีอยา่งเคร่งครัด และในปี 2563 บริษทัไดมี้การจดัการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเพื่อติดตามผล 

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กรจะตอ้งรับผิดชอบในการด าเนินการตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั

อย่างจริงจงั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูใ้ดกระท าผิดตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ี

mailto:info@mvisioncorp.com
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ก าหนดไว ้จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระท าท่ีเช่ือได้ว่ากระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของรัฐ บริษทัจะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐด าเนินการต่อไป 

หากพนกังานพบเห็นการกระท า ผดิกฎหมาย และ หรือ ผดิหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีก าหนด

ไวใ้หแ้จง้ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้กล่าวหา ไปยงัประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยมีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียน  จ  านวน  3  ช่องทาง  ไดแ้ก่ 

1. ส านกังานบริษทั  เอม็  วชิัน่  จ  ากดั  (มหาชน) 
2. E-mail: complaint@mvisioncorp.com     

3. เวบ็ไซตข์องบริษทั  www.mvisioncorp.com  ในหวัขอ้ร้องเรียน 

ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส เพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจจะเกิด

ข้ึนกบัผูแ้จง้ร้องเรียนดงักล่าว 

หมวดที ่8 : นโยบายป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. ไม่เสนอใหค้่าตอบแทน จ่ายสินบนเรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนในรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบติัท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกนั หรือ
หวงัผลประโยชน์ท่ีเก่ียวกบังานของบริษทั 

2. ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อเป็นช่องทางในการจ่าย
สินบน 

4. ไม่สนบัสนุนเงินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง
หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวกบัการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการด าเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพอ้ง 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

บริษทั (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive 

Committee) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 

1/2561 (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั) เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ไดมี้มติรับทราบและอนุมติั
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ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ดงัน้ี       

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ผศ. อรทยั วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
นายคงพนัธ์ุ ปราโมชฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ดร. ณัฐกฤษฎ ์ทิวไผง่าม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ:    ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็ม วิชั่น จ  ากดั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านข้างต้น  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเอ็ม วิชั่น จ  ากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านขา้งตน้  

โดยกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

คือ ผศ. อรทยั วานิชดี ซ่ึงจบการศึกษาระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัเกษม

บณัฑิต และปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และปัจจุบนัไดท้  างานในต าแหน่งเป็นผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ท่ีมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาวบุญยนุช วุฒิกาญจนกุลเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาว 

วรัชฎ์ฐนนัท์  โพธ์ิมาก  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี  2/2563  เม่ือวนัท่ี            

15 พฤษภาคม 2563  เพื่อท าหนา้ท่ีช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมาย

การประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษทัจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัและเห็นชอบ

โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยก าหนด โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้

ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ี
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ประชุมผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป จนกวา่คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมท่ีหมดวาระลง และ/หรือ

เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มัน่ใจว่า มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจ
เสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งน า
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในท่ีส าคัญและจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจสอบภายใน   พิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน/
เลิกจ้าง ประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งและถอดถอน/เลิกจา้งผูส้อบบญัชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัชี ของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อประกอบความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
6. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 

คร้ัง และจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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9. สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ในเร่ืองความชดัเจนเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ รวมทั้งกระบวนการน ามาตรการไปสู่
การปฏิบติัจริง ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

10. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผูบ้ริหาร 
หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้ง
หรือจ าเป็น 

11. ให้มีอ านาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้
ค  าปรึกษาในกรณีจ าเป็น 

12. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบริษทั ซ่ึงตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

13. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้ งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามความจ าเป็นและเหมาะสมอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

15. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งน้ี ในการปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษทัโดยตรง และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษทัต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษทัมาจากกรรมการอิสระท่ี
คุณสมบติัตามขอ้ 17 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 (และท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 

1. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง

พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกไดน้อกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ

ดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
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(ค) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาด   
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ง) พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัโดย

ควรแจง้เป็นหนงัสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษทัเป็น

ผูอ้นุมติั โดยบริษทัจะแจง้เร่ืองการลาออกพร้อมส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่งต้องรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่า

คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 

90 วนั เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้

เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบ

ซ่ึงตนแทน 

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 บริษทัมีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
นายธราธร ยวงบณัฑิต กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายปฎิบติัการ   
นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ   
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
นางสาวอปัษร วลิาสศกัดานนท ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน   

หมายเหตุ:   ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ  ากดั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหาร
จ านวน 5 ท่านขา้งตน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ บริษทั เอม็ วิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 (คร้ังแรก

หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริหารจ านวน 5 ท่านขา้งตน้  

 

 

 



 

  ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หนา้ 129 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเป็นกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงไดรั้บการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร และโดยท่ี

คณะกรรมการบริษทั จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการบริหาร ใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์การลงทุนและขนาดรายการในปัจจุบนั ดงัน้ี 

1. ท าหนา้ท่ีควบคุมการบริหารงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด

ไวแ้ละรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีในการด าเนินการประชุมของคณะ

กรรมการบริหารตอ้งมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการบริหาร 

ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากท่ีประชุมและ

คะแนนเสียงดังกล่าวท่ีนับได้อย่างน้อยก่ึงหน่ึงจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งหมด ด าเนินการบริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัให้เป็นไป

ตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 

2. พิจารณาการก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม และ

จดัให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีอาจเอ้ือให้เกิดการท าทุจริตออกจากกนั รวมถึงการก าหนดขั้นตอน

และวิธีการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักล่าวอยา่งเหมาะสมเพื่อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่ออนุมติัหลกัการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบติัตามหลกัการและขอ้ก าหนดท่ีไดรั้บอนุมติั

แลว้    

-   มีอ านาจอนุมติั และมอบอ านาจช่วงอนุมติัการเบิกจ่ายเพื่อจดัซ้ือจดัจา้งซ่ึงทรัพยสิ์น บริการ 
และการท ารายการอ่ืน เพื่อประโยชน์ของบริษทัซ่ึงอ านาจการอนุมติัดงักล่าวจะเป็นการอนุมติั
รายการปกติทัว่ไปทางการคา้ มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาทหรือเทียบเท่า โดย
วงเงินดงักล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมติัและด าเนินการของบริษทัซ่ึงผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ ทั้งน้ีวงเงินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสมโดยข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั 

-   มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการกู้หรือการขอสินเช่ือใด ๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษทั
รวมถึงการเป็นผูค้  ้าประกนั หรือการช าระเงินเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัมีวงเงิน
ในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ลา้นบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดงักล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ
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อ านาจอนุมติัและด าเนินการของบริษทัซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแล้ว 
ทั้งน้ีวงเงินดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณางบประมาณประจ าปีและขั้นตอนในการใชจ่้ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัและควบคุมดูแลการใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

4. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และอ านาจการ

บริหารงานใหค้ณะกรรมการบริษทั 

5. พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหเ้หมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษทั  

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและก าหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอ านาจในคู่มืออ านาจ

ด าเนินการ 

7. พิจารณาการท าสัญญาต่าง ๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษทั ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

8. รับผิดชอบให้มีขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ ของบริษทัอยา่งเพียงพอ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจของ

คณะกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐาน

ท่ีดีและโปร่งใส 

9. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัและเสนอจ่ายปันผลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 

10. พิจารณาการด าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

11. ก ากบัดูแลให้มีขั้นตอนให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งรายงานเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีผิดปกติหรือการ

กระท าผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทนัท่วงที และในกรณีท่ีเหตุการณ์ดงักล่าวมี

ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัจะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ เพื่อพิจารณาแกไ้ขภายใน

ระยะเวลาอนัสมควร  

12. ด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด า เนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัหรือตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั  

13. การด าเนินเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารในเร่ืองใด ๆ ซ่ึงไดรั้บการลงมติ และ/หรือ 

อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร จะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบใน

การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 

 ทั้งน้ีการมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้ง

อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและไม่รวมถึงการมอบอ านาจให้

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยง
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กนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และการอนุมติั

รายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

(แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้น

เร่ืองนั้น ๆ 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวน 3  ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ผศ. อรทยั วานิชดี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ กรรมการบริหารความเส่ียง 
นางสาวอปัษร วลิาสศกัดานนท ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

หมายเหตุ:   ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ  ากดั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหาร
ความเส่ียงจ านวน 3 ท่านขา้งตน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  คร้ังท่ี 1/2561 

(คร้ังแรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561  รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 3 ท่านขา้งตน้  

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะตอ้งเป็นกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึง

ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั  โดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร  และ

โดย ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ งกรรมการบริหารความเ ส่ียงคนหน่ึง เ ป็นประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้

สอดคลอ้งและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและ

ควบคุมความเส่ียงแต่ละประเภทให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม

ในการบริหารและควบคุมความเส่ียง 
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3. ประเมินความเส่ียงในระดบัองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนั้นให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงตามวธีิการท่ีก าหนดไว ้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง

เพียงพอ  ท่ีจะควบคุมความเส่ียง 

5. มีอ านาจในการเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงหรือแต่งตั้งและก าหนดบทบาทท่ีให้ผูป้ฏิบติังาน

ทุกระดบัมีหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงบรรลุวตัถุประสงค ์

6. รายงานผลของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส 

7. จดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียง 

8. ระบุความเส่ียงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้ ง

แนวโนม้ซ่ึงมีผลกระทบบริษทั 

9. จดัท าแผนงานเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียง  

10. ประเมินผล และจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง 

11. จดัวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 

12. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
นายทนง ล้ีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ผศ. อรทยั วานิชดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ:     ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ  ากดั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจ านวน 3 ท่านขา้งตน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1/2561 (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจ านวน 3 ท่านขา้งตน้  

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษทั โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและ
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กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยส่วนใหญ่  ทั้งน้ี ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน่ึงคน ข้ึนเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
- ด้านการสรรหา 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่ง

กรรมการให้เหมาะสมกบัลกัษณะและการด าเนินธุรกิจขององคก์ร โดยการก าหนดคุณสมบติั 

และความรู้ความช านาญแต่ละด้านท่ีตอ้งการให้มี ตลอดจนมีการทบทวนหลกัเกณฑ์และ

วธีิการสรรหากรรมการเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. สรรหา คัดเลือกและเสนอกรรมการ เม่ือถึงวาระท่ีจะต้องเสนอช่ือกรรมการให้แก่

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด ารงต าแหน่ง

ต่อ หรือเปิดรับการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ หรือการใชบ้ริษทัภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณา

จากบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลท่ี

ก าหนดไว ้

3. พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคล้องกบั

เกณฑคุ์ณสมบติัท่ีก าหนดไว ้

4. ตรวจสอบว่าบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนั้ นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ด าเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคล้องกบัเกณฑ์คุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้

มัน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวมีความยินดีท่ีจะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษทั หากไดรั้บการ

แต่งตั้งจากผูถื้อหุน้ 

6. เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุช่ือในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัรองประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารข้ึนไป ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
- ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้มีความ

เหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัขอ้มูลการ

จ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทั และก าหนดหลกัเกณฑใ์ห้



 

  ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หนา้ 134 

เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามท่ีคาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคล

ท่ีช่วยใหง้านของบริษทัประสบผลส าเร็จ 

2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนตามผล

การด าเนินงาน และค่าเบ้ียประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบติัท่ีอุตสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู ่ผล

ประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษทั และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีบริษทัตอ้งการ 

3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

4. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการบริหารสาย

งาน และผู ้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการบริหาร

สายงาน และผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษทัน าเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้

กรรมการและพนกังาน โดยยึดหลกัให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้

กรรมการและพนักงานปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้เกิดจากสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผูถื้อหุ้นในระยะยาว

และสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

9.2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทันั้น บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 

เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  โดยมีองคป์ระกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหา

ดงัน้ี 

9.2.1. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ

อยา่งนอ้ยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมี
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ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทั จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด และกรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 

2.2 ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง

ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

2.3 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการ

เลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหเ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงใน

สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม

ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) และกรรมการซ่ึงพน้จาก

ต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได้ และกรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ 

ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนั้นจะมีผล

นบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

6. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษทัมหาชนจ ากดัหรือกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกวา่

สอง (2) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียง

เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน และมติของคณะกรรมการตามความใน
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วรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ี

ยงัเหลืออยู ่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีท่ีกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้

รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

9.2.2. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระของบริษทัจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัและเห็นชอบ

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัและมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด

โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระตอ้งมีจ านวน

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน วาระการด ารง

ต าแหน่งของกรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และ

เม่ือครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นยงัไม่ไดมี้มติแต่งตั้งกรรมการ

อิสระคนใหม่ก็ให้กรรมการอิสระเดิมปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษทัหรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นจะไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่แทนกรรมการอิสระคนเดิมท่ีหมดวาระลง 

และ/หรือเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ทั้งน้ีมีวาระการด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระเวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์จากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนว่าการด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนดมิไดท้  าให้ความอิสระขาดหายไป 

รวมทั้งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบติั 

ดงัน้ี 

คุณสมบัติคณะกรรมการอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี นบัรวมการ

ถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบั

เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
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ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่

รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทั 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ/1 กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัยหรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย/์ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

/1 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู ้ยืม ค ้ าประกนั การให้

สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั

หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน

สุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณ

ภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม 

แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ี

มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
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ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย/์ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่

เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น เวน้แต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย/์ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั

หรือบริษทัย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ

จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ

บริษทั 

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบั

เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ 

(Collective Decision) ได ้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของผู ้

ขออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทั

จดทะเบียน 
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3. มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ย

คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี 

ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถ

ท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

9.2.3. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเป็นกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงไดรั้บการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั  โดยจะพิจารณาจากผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งในระดับ

ผู ้อ  านวยการสายงานข้ึนไปเป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่งโดยมีจ านวนตามท่ี

คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร   

2. คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

9.2.4. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งเป็นกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั 

ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร  และโดยท่ีคณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเป็น

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

9.2.5. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษทั โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบกรรมการอิสระและ

กรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร โดยส่วนใหญ่ทั้ งน้ีให้แต่งตั้ งกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแทนหน่ึงคนข้ึนเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9.2.6. องค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารให้มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคดัเลือก

จากบุคคลท่ีมีช่ือเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะท่ีท าการคัดเลือกเพื่อน าเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมัติแต่งตั้ งบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเข้ามาด ารงต าแหน่งประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร ทั้งน้ี ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารตอ้งมีคุณสมบติัครบถ้วนตามท่ีก าหนดโดย 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ ประกาศคณะกรรมการ
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ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ.3/2560 เร่ือง การก าหนดลักษณะขาดความน่า

ไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

9.3. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   
บริษทัมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัและก่อให้เกิดประโยชน์และ

สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัเพื่อสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีใหก้บับริษทัและเสริมสร้างความมัน่คงของ

ธุรกิจในระยะยาว 

ส าหรับการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัก าหนดให้มีการส่ง

ตวัแทนของบริษทัซ่ึงมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีบริษทัเขา้ลงทุน ไปด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการในบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมดงักล่าว โดยการส่งตวัแทนของบริษทัไปด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษทัให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีท่ีเป็นบริษทัยอ่ย และให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือตาม

ขอ้ตกลงร่วมกนัในกรณีท่ีเป็นบริษทัร่วม และบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัยงัก าหนดให้ตวัแทนของบริษทัมีหนา้ท่ีควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส าคญั

ต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม ท่ีเขา้ลงทุนไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบและ

หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ และมี

การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในท่ีดี รวมถึงมีมาตรการท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัย่อยท่ี

เขา้ลงทุนจะมีการอนุมติัและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การท า

รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการท ารายการอ่ืนท่ีส าคญั เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการ

ลงทุนท่ีส าคญัในธุรกิจ เป็นตน้ 

9.4. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั) เม่ือ

วนัท่ี  14 มีนาคม 2561 มีมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น ทางบริษทัมีขอ้ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของ

บริษทัตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

ก) ตอ้งรักษาความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั 
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ข) ตอ้งไม่น าความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ

เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็

ตาม 

ค) ตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพยข์องบริษทั โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายใน

บริษทั และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั อนัอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูล

ภายในของบริษทั ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ

เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยขอ้ก าหนดดงักล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และลูกจา้งของบริษทั ดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระท า

ผดิร้ายแรง 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษทั ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535  ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งจดัส่งส าเนาการรายงานดงักล่าวแก่บริษทัในวนัเดียวกบัท่ีรายงานต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงก าหนดใหแ้จง้ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี

มีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย ์

ทางบริษทัไดป้ระกาศขอ้บงัคบัดงักล่าวใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งทราบโดยทัว่กนั 

9.5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดบญัชีปี 2561 – ปี 2563 ให้แก่

ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ  ากัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการ

สอบบญัชี ดงัน้ี 
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                        หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1.ค่าสอบบญัชีประจ าปี 640,000 620,000 620,000 

2.ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 360,000 330,000 330,000 

3.ค่าสอบทานกระดาษท าการ - - 100,000 

รวม 1,000,000 950,000 1,050,000 

หมายเหตุ: 
- ปี 2559 ผูส้อบบญัชี คือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ์จากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ  ากดั คร้ังแรก 
- ปี 2560 ผูส้อบบญัชี คือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 จากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ  ากดั 
- ปี 2561 ผูส้อบบญัชี คือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 จากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ  ากดั 
-  ปี 2562 ผูส้อบบญัชี คือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 218 จากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ  ากดั 
- ปี 2563 ผูส้อบบญัชี คือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9211 จากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ  ากดั 
 

บริษทัย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดบญัชีปี 2562 – ปี 2563 

ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

    -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัทย่อย ปี 2563 ปี 2562 

1.ค่าสอบบญัชีประจ าปี 58,000 58,000 

2.ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล - - 

3.ค่าสอบทานกระดาษท าการ - - 

รวม 58,000 58,000 
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10. การพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 

บริษทัให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อความย ัง่ยืนของกิจการและสังคมตลอดมา นอกจากบริษทัจะด าเนินกิจกรรมดา้นความ

รับผิดชอบทางสังคมท่ีไดท้  ามายอ่างต่อเน่ืองในรูปแบบการจดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ และการบริจาคแลว้ 

บริษทั ยงัไดมี้การด าเนินการให้เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึนโดยการส่งเสริมอาชีพ โดยการสร้างอาชีพ กบัชุมชมบริเวณ

ใกลเ้คียงท่ีบริษทั ไดไ้ปด าเนินธุรกิจดว้ย และบริษทัยงัจดัตั้งทีมงานในการจดัท ากิจกรรมต่าง ๆ และรายงานผล

การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัท่ีท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วางแผนและสนับสนุนพร้อมทั้งติดตาม 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามโนยายพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัไดมี้มติอนุมติันโยบาย

การพฒันาความย ัง่ยืนองค์กร ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 

เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. นโยบายการพฒันาความยัง่ยืน 
กลยุทธ์ความยัง่ยืน 

1. ก าหนดให้มีกลยุทธ์การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนขององคก์รท่ีครอบคลุมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การบริหาร

ความเส่ียงองคก์ร และความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2. ก าหนดใหมี้การประเมินและตอบสนองประเด็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความย ัง่ยืนของกลุ่มบริษทั

ทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ส่วนธรรมาภิบาลท าให้พิจารณาเป็นประเด็นส าคญัในการ

วางแผนธุรกิจ การตดัสินใจทางธุรกิจ และ กระบวนการด าเนินงาน เพื่อรักษาความมัน่คงและย ัง่ยืนของ

องคก์ร  

บริษทัจึงก าหนดการพฒันาความย ัง่ยนืโดยมีมิติ  3 มิติ ดงัต่อไปน้ี 

1. เศรษฐกิจ 

1.1. แสวงหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานในทุกกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

โดยมีการก าหนด เป้าหมาย วธีิการวดัผล การติดตาม และการประเมินความย ัง่ยนืของกิจกรรม 

1.2. พฒันาและส่งเสริมนวตักรรมองค์กร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มและความเติบโตขององค์กรในระยะยาว ตลอดจนประโยชน์ร่วมด้านสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1.3. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนัธมิตร คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด าเนินธุรกิจ

ตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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2. สังคมและชุมชน 

2.1. ลงทุนพฒันาศกัยภาพความสามารถของพนกังานดว้ยการสนบัสนุนการอบรมให้ความรู้และ

ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั กระตุน้ให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค ์และท างานไดเ้ตม็ศกัยภาพและขีดความสามารถ  

2.2. ตอบสนองต่อความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ

ของสินคา้และ บริการตามสัญญาอยา่งครบถว้น  

2.3. เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการเปิด

กวา้งรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค ์ปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่า

เทียม และเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนับสนุน การพฒันาคุณภาพชีวิต และความ

เขม้แขง็ของชุมชน 

2.4. ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ พนัธมิตรธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ เพื่อมีส่วนร่วม

ในการพฒันา และ/ หรือ ประยุกต์ใช้มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านความย ัง่ยืนท่ีดีของบริษทั 

และ/หรือภาคส่วนต่าง ๆ  

2.5. ความปลอดภยั กระตุน้จิตส านึกและปลูกฝังวฒันธรรมด้านความปลอดภยั การปกป้องดูแล

ส่ิงแวดลอ้ม และความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอตั้งเป้าหมายอุบติัเหตุจาก

การท างานเป็น “ศูนย”์ โดยตอ้งพฒันา ปรับปรุง ยกระดบัมาตรฐานด้านความ ปลอดภยัให้

เหนือกว่าท่ีเกณฑ์กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งห้ามด าเนินการใดท่ีปราศจากมาตรการควบคุม

ความปลอดภยั รวมทั้งไม่มี อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั และการอบรมดา้นความปลอดภยัท่ี

รองรับอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

2.6. สิทธิมนุษยชน  

2.6.1. ปฏิบติัต่อพนกังานและลูกจา้งโดยไม่เลือกปฏิบติั ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม มอบหมาย

งานใหเ้พียงพอตาม ความสามารถ และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม หา้มการจา้งแรงงานท่ีมี

อายุต  ่ากวา่ 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดยครอบคลุมถึง พนกังานและลูกจา้งของคู่

คา้ และ/หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2.6.2. ดูแลและคุม้ครองความปลอดภยัแก่พนกังาน ลูกจา้ง และทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั โดย

ไม่ให้กระทบกบัสิทธิและ ความปลอดภยัของผูอ่ื้น รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การ

เก็บรักษาขอ้มูลความลบั การเปิดเผยขอ้มูล และการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.6.3. เคารพสิทธิ ให้เกียรติ ปฏิบติัต่อพนกังานและลูกจา้งของกลุ่มบริษทั และคู่คา้  ดว้ยความ

เสมอภาคค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
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3. ส่ิงแวดลอ้ม 

3.1. ด าเนินการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพตามเกณฑข์องกฎหมาย

และกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งลงทุน พฒันา และปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

รวมทั้งแสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ๆ เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการจดัการและควบคุม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดียิ่งข้ึน คิดคน้และแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใชท้รัพยากรและ

พลงังาน ตลอดจนลดการปล่อยของเสีย และ ก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกนั ควบคุม และลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสังคมใหน้อ้ยท่ีสุด 

3.2. สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้แก่

ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยการส่ือสารอยา่งทัว่ถึง และการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัประเด็น

ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีมีนยัส าคญัต่อความย ัง่ยืนขององคก์รเป็นประจ าทุกปี การปฏิบติั

ตามนโยบาย กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง ทุกระดบัและทุกคน มีหนา้ท่ีสนบัสนุน 

ส่งเสริมและปฏิบติังานให้ สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาความย ัง่ยืนองคก์รฉบบัน้ี จนเป็น

วฒันธรรมด าเนินงานท่ีค านึงถึงประโยชน์ท่ีสมดุลทั้งดา้น เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มในการ

พฒันาเพื่อความย ัง่ยืน บริษทัมีการบริหารงานตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี ค  านึงถึงผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อการด าเนินการอยา่งเหมาะสมและการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

จึงมีนโยบายและกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย นโยบายและกลยุทธ์ทีใ่ช้ดูแล 

1.ผูถื้อหุน้  บริษทัจะตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์

กวา้งไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้งจากข้อมูลขององค์กรซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณะและไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งไม่ด าเนินการใด ๆ อนัเป็น

ลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2.พนกังาน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัต่อพนักงานอย่างยุติธรรมบริหารงานโดยความไม่ล าเอียงสนับสนุนในการสร้าง

ศกัยภาพในความกา้วหนา้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานรวมทั้งส่งเสริมใหพ้นกังานมี

ความเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณ ท่ีพนกังานตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิการใหพ้นกังานอยา่งเหมาะสม และ

ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล 

3.ลูกคา้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ตามขอ้ปฏิบติัจริยธรรมธุรกิจ ท่ีกิจการก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด  

4.ผูถื้อหุน้ ด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและปฏิบติัอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั เพ่ิอประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

5.คู่คา้และเจา้หน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจาก

คู่คา้ และหากปฏิบติัตามเง่ือนไขไม่ได ้ใหรี้บแจง้คู่คา้ใหท้ราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัคน้หาแนวทางแกไ้ข 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจท่ีท าให้เกิดการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย การเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนัและการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษทัและส่ิงแวดลอ้มภายนอก ซ่ึง

การให้ความส าคญักบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าให้มีการปฏิบติังานด้วยความซ่ือสัตย ์การควบคุม

ภายในท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพข้ึนส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่กบัตลาดทุนและสร้างความน่าเช่ือถือให้กบันกั

ลงทุน 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจโดยความโปร่งใสและต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ใน

ทุกรูปแบบ จึงมีการจดัอบรมพนกังานเก่ียวกบันโยบายบริษทั ในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ในวนัท่ี  2 

ตุลาคม 2563 เพื่อใหพ้นกังานไดต้ระหนกัและปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีในกรณีพนกังานใหม่เขา้มาไดมี้การ

เพิ่มหวัขอ้โยบายการก ากบักิจการท่ีดีเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่เขา้ไปในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่

ด้วย และในปี 2563 บริษทัได้มีการจดัการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอรัปชัน่ทั้งน้ีเพื่อการติดตามความเขา้ใจของพนกังาน 

 
 

 

 

 

 

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย นโยบายและกลยุทธ์ทีใ่ช้ดูแล 

6.คู่แขง่ทางการคา้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และไม่แสวงหาขอ้มูลท่ี

เป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต 

7.สงัคมส่วนรวม บริษทัจะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสงัคมทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มอีกทั้ง

ยงัตอ้งแสวงหาโอกาสสนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรคส์ังคมปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อ

สังคมให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงัรวมทั้งปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการ

ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 

8.ส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินธุรกิจโดยค านึกถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและมาตรฐานการจดัการเก่ียวกับความปลอดภยั 

ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงคก์ารอนุรักษธ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสิรม

ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในองคก์ร เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัให้ความส าคญัและตระหนกัในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสนบัสนุนความเท่าเทียมกนัในสังคม

อยูเ่สมอมา โดยในบริษทัไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการของบริษทัซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของพนกังาน

โดยตรงเพื่อเป็นตวัแทนของพนกังานในการเรียกร้องและพูดคุยกบัผูบ้ริหารของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ ทั้งในเร่ือง

สวสัดิการและสิทธิของพกังานในแง่มุมต่าง ๆ คณกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการมีจ านวน 5 คน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เป็นผูแ้ทนในการร่วมปรึกษาหารือ ควบคุมดูแล ตรวจตรา และเสนอความคิดเห็นใน

เร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ เพื่อจดัสวสัดิการใหก้บัพนกังาน โดยคณะกรรมการสวสัดิการมีอ านาจหนา้ท่ี 

1. ร่วมหารือกบันายจา้งเพื่อจดัสวสัดิการแก่ลูกจา้ง 
2. ใหค้  าปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจา้งในการจดัสวสัดิการส าหรับลูกจา้ง 
3. ตรวจตา ควบคุม ดูแลสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัใหแ้ก่ลูกจา้ง 
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ ส าหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการ

สวสัดิการ 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัได้ก าหนดไวใ้นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย เร่ืองของ 

พนกังานบริษทั ให้ความส าคญักบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัโดยปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมเป็นธรรม 
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และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนควบคู่ไปกบัการมุ่งเน้นการ

พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ืองรวมถึงการให้ความส าคัญกับการดูแลรักษา

สภาพแวดลอ้มในการท างานโดยค านึงถึงความปลอดภยัในคุณภาพชีวติของพนกังานเป็นส าคญั 

- ใส่ใจดูและสุขภาพพนักงาน 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เม่ือตน้ปี  2563  ท่ี

ผา่นมา  บริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัสูงสุดในดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน  คู่คา้  ผูบ้ริโภค

และชุมชนโดยรอบ  จึงไดมี้การเพิ่มมาตรการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  โดยบริษทัไดก้ าหนด

มาตรการป้องกนัและสกดัเช้ืออยา่งเขม้งวดดว้ยนโยบายงดการเดินทางเขา้ออกนอกพื้นท่ีโดยไม่จ  าเป็น  การ

ตั้งจุดคดักรองตรวจวดัอุณหภูมิพนกังานและผูติ้ดต่อจากภายนอกก่อนเขา้บริษทัฯ   การวางจุดบริการเจล

แอลกอฮอล์  การเวน้ระยะห่าง  การใส่หนา้กากอนามยั  การงดการประชุมติดต่อระหวา่งกนั ซ่ึงครอบคลุม

ทั้งพนกังานของบริษทัและบุคคลภายนอก ยกเวน้ธุรกรรมท่ีจ าเป็น  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อ านาจ

ของบริษทัก่อนเท่านั้น  การให้ค  าแนะน าพนกังานปฏิบติัตามดา้นสุขภาพและความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

และบริษทัยงัมีแผนการเตรียมพร้อมในดา้นต่าง ๆ อาทิ การฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ และมีแผนการ

ด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองเพื่อความปลอดภยัของพนกังานทุกคน รวมถึงครอบครัว และสังคมส่วนรวมและ

ทั้งหมดน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัได้ด าเนินการตามมาตรฐานสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภยัเพื่อ

พนกังาน  การด าเนินงานและผลิตภณัฑข์องบริษทัอยา่งเตม็ท่ี  นอกจากน้ี  บริษทัไดป้ระสานกบัโรงพยาบาล

เกษมราษฎร์รามค าแหง  จดัทีมแพทย์เพื่อตรวจคดักรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ

พนกังานทุกคน  ซ่ึงผลปรากฏวา่ไม่มีผูติ้ดเช้ือแต่อยา่งใด    
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- โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์ 
การรณรงค์ลดอุบติัเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย ์(Zero Accident Campaign)  เป็นกิจกรรมรณรงค์

ส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมัน่ในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน บนพื้นฐานแนวคิดท่ีว่า 

“อุบติัเหตุท่ีมีสาเหตุเก่ียวเน่ืองกบัการท างานนั้นสามารถป้องกนัได้” โดยมีการจดัท าแผนการตรวจสอบ

อุปกรณ์ส านักงานและอาคารสถานท่ี  ทั้งภายใน ภายนอก   การใส่อุปกรณ์ป้องกนัขณะท าการซ่อมแซม   

การจดัเก็บอุปกรณ์ช่างให้เป็นหมวดหมู่  เป็นตน้  ในการตรวจสอบอุปกรณ์ส านกังานและอาคารสถานท่ี  

ตามแผนก าหนดการนั้นหากพบส่ิงผิดปกติ หรือช ารุดเสียหาย ตอ้งเร่งด าเนินการซ่อมแซมทนัที  ซ่ึงมีการ

รณรงคแ์ละจดัท าอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด   ส่งผลใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยัและพนกังานทุกคนไดมี้

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ส านกังานใหค้งอยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้านอยา่งปลอดภยั

อีกดว้ย 

ผลของการท าด าเนินโครงการ ในปี 2563 ไม่มีอุบติัท่ีเกิดจากท างาน “Zero Accient” 
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- กจิกรรมกระชับความสัมพนัธ์ในองค์กร 
บริษทัเล็งเห็นความส าคญัพื้นฐานของพนักงานในการอยู่ร่วมกนัในองค์กร  การสร้างความสุขให้

พนกังานเป็นหลกัอยา่งหน่ึงท่ีจะท าให้พนกังานรู้สึกรักองคก์ร  และมีความสุขในการท างาน  และส่งผลให้

การท างานดีไปดว้ยซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองคอ์ยา่งมาก  การท่ีพนกังาน  “เชา้มาท างาน เยน็กลบับา้น”  เพื่อน

ร่วมงาน 40 กว่าคน เราใช้เวลา 8-10 ชม./วนั ในท่ีท างาน แต่แทบไม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกนัเลย  การสาน

ความสัมพนัธ์กบัคนในองคก์รหากพูดคุยกนัเฉพาะเร่ืองงาน อาจจะไม่ไดรู้้สึกสนิทใจกนัจริง ๆ การพฒันา

ความสัมพนัธ์ ให้มีความเป็นเป็น ‘เพื่อนกนั’ มากกวา่แค่ ‘เพื่อนร่วมงาน’ จึงจ าเป็นตอ้งมีกิจกรรมท าดว้ยกนั

ในส านกังาน ท่ีจะช่วยคลายความเครียดและละลายพฤติกรรม ให้เกิดความเป็นกนัเองมากข้ึนได ้  การท า

กิจกรรมในส านกังานเป็นการสร้างวฒันธรรมองค์กรบางอย่างให้กบัองค์กร ท่ีนอกจากจะช่วยผ่อนคลาย

บรรยากาศในการท างานแลว้ ยงัมีอีกหลายส่ิงท่ีเราจะไดจ้ากการท ากิจกรรมร่วมกนัอีก อาทิเช่น เน่ืองดว้ย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  บริษทัจึงจดักิจกรรมภายในบริษทั 

แทนกนัไปจดังานเล้ียงสถานท่ีขา้งนอกในปี 2563 

- การรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั หาโอกาสใหทุ้กคนมารับประทานอาหารร่วมกนัผา่นโอกาสต่าง ๆ  

จดักิจกรรมสังสรรคใ์หพ้นกังานรู้สึกถึงความสนิทกนัมากข้ึน 
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- กิจกรรมละลายพฤติกรรม  การน ากิจกรรมนันทนาการเพื่อกระชับความสัมพนัธ์  เขา้มาเสริมเพื่อให้

พนกังานรู้สึกผอ่นคลาย ไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั เกิดความสามคัคี การช่วยเหลือกนัและกนัอีกทั้งยงัช่วยให้

พนกังานผอ่นคลายความตึงเครียดจากการท างานไดอี้กดว้ย  

- กิจกรรมการตอ้นรับนอ้งใหม่ เพื่อให้คนท่ีเขา้มาใหม่รู้สึกอบอุ่นและมีก าลงัใจในการปรับตวักบัท่ีท างาน

ใหม่  เพื่อนใหม่  หัวหน้าใหม่  โดยการให้ความส าคัญในเร่ืองเล็กน้อยท่ีไม่ควรมองข้าม เช่น การ

ปฐมนิเทศพนกังานใหม่  การพานอ้งใหม่ไปรับประทานอาหารกลางวนัดว้ยกนั  การพูดคุยและการสอน

งานอย่างใกลชิ้ด  การจดักิจกรรมให้พนกังานใหม่และเก่าได้ท าร่วมกนัหรือรายละเอียดเพียงเล็กน้อย  

เช่น  การพาพนกังานใหม่ไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิประจ าบริษทัเพื่อความอบอุ่นใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Environment) 
คุณภาพชีวติในการท างาน (Quality of Working Life) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญั ของคุณภาพชีวติ 

(Quality of Life) ซ่ึงทางบริษทัตอ้งการใหพ้นกังานในองคก์รมีคุณภาพชีวติและการท างานท่ีดี ไม่วา่เป็นเร่ือง
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ของสถานท่ีท างานท่ีดี   มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน   และมีบรรยากาศการท างานท่ีดี   ท าให้

พนกังานมีสภาพจิตใจ  และอารมณ์ท่ีดี  ซ่ึงส่งผลใหก้ารท างานดีตามไปดว้ย 

- บริษทัเน้นด้านสุขภาพของพนักงานเป็นหลกั  โดยการจดัสภาพแวดล้อมในท่ีท างานเร่ิมตั้งแต่ โซน

ตอ้นรับ, หอ้งประชุม, โตะ๊ท างาน, หอ้งน ้า, ไปจนถึงโซนนัง่รับประทานอาหาร หรือ จิบกาแฟพกัผอ่น ท่ี

จดัให้เป็นสัดส่วน  มีความโล่งโปร่งสบายเน้นความสะอาดถูกสุขลกัษณะโดยมีแม่บา้นคอยท าความ

สะอาดให้ตลอดทั้งวนั และจุดเด่นอีกอยา่งของการสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ียอดเยี่ยมคือการ

น าเอาแนวคิดท่ีทันสมยัต่าง ๆ เข้ามาใช้กับองค์กร เช่น  การจดัประชุม,  การใช้แบบฟอร์มภายใน

ส านกังาน,  การประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์ร  เป็นแบบออนไลน์  ทดแทนการใชก้ระดาษแบบเดิม ๆ ไป

จนถึงอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีอนัทนัสมยัใหพ้นกังานทุกคนเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน  เช่น Notebook,  Tablet,  

และ  Smart phone  เป็นตน้  เรียกไดว้า่มีการออกแบบและใส่ใจสภาพแวดลอ้มในการท างาน (Working 

Environmental) อยา่งจริงจงั เพื่อความสุขและคุณภาพชีวติท่ีดีต่อพนกังานอยา่งแทจ้ริง  

- พื้นท่ีท างานท่ียดืหยุน่  (Flexible Workspace) พนกังานสามารถท างานจากตรงไหนก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งนัง่

ประจ าท่ีโต๊ะท างานตลอดเวลา ท าใหพ้นกังานสามารถเปล่ียนอริยบทไดด้ว้ย โดยท่ีไม่เสียงานและอาจจะ

ไดไ้อเดียดี ๆ แปลกใหม่มาน าเสนอ 

- การแต่งตวัล าลองตามสบาย ให้พนักงานได้เป็นตวัของตวัเองโดยไม่ตอ้งเคร่งครัดกบัเคร่ืองแบบยูนิ

ฟอร์มท่ีเป็นทางการ  โดยท่ียงัคงความสุภาพเรียบร้อย  ดูดีเพื่อภาพลกัษณ์องคก์รท่ีทนัสมยั 

- มุมพกัผอ่นส าหรับนัง่ทานขา้ว ทานของวา่ง  ขนม ชา กาแฟ  หรือ เป็นท่ีส าหรับพนกังานมานัง่ผอ่นคลาย

พูดคุยหรือแมแ้ต่ใชเ้ป็นท่ีส าหรับประประชุมภายในแผนกแบบไม่เป็นทางการ 
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5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัจะตอ้งเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ทั้งดา้นคุณภาพสินคา้ และการ

ให้บริการท่ีดีและไดม้าตรฐาน การรักษาความลบัของลูกคา้ และการให้ความส าคญักบัการก าหนดราคาท่ีเป็น

ธรรมและเท่าเทียมภายใตน้โยบายการก าหนดราคาท่ีมี และมีการยกระดบัคุณภาพสินคา้การบริการให้สูงข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทัมีความมุ่งมนัและตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม  และเพื่อให้แน่ใจว่า

การด าเนินการดูแลในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัน าไปสู่

ความเช่ือมนัของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีต่อบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใช้

เป็นแนวทางการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ความรู้ อบรมปลูกฝังให้พนกังานในองค์กรค านึงถึง

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และส่ือสารให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด รับทราบและน าไปปฏิบติั รวมถึงให้ความ

ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอาสาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมภายใตโ้ครงการต่าง ๆ  

ดงัน้ี 

6.1. โครงการคัดแยกขยะเพ่ือองค์กรทีน่่าอยู่   

เพื่อเป็นการมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (green office) และสอดคล้องกับ

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของบริษทั ตลอดจนการรณรงค์และสร้างระบบการจดัการขยะท่ีถูกตอ้ง

เหมาะสมส าหรับองค์กร เพื่อให้พนกังานมีสุขลกัษณะท่ีดี และเล็งเห็นความส าคญัในการคดัแยกขยะ

อย่างเหมาะสม  เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร  พนกังาน  และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ  บริษทัจึงไดมี้การจดั

โครงการ  “คดัแยกขยะเพื่อองคก์รท่ีน่าอยู”่  โดยมีการรณรงคแ์ละปลูกจิตส านึกให้พนกังานทุกคนแยก

ขยะก่อนทิ้งทุกคร้ัง  ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัให้มีถงัขยะแยกสีตามประเภทซ่ึงขยะภายในองค์กรส่วนใหญ่จะ

เป็นขยะมูลฝอย  จ  าพวกเศษอาหารท่ีย่อยสลายได ้ ขวดพลาสติก  และแกว้น ้ าพลาสติก  ซ่ึงไม่มีขยะ

อนัตราย  บริษทัจึงไดจ้ดัถงัขยะแยกไว ้2 สี  คือ  สีเขียวส าหรับขยะยอ่ยสลายได ้ และสีเหลืองส าหรับ

ขยะพลาสติก  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่พนกังาน และในอนาคตจะเพิ่มประเภทการแยกถงัขยะหาก

องคก์รมีการขยายมากข้ึน 
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6.2 โครงการรณรงค์ให้พนักงานใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  

  บริษทัรณรงคใ์ห้พนกังานใช้รถจกัรยายนตไ์ฟฟ้าแทนการใช้รถน ้ ามนัเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ  
โดยบริษทัใหพ้นกังานยมืรถจกัรยายนตไ์ซดไ์ฟฟ้าใชร้ะหวา่งในการท ากิจกรรมประจ าวนัต่าง ๆ  
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6.3 โครงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรน า้ และพลงังานไฟฟ้า  
       บริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งน้ีในปี 
2562 ท่ีผา่นมามีการใชก้ระดาษลดลงเป็นจ านวนมาก บริษทัไดท้  าโครงการลดการใชก้ระดาษและน า
เทคโนโลยีมาใช้แทน ต่อเน่ือง และในปี 2563 บริษทัได้ท าโครงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า โดย
รณรงคแ์ละปลูกจิตส านึกในการใชไ้ฟฟ้า การเปิดปิดไฟ ในเวลาพกั การจดัสถานท่ีท างานใหม่    จึงท า
ให้การใช้ไฟฟ้าลดลง  40% ทั้งน้ีเพื่อเป็นการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ และท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายใหก้บับริษทัอีกดว้ย 
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7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  (CSR After Process) 

บริษทัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาชุมชนหรือสังคมท่ีดีไปพร้อม ๆ กนั เพราะบริษทัฯ  เช่ือว่า 

ชุมชนและสังคมท่ีดีจะก่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยบริษทัได้สนับสนุนการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังคม และชุมชนมีคุณภาพชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยสนบัสนุนกิจกรรมใหก้บัทุกกลุ่ม

คนในสังคม ชุมชนใกลเ้คียง โรงเรียน ตั้งแต่เด็ก ไปจนถึง กลุ่มผูสู้งวยั ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดย

ไม่แบ่งแยกวา่เป็นชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา้และบริการโดยตรงหรือไม่ ทางบริษทัฯ 

ได้ให้ความส าคญักบัทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั โดยกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการเพื่อช่วยเหลือและพฒันาสังคม  

ภายใตโ้ครงการต่าง ๆ  ดงัน้ี 

7.1 คุณธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ  มอบเงินบริจาคจ านวน 

12,000 บาท เพื่อซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการแพทย ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี 

นางอญัชลี โสตถิพนัธ์ุ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดา้นทรัพยากรบุคคล เป็นผูแ้ทน

รับมอบ ณ ศาลาทินทตั ณ วนัท่ี  24 ธนัวาคม 2563 
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7.2   คุณธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ ไดม้อบเส้ือกีฬา ให้แก่

มูลนิธิบา้นนกขมิ้น 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

7.3 บริษทัร่วมท าความดีในโครงการ "ปฏิทินเก่าเราขอนะ" ปีท่ี 1   โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าท่ีไม่ใชแ้ลว้
จากพนักงาน และรวบรวมส่งต่อให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถมัภ ์เพื่อน าปฏิทินเหล่าน้ีผลิตเป็นส่ืออกัษรเบลลใ์หก้บัผูพ้ิการทางสายตาต่อไป 
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7.4 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  (CSR In Process) 
การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม บริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีพึงมีต่อประเทศชุมชนและสังคม ตลอดจน ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้ง

สังคมและส่วนรวมท่ีดี โดย 

1 ไม่ด าเนินธุรกิจท่ีท าให้สังคมเส่ือมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีอยูร่่วมในชุมชนและ
สังคม 

2 ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดข้ึนในบริษทัฯและ

พนกังานทุกระดบั อยา่งต่อเน่ือง 

3 ก าหนดใหมี้มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนและสังคม อนัเน่ืองมาจาก

การด าเนินงานของบริษทั 

4 ส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 

5 ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชน 

6 ใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน์ 

7 สร้างรายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนบัสนุนการจา้งงานและผลิตภณัฑชุ์มชน 

8 สร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนระหว่างบริษทักบัชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความ

ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรม 

 

การให้ความร่วมมือกบัคนในชุมชนเพ่ือพฒันาพืน้ทีท่่องเทีย่วและการสร้างรายได้ให้กับชาว

ชุมชนโดยบริษัทได้ไปให้ความรู้เกีย่วกบัการดูแลซ่อมบ ารุงรถคาราวานและมีการจ้างงานให้คนใน

ชุมชนเข้ามาดูปฏิบัติงานดังกล่าวเพ่ือให้เกดิการสร้างรายได้แก่ชุมชนแบบยัง่ยืน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
นโยบายการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายความเส่ียงครอบคลุมทั้งองคก์ร โดยเร่ิมจากกระบวนการ การ
ระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การติดตามและควบคุมความเส่ียง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความ
เส่ียงเพื่อป้องกนัใหเ้กิดการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ  

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในของบริษทั 

 บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบริษทั ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 25

กุมภาพนัธ์ 2564  มีคณะกรรมการบริษทั (รวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน) ทุกท่านเขา้ร่วมประชุม ซ่ึง

คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

2 การบริหารความเส่ียง 

3 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และ  

5 ระบบการติดตาม  

โดยมีแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีจดัท าโดยคณะกรรมการบริษทั และไดรั้บ

มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ 

บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัแลว้ 

 ส าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน บริษทัยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาสอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบติังานของบริษทั โดยมีการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบ

ระบบควบคุมภายใน และผูบ้ริหารบริษทั เก่ียวกบัการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

เพียงพอและเช่ือถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทั โดยจะมีการจดัท ารายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

และรายงานในรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นส านกังานตรวจสอบภายนอก 

(outsource) เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพื่อประเมินผลและสอบทานความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดย บริษทั ควอนตั้ม พอยท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ไดม้อบหมายให้ นายรักษ์
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พล องัศุวิทยา เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติังานหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัและน าเสนอรายงาน

การตรวจสอบภายในต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลแตนท์ จ  ากดั และ นายรักษ์

พล องัศุวิทยา ซ่ึงท าหน้าท่ีในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทันั้น มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นผู ้

ตรวจสอบภายในเน่ืองจากมีประวติัและประสบการณ์การตรวจสอบบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และมีความน่าเช่ือถือ 

 ทั้งน้ี การพิจารณา และอนุมติัแต่งตั้ง ถอดถอน/เลิกจา้ง หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั จะตอ้ง

ผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน

หรือเเทียบเท่าของบริษทั ปรากฏในหวัขอ้ “รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
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12. รายการระหว่างกัน 

บริษทัมีการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการท ารายการกบักรรมการ และ/หรือ 

ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุ้นใหญ่ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีบุคคลท่ีมีความขดัแยง้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั ท่ี

เกิดข้ึนในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการระหวา่งกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2563 ปี 2562  

บรษิทั เอม็ว ีฟูดส ์จ ำกดั มีกรรมการร่วมกนั คา่ซือ้สนิค้าและบริการ 
รายได้คา่บริการ 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ณ วนัสิน้งวด 

6,468 
110,000 
117,700 

344,776 
- 
- 

เป็นร้านอาหารเชตเตอร์กิล เป็นราคาปกติ
เทียบเคยีงราคาที่คิดกบัลกูค้ารายอื่น และ

บริการให้ถงึสถานท่ี TME 

บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ 
จ ากดั 

บริษัทยอ่ย คา่ซือ้สนิค้าและบริการ 
 

รายได้คา่บริการ 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ณ วนัสิน้งวด 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัสิน้งวด 

เจ้าหนีก้ารคา่หุ้น ณ วนัสิน้งวด 

120,000 
 
- 

32,100 
53,500 

1,200,000 

120,000 
 

120,000 
32,100 

- 
- 

เป็นคา่ประชาสมัพนัธ์เป็นราคาปกติ 
เทียบเคยีงราคาที่คิดกบัลกูค้ารายอื่น 
เป็นบริการคา่ท าบญัชีตามสญัญา 

 
 

คา่หุ้น เป็นราคาตามมลูคา่ทีต่ราไว้ (par) 

บริษัท มลัติเทคโนโลยี 
เอ็กซ์เพิร์ด จ ากดั 

 

บริษัทยอ่ย รายได้คา่บริการ 
 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ณ วนัสิน้งวด 

- 
 

22,873 

15,000 
 

29,973 

เป็นเงินทดรองจา่ยเพื่อใช้ในการเปิดกิจการ 
และด าเนินการทัว่ไป เช่น คา่ท าบญัชี 
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บุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการระหวา่งกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2563 ปี 2562  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัสิน้งวด - - 
คณุธีรวฒัน์ สวุรรณพินิจ 
 

กรรมการบริษัท ค า้ประกนัสญัญาเชา่ด าเนินงาน รถNISSAN 
และ รถ BENZ 

3,863,997 
 

2,288,000 
 

เพื่อเสริมสภาพคลอ่งในการด าเนนิธุรกิจของ
บริษัท  
1. BENZ ครบก าหนด ก.พ. 2565 
2.NISSAN ครบก าหนด ม.ค. 2567 

คณุธราธร ยวงบณัฑติ 
 

กรรมการบริษัท    ค า้ประกนัสญัญาเช่าด าเนินงาน รถ BMW 5,267,194 - เพื่อเสริมสภาพคลอ่งในการด าเนนิธุรกิจของ
บริษัท 
1. BMW ครบก าหนด ก.พ. 2564 

 
คณุธราธร ยวงบณัฑติ 
คณุโอภาส  เชิดพนัธุ์ 
คณุธีรวฒัน์ สวุรรณพจิ 
 

กรรมการบริษัท ค า้ประกนัเงินกู้ยืมระยะยาว 4,293,725 
 

5,688,179 
 

เพื่อเสริมสภาพคลอ่งในการด าเนนิธุรกิจของ
บริษัท เงินกู้ของ SME Bank 

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วิส จ ากดั
(มหาชน) 

มีกรรมการ/ผู้บริหารร่วมกนั ซือ้สนิค้าและบริการ 
เงินมดัจ าคา่สนิค้าและบริการ 

802,500 
1,605,000 

- 
2,407,500 

เป็นคา่ประชาสมัพนัธ์เป็นราคาปกติ 
เทียบเคยีงราคาที่คิดกบัลกูค้ารายอื่น 
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การค า้ประกนั 
รายการค ้าประกนัระหวา่งกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2563 

 (ล้านบาท) 
ปี 2562 

 (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจ าเป็น 

1.นายโอภาส    เฉิดพนัธ์ุ 

 

กรรมการ ค ้าประกนัเงินกู ้

บริษทัมีวงเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพื่อ

ใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการค ้ าประกันโดย

กรรมการ คือ นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ ซ่ึงค ้าประกนั

เต็มวงเงินของสถาบนัการเงิน โดยการค ้าประกนั

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสถาบันการเงิน

เรียกร้อง ทั้ งน้ีไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค ้ า

ประกนัแต่อยา่งใด 

4.3 5.7 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือกับสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ 
 โดยมีการค ้ าประกันโดยบรรษัทประกันสิน เ ช่ื อ
อุตสาหกรรมขยาดยอ่ม 
 (บสย.) และกรรมการบริษทั คือ นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ 
นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ  และ นายธราธร ยวงบณัฑิต 
เป็นผูค้  ้าประกนัเต็มวงเงินของสถาบนัการเงิน โดยการค ้า
ประกันดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสถาบันการเงิน
เรียกร้องทั้งน้ีไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค ้ าประกันแต่
อยา่งใด 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เน่ืองจากมีความ
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บุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2563 
 (ล้านบาท) 

ปี 2562 
 (ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 

จ า เ ป็นท่ีจะต้องปฏิบัติตามเ ง่ือนไขการขอรับการ

สนบัสนุนสินเช่ือจากบริษทัสถาบนัการเงิน เพื่อใชใ้นการ

ด าเนินธุรกิจ 
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บุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2563 
 (ล้านบาท) 

ปี 2562 
 (ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 

2. นายธีรวฒัน์  

   สุวรรณพินิจ 

กรรมการ ค ้าประกนัเงินกู ้

บริษทัมีวงเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพื่อ

ใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการค ้ าประกันโดย

กรรมการ คือ นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ ซ่ึงค ้ า

ประกนัเต็มวงเงินของสถาบนัการเงิน โดยการค ้า

ประกันดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสถาบัน

การเงินเรียกร้อง ทั้งน้ีไม่มีการคิดค่าตอบแทนการ

ค ้าประกนัแต่อยา่งใด 

 

 

3.9 2.3 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือกับสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยมีการค ้ าประกันโดยบรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรมขยาดย่อม (บสย.) และกรรมการ
บริษทั คือ นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ  
และ นายธราธร ยวงบณัฑิต เป็นผูค้  ้ าประกนัเต็มวงเงิน
ของสถาบนัการเงิน โดยการค ้าประกนัดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีสถาบันการเงินเรียกร้องทั้ งน้ีไม่ มีการคิด
ค่าตอบแทนการค ้าประกนัแต่อยา่งใด 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เน่ืองจากมีความ

จ า เ ป็นท่ีจะต้องปฏิบัติตามเ ง่ือนไขการขอรับการ

สนบัสนุนสินเช่ือจากบริษทัสถาบนัการเงิน เพื่อใชใ้นการ

ด าเนินธุรกิจ 
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บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2563 

 (ล้านบาท) 
ปี 2562 

 (ล้านบาท) 
เหตุผลและความจ าเป็น 

  การค ้าประกนัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัมีการท าสัญญาเช่าด าเนินงาน/สัญญาเช่า

ซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลจากบริษทัลีซซ่ิง เพื่อใช้

ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการค ้ าประกันโดย

กรรมการ คือ นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ  ซ่ึงการ

ค ้าประกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทัลีซ

ซ่ิงเรียกร้อง ทั้งน้ีไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค ้ า

ประกนัแต่อยา่งใด 

3.86 

 

2.29 

 

บริษทัมีการท าสัญญาเช่าด าเนินงาน/สัญญาเช่าช้ือ เพื่อใช้

ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการค ้ าประกันของกรรมการ

บริษทั ได้แก่นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ เป็นผูค้  ้ าประกัน

เต็มวงเงิน ซ่ึงการค ้าประกนัดงักล่าว เป็นไปตามเง่ือนไข

ของบริษทัลีซซ่ิง และเป็นการค ้ าประกันเต็มวงเงินของ

วงเงินสินเช่ือ ทั้งนีการค ้าประกนัทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาไม่มี

การคิดค่าตอบแทนแต่อยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เน่ืองจากมีความ

จ า เ ป็นท่ีจะต้องปฏิบัติตามเ ง่ือนไขการขอรับการ

สนับสนุนสินเช่ือจากบริษทัลีซซ่ิงเพื่อใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจ 

 



 

  ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หนา้ 167 

บุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2563 
 (ล้านบาท) 

ปี 2562 
 (ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 

3.นายธราธร 

       ยวงบณัฑิต 
 

 ค ้าประกนัเงินกู ้

บริษทัมีวงเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพื่อ

ใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการค ้ าประกันโดย

กรรมการ คือ นายธราธร ยวงบัณฑิต ซ่ึงค ้ า

ประกนัเต็มวงเงินของสถาบนัการเงิน โดยการค ้า

ประกันดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสถาบัน

การเงินเรียกร้อง ทั้งน้ีไม่มีการคิดค่าตอบแทนการ

ค ้าประกนัแต่อยา่งใด 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัมีวงเงินสินเช่ือกับสถาบนัการเงิน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยมีการค ้ าประกันโดยบรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรมขยาดย่อม (บสย.) และกรรมการ
บริษทั คือ นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ  
และ นายธราธร ยวงบณัฑิต เป็นผูค้  ้ าประกนัเต็มวงเงิน
ของสถาบนัการเงิน โดยการค ้าประกนัดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีสถาบันการเงินเรียกร้องทั้ งน้ีไม่ มีการคิด
ค่าตอบแทนการค ้าประกนัแต่อยา่งใด 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เน่ืองจากมีความ

จ า เ ป็นท่ีจะต้องปฏิบัติตามเ ง่ือนไขการขอรับการ

สนบัสนุนสินเช่ือจากบริษทัสถาบนัการเงิน เพื่อใชใ้นการ

ด าเนินธุรกิจ 

 



 

  ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ หนา้ 168 

บุคคลทีอ่าจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ปี 2563 
 (ล้านบาท) 

ปี 2562 
 (ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 

การค ้าประกนัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัมีการท าสัญญาเช่าด าเนินงานรถยนต์นั่ง

ส่วนบุคคลจากบริษทัลีซซ่ิง เพื่อใชใ้นการด าเนิน

ธุรกิจ โดยมีการค ้าประกนัโดยกรรมการ คือ นาย

ธราธร ยวงบัณฑิต ซ่ึงการค ้ าประกันดังกล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทัลีซซ่ิงเรียกร้อง ทั้งน้ี

ไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค ้าประกนัแต่อยา่งใด 

5.3 - บริษทัมีการท าสัญญาเช่าด าเนินงาน  เพื่อใชใ้นการด าเนิน

ธุรกิจ โดยมีการค ้าประกนัของกรรมการบริษทั ไดแ้ก่นาย

ธราธร ยวงบณัฑิตเป็นผูค้  ้ าประกนัเต็มวงเงิน ซ่ึงการค ้ า

ประกนัดงักล่าว เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัลีซซ่ิง และ

เป็นการค ้าประกนัเตม็วงเงินของวงเงินสินเช่ือ ทั้งน้ีการค ้า

ประกนัทั้งหมดท่ีได้กล่าวมาไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่

อยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เน่ืองจากมีความ

จ า เ ป็นท่ีจะต้องปฏิบั ติตามเ ง่ือนไขการขอรับการ

สนับสนุนสินเช่ือจากบริษทัลีซซ่ิงเพื่อใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจ 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัไดพ้ิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัของบริษทั กบับริษทัหรือกบับุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงในท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นว่า

รายการระหว่างกนัต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นธรรมและถือปฏิบติั

เช่นเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัทัว่ไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั 

มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบริษทัได้

พิจารณาอนุมติัหลกัการส าหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษทักับบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้

ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการ

คา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และมีเง่ือนไขการคา้

ปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท

ผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษทัสามารถด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลกัการท่ีทางคณะกรรมการบริษทั

ไดพ้ิจารณาอนุมติั และจดัท ารายงานสรุปเพื่อรายงานใหก้บัทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

ส าหรับในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษทัจะจดัให้มีความเห็นโดย

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคา

อิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูต้รวจสอบบญัชี เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี เพื่ออนุมติัรายการดงักล่าวก่อนการเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี บริษทั

จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ

บริษทั และบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้

อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการ

ระหวา่งกนันั้น ๆ 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดพ้ิจารณาทบทวน

ก าหนดนโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต ดงัน้ี   

ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัจะก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็น

ราคาตลาดซ่ึงสามารถอา้งอิงเปรียบเทียบไดก้บัเง่ือนไขหรือราคาท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษทั

กระท ากบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัรา

ค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนัดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคา

อิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผู ้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่ง

กนัดงักล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ

บริษทั หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี

ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัและหากหุ้นสามญัของบริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ แลว้ บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

และรายงานประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก.และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

กรรมการจะตอ้งไม่อนุมติัรายการใด ๆ  ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด

กบับริษทั และจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึง

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง 

หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั และตามมาตรฐานบญัชีท่ี
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ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัจะไม่ท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

ไม่ใช่การด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั 

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน  

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุน ในอนาคตถา้มีรายการระหวา่งกนัของบริษทัเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะจดัให้มี

การน าเสนอรายการดงักล่าวผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมี

กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม (ยกเวน้ การท าธุรกรรมรายการระหว่างกนั ท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมี

เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงทางคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินการได้

ไวแ้ลว้ เม่ือคร้ังการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 (คร้ังแรกภายหลงัการแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 14 

มีนาคม 2561 และมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564  เพื่อทบทวน ทั้งน้ี เพื่อดูแลให้รายการ

ระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทัจะตอ้ง

ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้ก าหนด

ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  นอกจากน้ี บริษทัก็มีการเปิดเผยรายการ

ระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทั

ดว้ย 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

กรณีท่ีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ

หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
 

          ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัแสดงเฉพาะงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น เน่ืองจากบริษทัยอ่ยยงัไม่มีฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานท่ีมีนยัส าคญั  

(1) งบแสดงฐานะการเงิน : บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน)        
   หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวยีน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.4 1.5 14.1 3.9     41.9 12.8 

เงินลงทุนชัว่คราว – เงินลงทุนเพือ่คา้ - - - -     23.1 7.0 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 116.4 39.4 192.7 53.2   148.2 45.2 

สินคา้คงเหลือ 7.5 2.5 8.8 2.4       3.2 1.0 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัท่ีถึงก าหนด       

ไถ่ถอนในหน่ึงปี 

3.5 1.2 4.8 1.3 - - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6.8 2.3 8.7 2.4       6.7 2.0 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 138.6 46.9 229.1 63.2  223.1 68.0 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2.0 0.7 2.00 0.6 - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6.4 2.2 5.2 1.4 - - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 111.2 37.7 93.4 25.8     73.7 22.5 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5.5 1.9 5.5 1.5       5.1 1.5 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8.6 2.9 8.9 2.5     15.8 4.8 

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 21.7 7.3 16.8 4.7       9.2 2.8 

เงินมดัจ าและเงินประกนั  1.2 0.4 1.2 0.3       1.2 0.4 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 156.6 53.1 133.0 36.8   105.0 32.0 

รวมสินทรัพย์ 295.2 100.0 362.1 100.0  328.1 100.0 
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   หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - 20.9 5.8 - - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 59.8 20.2 88.5 24.4   105.2 32.1 

เจา้หน้ีเงินลงทุน 3.8 1.3 2.6 0.7 - - 

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 5.2 1.8 4.3 1.2 5.1 1.5 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระ

ในหน่ึงปี 

13.8 4.7 11.9 3.3 6.8 2.1 

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน - - - -       4.3 1.3 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5.2 1.7 6.7 1.8      2.6 0.8 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 87.8 29.7 134.9 37.2 124.0 37.8 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน       

เงินกูย้มืระยะยาว 35.5 12.0 8.8 2.4       8.8 2.7 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 36.5 12.4 22.9 6.3     16.0 4.9 

เจา้หน้ีการคา้ไม่หมุนเวยีน - - 18.0 5.0 34.0 10.3 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 7.6 2.6 11.0 3.1       7.6 2.3 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 79.6 27.0 60.7 16.8    66.4 20.2 

รวมหนีสิ้น 167.4 56.7 195.6 54.0 190.4 58.0 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุน้       

   ทุนจดทะเบียน 100.0 33.9 100.0 27.6 100.0 30.5 

   ทุนท่ีออกช าระแลว้ 100.0 33.9 100.0 27.6 100.0 30.5 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 88.1 29.8 88.1 24.3 88.1 26.9 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม       

ทุนส ารองตามกฎหมาย 1.00 0.3 1.00 0.3 1.0 0.3 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (61.3) (20.7) (22.6) (6.2) (51.4) (15.7) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 127.8 43.3 166.5 46.0 137.7 42.0 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 295.2 100.0 362.1 100.00 328.1 100.0 
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(2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน)  
   หน่วย : ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 1.7 0.8 19.0 5.7  221.7 49.2 

รายไดจ้ากการบริการ 204.4 97.8 313.7 94.0  228.8 50.7 

รายไดอ่ื้น 2.9 1.4 1.2 0.3 0.4 0.1 

รวมรายได้ 209.0 100.0 333.9 100.0   450.9 100.0 

ตน้ทุนขาย 2.6 1.3         17.7          5.3  294.9 65.4 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 175.7 84.1 206.1 61.7   128.0 28.4 

ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย 10.3 4.9 11.7 3.5    20.5 4.5 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 59.2 28.3 58.2 17.4     68.1 15.1 

รวมค่าใช้จ่าย 247.8 118.6 293.7 88.0    511.5 113.4 

ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมด าเนนิงาน (38.8) (18.6) 40.2 12.0 (60.6) (13.4) 

ตน้ทุนทางการเงิน (4.3) (2.0) (2.3) (0.6)       (2.4) (0.5) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (43.1) (20.6)           37.9 11.4   (63.0) (13.9) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 0.6 0.3 (7.3) (2.2) 12.6 2.8 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (42.5) (20.3) 30.6 9.2 (50.4) (11.1) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 3.8 1.8 (1.8) (0.5) (1.6) (0.4) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (38.7) (18.5) 28.8 8.7 (52.0) (11.5) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้)                                    (0.2)  0.2  (2.5)  
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(3) งบกระแสเงินสด : บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 
 หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงนิสด ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน    

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (43.1) 37.9 (63.1) 

รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม 

ด าเนินงาน 

   

   ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว - 0.4 - 

   ค่าเผื่อผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2562:หน้ีสงสยัจะสูญ) 7.1 0.5 - 

   ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย ์ - - 0.2 

   กลบัรายการค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ - (0.1) (0.2) 

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ(กลบัรายการ) 0.4 (0.2) 1.2 

   ค่าเส่ือมราคา 14.6 10.2 6.7 

   ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1.5 1.6 1.4 

   จ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 0.4 - 

   ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (0.2) (0.2) - 

  ตดัจ าหน่ายวสัดุส้ินเปลือง 0.1 - - 

   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย - - - 

   ผลประโยชน์พนกังานเม่ือออกจากงาน 1.3 1.2 2.2 

   ดอกเบ้ียรับ - (0.2) (0.1) 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4.3 2.3 2.4 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ และ

หนีสิ้นด าเนินงาน (14.0) 53.8 (49.3) 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)    

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 69.2 (44.9) (100.4) 

   สินคา้คงเหลือ 0.8 (5.4) (1.1) 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1.8 (2.0) (3.8) 

   เงินมดัจ าและเงินประกนั - - (1.4) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (46.8) (33.5) 105.5 

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (1.5) 4.00 1.4 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงนิสด ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

เงนิสดจ่ายจากการด าเนินงาน 9.5 (28.0) (49.1) 

   จ่ายภาษีเงินได ้ (4.8) (7.7) (10.3) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 4.7 (35.7) (59.4) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 1.3 (4.8) - 

   เงินลงทุนระยะสั้น(เพ่ิมข้ึน)ลดลง - 22.7 (23.1) 

   เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย - (2.6) - 

   เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัร่วม - (2.0) - 

   ดอกเบ้ียรับ - 0.2 0.1 

   เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.6 0.4 - 

   เงินสดจ่ายจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (9.0) (8.4) (11.8) 

   เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1.6) (2.5) (2.9) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (8.7) 3.0 (37.7) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (20.9) 20.9 - 

   เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่า (8.2) (8.7) (6.3) 

   เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 30.0 - - 

   จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (2.4) (5.1) (4.8) 

   จ่ายดอกเบ้ีย (4.1) (2.3) (2.4) 

   เงินสดจ่ายเงินปันผล - - (54.0) 

   เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน - - 175.6 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (5.6) 4.8 108.1 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง-สุทธิ (9.6) (27.9) 11.0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 14.0 41.9 30.8 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 4.4 14.0 41.8 
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(4) อตัราส่วนทางการเงิน : บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน)  

 

อตัราส่วนทางการเงนิ หน่วย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.6 1.7 1.8 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.4 1.6 1.7 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.1) (0.3) (0.7) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 1.3 2.5 9.2 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 270 145 39 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 0.3 3.0 91.4 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 1,108 122 4 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 2.9 3.3 11.5 
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 123 110 31 
ระยะเวลาเงินสด (Cash Cycle) วนั 1,255 157 12 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 13.5 32.8 6.1 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ (18.9) 12.1 (13.5) 

อตัราก าไรอ่ืน ร้อยละ 1.4 0.4 0.1 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ (12.1) (88.7) 97.8 

อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ (20.3) 9.2 (11.2) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ (32.0) 20.2 (49.6) 

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ (13.8) 8.9 (21.7) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ (39.4) 47.9 (64.2) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.6 1.0 1.9 

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.3 1.2 1.4 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า                   3.3 (11.3) (19.2) 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 0.2 (1.2) (2.3) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 0.0 0.0 0.0 
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการเป็นการอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น เน่ืองจากบริษทัยอ่ยยงัไม่มีฐานะการเงินผล

การด าเนินงานและกระแสเงินสดท่ีมีนยัส าคญั 

ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2561 – ปี 2563 เท่ากบั 450.9 ลา้นบาท 333.9 ลา้นบาท และ 209.0 ลา้นบาท
ตามล าดบั รายไดส้ าหรับปี 2563 ลดลง 124.9 ลา้นบาท คิดเป็น 37.4% เม่ือเทียบกบัปี 2562 หลกั ๆ เน่ืองจาก
บริษทัไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) การ
จดังานต่าง ๆ ถูกเล่ือนออกไป เช่น งานวิ่ง งานกีฬา งานเทศกาลดนตรี แต่ถึงแมก้ารระบาดจะกระทบกบัการ
ท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก รายไดบ้ริการรถคาราวานในปี 2563 ยงัสามารถเพิ่มข้ึน 2.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 25.6 
% เม่ือเทียบกับปี 2562 โดยใช้จ  านวนรถ  148 คัน ยงัไม่ได้เพิ่มข้ึนถึง 200 คันจากท่ีตั้ งใจไว้ เน่ืองด้วย
สถานการณ์ดงักล่าว  

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีพกัรถคาราวาน
สามารถตอบสนองวถีิชีวติ new normal ไดเ้ป็นอยา่งดี บริการทั้งแนวภูเขา แม่น ้า ทะเล โดยแต่ละสถานท่ีมีการ
เวน้ระยะห่าง สร้างความมัน่ใจดา้นสุขอนามยั และความปลอดภยัผูเ้ขา้พกัอาศยั รวมถึงงานคอนเสิร์ตท่ีมีการ
ปรับใหมี้ขนาดเล็กลงและลดจ านวนคนเขา้ชมเพื่อลดความแออดั รถคาราวานจึงตอบโจทยใ์นการไดเ้ป็นท่ีพกั
ในงานคอนเสิร์ตและงานท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  
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การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

(ก)  รายได้แยกตามประเภทธุรกจิ 

ประเภทรายได้ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

1. รายไดธุ้รกิจการจดังาน  (Event) 138.7  66.4% 261.8  78.4% 166.8  37.0% 

2. รายไดจ้ากธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media & Agency) 65.6 31.4%  51.9  15.5%  60.3  13.4% 

3. รายไดจ้ากธุรกิจพาณิชย ์(Commerce) 1.8 0.8% 19.0 5.7% 223.4  49.5% 

รายได้จากการขายและบริการ 206.1 98.6% 332.7 99.6% 450.5  99.9% 

 รายไดอ่ื้น 2.9 1.4% 1.2 0.4% 0.4 0.1% 

รายได้รวม 209.0 100.0% 333.9 100.0% 450.9 100.0% 
 

 

 
1) รายไดธุ้รกิจการจดังาน (Event) เท่ากบั 166.8 ลา้นบาท 261.8 ลา้นบาทและ 138.7 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 37.0 ร้อยละ 78.4 และร้อยละ 66.4 ของรายไดร้วมตามล าดบั   
          ส าหรับในปี 2562 บริษทัมีรายไดบ้ริการจดังานเพิ่มข้ึนเท่ากบั 95.0 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 56.9 เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยหลกัมาจากการจดั Thailand Mobile EXPO และ งาน 
Thailand Game EXPO มีรายไดร้วม 117.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.3 ของรายไดร้วมของ
บริษทั ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีจดังานท่ีสถานท่ีแห่งใหม่ คือท่ีศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค มี
การใช้พื้นท่ีการจดังานใหญ่ท่ีสุดถึง 3 ฮอลล์ คือ EH98 - EH100 มีพื้นท่ีมากกว่า 20,700 ตาราง
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         ในปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการจดังานลดลงเท่ากบั 123.1 ลา้นหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
47.0 เม่ือเทียบกบัปี 2562 หลกั ๆ ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
(COVID-19) การจดังานต่าง ๆ ถูกเล่ือนออกไป เช่น งานวิ่ง งานกีฬา งานเทศกาลดนตรี งาน
ท่องเท่ียว เป็นตน้ ตลอดจนรายได้จากการจดังาน Thailand Mobile EXPO และ Thailand Game 
EXPO ในปี 2563 เท่ากบั 66.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ของรายไดร้วมของบริษทั ลดลง
จากปีก่อน เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) งานตอ้งถูก
จดัภายให้มาตรการควบคุมของภาครัฐอยา่งเคร่งครัด เนน้ความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมงาน จ ากดั
จ านวนผูเ้ขา้งาน เวน้ระยะห่างทางเดินมากข้ึน ท าใหพ้ื้นท่ีขายลดลงประมาณ 30% พร้อมกบัปรับ
ลดราคาพื้นท่ีเพื่อช่วยเหลือลูกคา้ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ดงันั้นบริษทัจึงไดมี้การขยายงานดา้น
การท่องเท่ียว และ Media& Agency Online เพิ่มข้ึน เพิ่อทดแทนรายไดจ้ากการจดังานท่ีลดลง 

2) รายไดจ้ากธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media & Agency) เท่ากบั 60.3 ลา้นบาท 51.9 ลา้นบาท
และ 65.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 ร้อยละ 15.5 และร้อยละ 31.4 ของรายได้รวม
ตามล าดบั  
          ส าหรับในปี 2562 บริษทัมีรายไดง้านโฆษณาและเอเจนซ่ีลดลงเท่ากบั 8.4 ลา้นบาทหรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.9  เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากในปี 2561 มีงานโครงการประชาสัมพนัธ์
ท่ีท าร่วมกบัลูกคา้รายหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าโครงการ 14.4 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2562 ไม่มีงานดงักล่าว โดย
ในปี 2562 หลกั ๆ เป็นงานต่อเน่ืองของโครงการวางแผนและจดัท าส่ือทางการตลาดซ่ึงมีมูลค่า 
27.7 ลา้นบาท 
           ในปี 2563 บริษทัมีรายได้สูงกว่าปี 2562 เท่ากบั 13.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.4 
เม่ือเทียบกบัปี 2562 หลกั ๆ มาจากบริษทัได้ส่งมอบงานส่ือประชาสัมพนัธ์ให้กบัลูกคา้เสร็จ
สมบูรณ์ ซ่ึงมีมูลค่างานโครงการ 13.3 ลา้นบาท 

3) รายไดจ้ากธุรกิจพาณิชย ์(Commerce) เท่ากบั 223.4 ลา้นบาท 19.0 ลา้นบาท และ 1.8 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 49.5 ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 0.8 ของรายไดร้วมตามล าดบั  
            ส าหรับในปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจพาณิชยล์ดลง 204.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 91.5 จากปี 2561 และในปี 2563 ลดลง 17.2 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 90.8 สาเหตุหลกั ๆ 
มาจากธุรกิจพาณิชยฺอิเล็กทรอนิกส์มีการแข่งขันกันสูงมาก บริษัทจึงลดบทบาทในร้านค้า
ออนไลน์ลงตั้งแต่ปี 2561 และเร่ิมขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมตน้
ของการขาย ในปี 2562 เช่น สายใยแกว้น าแสง รถจกัรยายนตไ์ฟฟ้า (EV Bike) เป็นตน้ 
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4) รายไดอ่ื้น หลกัๆ ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ ก าไรจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และก าไรจากการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์น เป็นตน้                

(ข)  ต้นทุนแยกตามประเภทธุรกิจ 

โครงสร้างต้นทุน 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

1. ธุรกิจการจดังาน  (Event) 131.6 73.8% 158.9 71.1% 96.0 22.7% 

2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media & Agency) 44.2 24.7% 47.3 21.1% 33.6 7.9% 

3. ธุรกิจพาณิชย ์(Commerce) 2.6 1.5% 17.6 7.8% 293.4 69.4% 

ต้นทุนจากการให้บริการและการขายสินค้า 178.4 100.0% 223.8 100.0% 423.0 100.0% 

         

หลกั ๆ แลว้ในส่วนของตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บริการส าหรับปี 2563 ลดลง 45.4 ลา้นบาท คิด
เป็น 20.3 % เม่ือเทียบกบัปี 2562 ตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่ของตน้ทุนขายและตน้ทุนให้บริการเป็นตน้ทุน
คงท่ี เช่น ตน้ทุนค่าสถานท่ี ตน้ทุนการจดังาน ค่าเส่ือมราคา และรวมถึงตน้ทุนในการเตรียมงานล่วงหนา้
ท่ีทางบริษทัไดจ่้ายไปแลว้ แต่งานถูกยกเลิกหรือเล่ือนออกไป ดงันั้นส่งผลให้ก าไรขั้นตน้และอตัราก าไร
ขั้นตน้ลดลงจากปี 2562 ดว้ยเช่นกนั 

(ค)  ค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่าย 
ในปี 2561 – ปี 2563 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการจดัจ าหน่าย เท่ากบั 20.5 ลา้นบาท 11.7 ลา้นบาท และ  

10.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 - 5 ของรายไดร้วม ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายหลกั ๆ อาทิเช่น เงินเดือน
พนกังานขาย โบนสัพนงัานขาย ค่าคอมมิชชัน่พนกังานขาย ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย และค่าท่ีปรึกษาทาง
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การตลาด เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าค่าใช้จ่ายในการจดัจ าหน่ายของบริษทัมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากมีบริษทัมี
บริหารค่าใช้จ่ายในการจดัจ าหน่ายท่ีดีข้ึนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย หรือ ค่าใช้จ่ายในส่วนท่ี
เก่ียวกบัพนกังาน 

 

(ง)  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2561 – ปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร เท่ากบั 68.1 ลา้นบาท  58.2 ลา้นบาท และ 59.2

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.1 ร้อยละ 17.4 และ 28.3 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ซ่ึงหลกั ๆ ค่าใชจ่้ายใน
การบริหารไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัพนกังาน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าสอบบญัชี ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าท่ีปรึกษา ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าใชจ่้ายส านกังาน และค่าเส่ือมราคา ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
เป็นตน้ ส าหรับปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายบริหารเพิ่มข้ึนมาจากการบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้เท่ากบั 7.4 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 น้ี 
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(จ)  ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงนิ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

1.  ดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น 0.4 9.3%            0.3  13.0%            0.8  33.4% 

2.  ดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาว 1.3 30.2%            0.8  34.5%            1.0  41.0% 

3.  ดอกเบ้ียเช่าซ้ือ 2.6 60.5%            1.2  52.5%            0.6  25.6% 

รวม 4.3 100.0%            2.3  100.0%            2.4  100.0% 

ตน้ทุนทางการเงินหลกั ๆ มาจากรายการเงินกูย้มืระยะยาว และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
ปี 2562 พบวา่บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 2.3 ลา้นบาท ลดลง 0.1 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 6.2 

เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากสถาบนัการเงินมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียและบริษทัมีการช าระเงินกูร้ะยะยาว
ตรงตามก าหนด มีการบริหารจดัการดา้นการเงินไดดี้ข้ึนกวา่ปีก่อน 

ปี 2563 พบวา่บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 4.3 ลา้นบาท สูงข้ึน 2.0 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 87.3 เม่ือเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากในปี 2563 บริษทัไดรั้บเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จ  านวน 30.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 – 6 ต่อปี
และ มีการซ้ือรถคาราวานภายใตส้ัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจ านวน 31 คนั จึงท าให้ตน้ทุนทางการเงินเพิ่มข้ึน 
นอกจากน้ีบริษัทได้รับการผ่อนปรนการจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบ้ียตามมาตรการช่วยเหลือจาก
สถานการณ์ COVID 19 โดยไดรั้บการผอ่นปรนในช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป 

(ฉ)  อตัราก าไรข้ันต้นและอตัราก าไรสุทธิ 
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   ในปี 2561 – ปี 2563 บริษทัมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 27.5 ลา้นบาท 109.0 ลา้นบาท และ 27.7 ลา้นบาท
ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 6.1 ร้อยละ 32.8 และร้อยละ 13.5 ของรายไดจ้ากการขาย
และรายไดจ้ากการให้บริการตามล าดบั ในปี 2562 ก าไรขั้นตน้ เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ  านวน 81.5 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 295.9 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  หลกั ๆ มาจากเพิ่มข้ึนของส่วนงานบริการรับจดังานท่ีมีก าไร
ขั้นตน้เพิ่มข้ึนจ านวน 32.0 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 45.2 เม่ือเทียบกบัปี 2561 และเพิ่มข้ึนจากส่วนงาน
ธุรกิจพาณิชยท่ี์มีก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนจ านวน 71.5 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 102.1 เม่ือเทียบกบัปี 2561  

ส าหรับในปี 2563 มีก าไรขั้นตน้ลดลง จ านวน 81.2 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 74.5 เม่ือเทียบกบัปี 
2562 เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) New Normal ใน
ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการจ ากดัจ านวนคนท่ีเขา้ร่วมงาน การระงบัเท่ียวบิน ท าให้นกัท่องเท่ียวมีจ านวนลด
นอ้ยลง เป็นตน้  จึงส่งผลใหง้านของบริษทัถูกเล่ือนการจดั หรือบางงานถูกยกเลิกการจดังานออกไปจึงส่งผล
ต่อบริษทัอยา่งต่อเน่ืองจนถึงส้ินปี 

ในปี 2561 – ปี 2563 บริษทัมีก าไร(ขาดทุน)สุทธิเท่ากบั  (50.4) ลา้นบาท 30.6 ลา้นบาท และ (42.5) 
ลา้นบาทตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิเท่ากบัร้อยละ (11.2) ร้อยละ 9.2 และร้อยละ (20.3) ของ
รายไดร้วมตามล าดบั ในปี 2562 พบวา่บริษทัมีก าไรส าหรับปีเท่ากบั 30.7 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 81.1 ลา้น
บาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 160.7  เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากมีงานเพิ่มข้ึน และบริหารตน้ทุนและค่าใช้จ่าย
ไดดี้ข้ึน ส่งผลให้บริษทัสามารถท าก าไรขั้นตน้และก าไรส าหรับปีได้ดีข้ึน ส าหรับปี 2563 บริษทัมีก าไร
ลดลงเท่ากบั 73.1 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 238.7 หลกั ๆ จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

(ก)  สินทรัพย์รวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 – ปี 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 328.1 ลา้นบาท 362.1 ลา้นบาท 
และ 295.2 ลา้นบาทตามล าดบั ส าหรับรายการสินทรัพยท่ี์ส าคญัซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
รวมของบริษทั มีดงัน้ี 

(1) สินทรัพย์หมุนเวยีน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 บริษทัมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 223.1 ล้านบาท 

229.1 ลา้นบาทและ 138.6  ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.0 ร้อยละ 63.2 และ
ร้อยละ 46.9ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั หลกั ๆ ได้แก่ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เป็นตน้ 
(1.1) ลูกหนีก้ารค้าการค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน ประกอบไปดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้

หมุนเวยีนอ่ืน 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 83.0 71.3 114.5 59.4 74.7 50.4 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 6.9 5.9 9.6 5.0 4.00 2.7 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และ

ตน้ทุนตามสญัญาจ่ายล่วงหนา้ 11.0 9.5 45.7 23.7 65.7 44.3 

เงินทดรองจ่ายโครงการ        13.6       11.7 20.4 10.6 1.8 1.2 

อ่ืน ๆ 1.9 1.6 2.5 1.3 2.0 1.4 

รวม 116.4 100.0 192.7 100.0 148.2 100.0 

ส าหรับรายการลูกหน้ีการคา้ บริษทัมีการก าหนดนโยบายการให้เครดิตเทอมกบัลูกคา้
ส่วนใหญ่ประมาณ 30 - 180 วนั โดยมีรายละเอียดมูลค่าลูกหน้ีการคา้แยกตามอายคุงคา้งดงัน้ี 

รายละเอยีด 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 36.6 44.1 69.1 60.3 52.7 70.6 

เกินก าหนดช าระ       

     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 4.1 4.9 25.6 22.4 4.1 5.4 

     3-6 เดือน 10.2 12.3 19.5 17.0 10.6 14.2 
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จากตารางแสดงมูลค่าลูกหน้ีการคา้แยกตามอายุคงคา้ง (Aging) ขา้งตน้พบวา่ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 ลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระมี
มูลค่าเท่ากบั 52.7 ลา้นบาท 69.1 ลา้นบาท และ 36.6  ลา้นบาทตามล าดบัหรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 70.6 ร้อยละ 60.3 และร้อยละ 44.1 ของลูกหน้ีการคา้สุทธิตามล าดบั  

บริษทัมีการก าหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีท่ีเกินก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี 
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดว้ยวิธีการก าหนดช่วงอายุลูกหน้ี
และสถานภาพของลูกหน้ีเป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายุคา้ง
ช าระเกินกว่า 1 ปี  และพิจารณาร่วมเป็นรายกรณี ซ่ึงท าให้ปี 2562 บริษทัคาดว่าจะเก็บเงิน
ไม่ไดจ้ากการพิจารณาดงักล่าว ส่งผลให้บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดว้ยจ านวน 0.3 ลา้น
บาท 

ในปี 2563 บริษทัมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 
เท่ากบั 7.4 ลา้นบาท โดยอตัราผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอยู่ในช่วง 0.02 -
100% 

(1.2) สินค้าคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 – ปี 2563 มีสินคา้คงเหลือมูลค่าเท่ากบั 3.2 ลา้นบาท 8.8 

ลา้นบาท และ 7.5 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.0 ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 
2.5 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั โดยสินคา้คงเหลือของบริษทัประกอบดว้ยรถจกัรยานยนต์
ไฟฟ้า โทรศพัท์มือถือ และสินคา้เทคโนโลยี โดยบริษทัจะมีการเก็บสินคา้ประเภทอุปกรณ์
ส่ือสาร อาทิ โทรศพัท์มือถือ แทปเลต อุปกรณ์สวมใส่ อุปกรณ์เสริม และรถจกัรยานยนต์

รายละเอยีด 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

     7-12 เดือน 28.0 33.8 0.3 0.3 7.4 9.9 

     มากกวา่ 12 เดือน 11.5 13.8 0.3 0.3 0.1 0.1 

รวม 90.4 108.9 114.8 100.3 74.9 100.2 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

(2561-2562: ค่าเผื่อหน้ี

สงสยัจะสูญ) (7.4) (8.9) (0.3) (0.3) (0.1) (0.1) 

หกั ค่าเผื่อการรับคืน - - - - (0.1) (0.1) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 83.0 100.0 114.5 100.0 74.7 100.0 
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ไฟฟ้า บริษทัจดัเก็บสินคา้ในสถานท่ีท่ีมีความปลอดภยัและมีการจดัท าประกนัภยัความเส่ียง
ภยัทุกชนิด 

ส าหรับปี 2562 บริษทัมีมูลค่าสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนจ านวน 5.6 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึน
คิดเป็นร้อยละ 176.2 เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากบริษทัมีการน ารถจกัรยานยนต์ไฟฟ้ามา
จ าหน่ายเป็นปีแรก และในปี 2563 บริษทัมีสินคา้คงเหลือลดลงจ านวน 1.3 ล้านบาทหรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.8 เม่ือเทียบกับปี 2562 เน่ืองจากบริษัทได้ขายสินค้าท่ีค้างอยู่  
โดยเฉพาะสินคา้เก่า ๆ ท่ีลา้สมยั 

(1.3) สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 บริษทัมีรายการสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเท่ากบั 

6.7 ลา้นบาท 8.7 ลา้นบาทและ 6.8 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0 ร้อย
ละ 2.4 และร้อยละ 2.3 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั ซ่ึงหลกั ๆ ประกอบดว้ย ภาษีซ้ือยงัไม่ถึง
ก าหนด และเงินมดัจ า เป็นตน้ 

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเท่ากบั  105.0 ลา้นบาท 

133.0 ลา้นบาทและ 156.6 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.0 ร้อยละ 36.8 และ
ร้อยละ 53.1 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดของรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ี
ส าคญัแต่ละรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(2.1) ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี  2561 – ปี 2563 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์เท่ากบั 73.7 ล้านบาท 93.4 ล้านบาท และ 111.2 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 22.5 ร้อยละ 25.8 และร้อยละ 37.7 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั ท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ยอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
รถคาราวาน รวมทั้งอุปกรณ์ในการจดังาน ยานพาหนะ  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน
จ านวน 19.7 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 26.6 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ในปี 2562 บริษทัมีจ านวนรถคาราวานเพิ่มข้ึนจ านวน 44 คนัจากปี 2561 ส่งผลให้ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีรถคาราวานทั้งหมด 117 คนั 
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีมูลค่าสุทธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน
จ านวน 17.8 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 19.1 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
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2562 ในปี 2563 บริษทัมีจ านวนรถคาราวานเพิ่มข้ึนจ านวน 31 คนัจากปี 2562  ส่งผลให้ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีรถคาราวานทั้งหมด 148 คนั  
 

ปี 
จ านวนรถคาราวานที่
เพิม่ในระหว่างปี (คัน) 

จ านวนรถคาราวานสะสม 
ณ ส้ินปี (คัน) 

2560 33 33 
2561 40 73 
2562 44 117 
2563 31 148 

            
 ส าหรับนโยบายการตดัค่าเส่ือมราคา อาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 
 

ประเภทสินทรัพย์ จ านวนปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5,20 
อุปกรณ์ในการจดังาน 2,3,5 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3,5 
ยานพาหนะและส่วนควบ 2,3,5,10 

(2.2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัมีมูลค่าเท่ากบั 
5.1 ลา้นบาท 5.5 ลา้นบาทและ 5.5 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ร้อย
ละ 1.5 และร้อยละ 1.9 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มข้ึน 0.4 ล้านบาทหรือ
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากในปี 2562 โปรแกรมท่ีอยู่
ระหวา่งการพฒันาของบริษทัเร่ืองรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้ามีค่าใชจ่้ายในการพฒันาเพิ่มข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใกลเ้คียงปี 2562 โดยในปี 2563 
บริษทัไดซ้ื้อโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับนบัคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น 
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(ข)  หนีสิ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 มีหน้ีสินรวม จ านวน 190.4 ล้านบาท 195.6 ล้านบาท และ 
167.4 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.0 ร้อยละ 54.0 และร้อยละ 56.7 ของหน้ีสินและ
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมตามล าดบั รายการหน้ีสินท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) หนีสิ้นหมุนเวยีน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 – ปี 2563 มีหน้ีสินหมุนเวียน จ านวน 124.0 ลา้นบาท 134.9 ลา้น

บาท และ 87.8 ลา้นบาท ตามล าดบัหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.8 ร้อยละ 37.2 และร้อยละ 29.7 
ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของรายการหน้ีสินหมุนเวียนท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 

(1.1) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนมีมูลค่า
เท่ากบั 105.2 ลา้นบาท 88.5 ลา้นบาทและ 59.8 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 32.1 ร้อยละ 24.4 และร้อยละ 20.2 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมตามล าดบั  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้
หมุนเวยีนอ่ืน 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หน้ีการคา้  42.7 71.4 61.0 69.0 69.5 66.0 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 6.9 11.5 7.3 8.3 29.6 28.1 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9.2 15.4 18.6 21.0 5.5 5.3 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายและ
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 0.9 1.6 0.7 0.8 0.5 0.5 

เจา้หน้ีอ่ืน 0.1 0.1 0.9 0.9 0.1 0.1 

รวม 59.8 100.0 88.5 100.0 105.2 100.0 

 จากการพิจารณาเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 16.7 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 15.9 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากจ่ายช าระเจา้หน้ีค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการโครงการ
ส าหรับชุดโทรศพัทรุ่์นพิเศษ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลง
จ านวน 28.7 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 32.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากบริษทัมี
สามารถเก็บเงินลูกหน้ีไดแ้ละน ามาจ่ายใหเ้จา้หน้ี 

(2) หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 บริษทัมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนมูลค่าเท่ากบั 66.4 ลา้น

บาท 60.7 ล้านบาทและ 79.6  ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.2 ร้อยละ 16.8 และร้อยละ 
27.0 ของหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมตามล าดับ โดยมีรายละเอียดของรายการหน้ีสินไม่
หมุนเวยีนท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(2.1) เจ้าหนีก้ารค้าไม่หมุนเวยีน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้ไม่หมุนเวยีนรายหน่ึงซ่ึงเกิดจากงานขาย

สินคา้โครงการพิเศษจ านวน 25.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 34.0 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัได้
ท าบนัทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมในการจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้รายดงักล่าว และจะตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าว โดยทยอยจ่ายช าระดงัน้ี 

ปีท่ี 1 : จ่ายช าระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 12.0 ลา้นบาท  
ปีท่ี 2 : จ่ายช าระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 16.0 ลา้นบาท 
ปีท่ี 3 : จ่ายช าระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 18.0 ลา้นบาท 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 บริษทัไดมี้การตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายดงักล่าว 
ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายช าระในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2563 โดยยงัคงระยะเวลาการช าระหน้ีตามบนัทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมฉบบัเดิม 

(2.2) เงินกู้ยืมระยะยาว 
รายการเงินกูย้ืมเป็นการกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศจ านวน 2 แห่ง ค ้าประกนั

โดยการจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทั และกรรมการบางท่าน และการค ้า
ประกนัโดยบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

เงนิกู้ยืมระยะยาว 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 5.3 13.0 4.3 32.7 5.1 36.4 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระมากกวา่ 1 ปี 35.5 87.0 8.8 67.3 8.8 63.6 
รวมเงนิกู้ยืมระยะยาว 40.8 100.0 13.1 100.0 13.9 100.0 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีภาระเงินกูย้ืมระยะยาวลดลง 0.8 ลา้นบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 5.6 เม่ือเปรียบเทียบปี 2561 เป็นผลมาจากบริษทัมีการช าระคืนเงินกู้ยืมแก่
ธนาคารพาณิชย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระเงินกูย้มืระยะยาวเพิ่มข้ึน 27.7 ลา้นบาทหรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 211.0 สาเหตุท่ีบริษทัมียอดเงินกูเ้พิ่มในระหวา่งปี 2563 จ านวน 30.0 ลา้นบาท 
เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัยงัไดรั้บการผอ่นปรนการช าระเงิน
ตน้และดอกเบ้ีย ตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์โควดิ -19 อยา่งต่อเน่ือง  

(2.3) หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
บริษัทได้ท าสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินส าหรับยานพาหนะเป็น

ระยะเวลา 48 เดือน ถึง 60 เดือน  

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 13.8 27.4 11.9 34.0 6.8 29.9 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระมากกวา่ 1 ปี 36.5 72.6 22.9 66.0 16.0 70.1 
รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 50.3 100.0 34.8 100.0 22.8 100.0 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินภายใตส้ัญญาสัญญาเช่าการเงินเพิ่มข้ึน 12.0 ลา้น
บาทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 52.7 เม่ือเทียบกบัปี 2561 หลกั ๆ เน่ืองจากบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าทาง
การเงินเพื่อซ้ือยานพาหนะประเภทรถคาราวานเพิ่มข้ึนจ านวน 44 คนั 

                          ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีหน้ีสินภายใตส้ัญญาสัญญาเช่าการเงินเพิ่มข้ึน 15.5 ลา้น 
บาทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 44.7 เม่ือเทียบกบัปี 2562 หลกั ๆ เน่ืองจากบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าทาง
การเงินเพื่อซ้ือยานพาหนะประเภทรถคาราวานเพิ่มข้ึน จ านวน 31 คนั และบริษทัไดรั้บการผอ่นปรน
การช าระเงินต้นและดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 12 เดือนตามมาตรการ
ช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด  

(ก)  กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
 ปี 2562 บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการด าเนินงานเท่ากบั 35.7 ลา้นบาท ซ่ึงใชไ้ปลดลงเม่ือ
เทียบกบัปี 2561 สาเหตุหลกัเกิดจากลูกหน้ีโครงการจ่ายช าระชา้ลง และบริษทัไดจ่้ายช าระเจา้หน้ีการคา้ช้า
ลงเช่นกนั 
 ส าหรับปี 2563 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 4.7 ลา้นบาท ซ่ึงหลกัๆ ไดม้า
จากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้และจ่ายเงินเจา้หน้ี 

(ข)  กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
 ปี 2562 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน เท่ากบั 3.0 ลา้นบาท ซ่ึงไดม้าจากการขายเงิน
ลงทุนชัว่คราว ส าหรับปี 2563 บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน เท่ากบั 8.7 ลา้นบาท ซ่ึงหลกัๆ
เกิดจากการจ่ายช าระเพื่อซ้ืออุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มาใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 

(ค)  กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
 ปี 2562 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 4.8 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีการ
กูย้มืเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน เพื่อน ามาใชใ้นการจดังานโครงการต่าง ๆ 
 ในปี 2563 บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 5.6 ลา้นบาท หลกั ๆ มาจากบริษทั
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า และจ่ายช าระเงินกูใ้หก้บัธนาคารพาณิชย ์
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การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

(ก)  อตัราส่วนสภาพคล่อง 
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.8 เท่า 1.7 เท่า และ 1.6 เท่าตามล าดบั 

และมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 1.7 เท่า 1.6 เท่าและ 1.4 เท่าตามล าดบั จะเห็นไดว้า่อตัราส่วน
สภาพคล่องหมุนเวียนมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากบริษทัมีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินมาเพื่อจ่ายช าระ
ค่าใชจ่้าย และเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินกิจการของบริษทั 

ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้เท่ากบั 9.2 เท่า 2.5 เท่า และ 1.3 
เท่าตามล าดบั ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียปี 2561 – 2563 อยู่ระหว่าง 39 – 270 วนั จะเห็นได้ว่าอตัราส่วน
หมุนเวียนลูกหน้ีการคา้มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากมีลูกคา้ได้มีการขอผ่อนผนัการจ่ายช าระหน้ีกบัทาง
บริษทั เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึง
ส่งผลใหร้ะยะเวลาการรับช าระหน้ีถูกเล่ือนออกไป 

ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือเท่ากบั 91.4 เท่า 3.0 เท่าและ 0.3 
เท่าตามล าดบั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียปี 2561 – 2563 อยู่ระหว่าง 4 – 1,108 วนั ซ่ึงจะเห็นว่าแนวโนม้
อตัราหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือลดลง หลกั ๆ มาจากบริษทัลดบทบาทในการขายสินคา้ออนไลน์ลงเร่ิมจาก
ปี 2561 เป็นตน้มา 

ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้เท่ากบั 11.5 เท่า 3.3 เท่าและ 2.9 
เท่าตามล าดบั ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ียปี 2561 – 2563 อยู่ระหว่าง 31 – 123 วนั จะเห็นไดว้่าอตัราส่วน
หมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้มีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากบริษทัไดน้ าเงินจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้
มาจ่ายช าระให้กับเจ้าหน้ีการค้า จึงส่งผลให้ยอดเจ้าหน้ีการค้าของบริษทัลดลงจากปี 2562 และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษทัจึงเจรจาต่อรองกบัเจา้หน้ีเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินดว้ย 

ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ระยะเวลาเงินสด (จ านวนวนัท่ีกิจการจะได้รับเงินสดจากการ
ด าเนินงาน(Cash Cycle)) เท่ากบั 12 วนั 157 วนั และ 1,255 วนั มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน สาเหตุหลกัมาจาก
บริษทัมีการจ่ายช าระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ยาวข้ึน จากการเจรจากบัเจา้หน้ีหลายรายในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

(ข)  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
ปี 2561 – 2563 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) เท่ากบัร้อยละ (49.6)  ร้อยละ 20.2  

และร้อยละ (32.0)  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในปี 2563 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นลดลงกวา่ในปี 2562  หลกั ๆ มา
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้บริษทัมีผลขาดทุนจากการ

ด าเนินงานในปี 2563  

(ค) อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

ปี 2561 – 2563 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) เท่ากบัร้อยละ (21.7) ร้อยละ 8.9 
และร้อยละ (13.8) ตามล าดบั  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยใ์นปี 2563ลดลงกวา่ปี 2562  สาเหตุหลกั ๆ 
มาจากบริษทัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงส่ง
ใหบ้ริษทัมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2563 

(ง) อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 
1.4 เท่า 1.2 เท่าและ 1.3 เท่า ตามล าดบั อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้นปี 2563 เพิ่มข้ึนจากปี 2562 หลกั ๆ 
เป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหน้ีสินจากสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

บริษทัได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบัน้ีแล้ว ด้วยความระมดัระวงั 

บริษทัขอรับรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีได้แสดงขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั

และบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ต่อผูส้อบบญัชี

และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ

ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัได้รับรองความ

ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายใหน้ายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ และ นายธราธร ยวงบณัฑิต เป็นผูล้งลายมือช่ือ

ก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ และ นายธราธร 

ยวงบณัฑิต ก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษทัได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดงักล่าว

ขา้งตน้ 

ช่ือ       ต ำแหน่ง         ลำยมือช่ือ 

1. นายโอภาส  เฉิดพนัธ์ุ กรรมการบริษทั/  

ประธานกรรมการบริหาร/ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
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2. นายธราธร   
 

ยวงบณัฑิต กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย

ปฏิบติัการ  

 

3. นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย

สารสนเทศ  

 

4. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายขายและ

การตลาด 

 

5. นางสาวอปัษร วลิาสศกัดานนท ์ กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

 

6. นางสาวองัคณา  ทองสมคัร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

    

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

ช่ือ ต ำแหน่ง           ลำยมือช่ือ 

1. นายธีรวฒัน์   สุวรรณพินิจ กรรมการบริษทั/ 

กรรมการบริหาร/ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ 

 

2. นายธราธร   
 

ยวงบณัฑิต กรรมการบริษทั/ 

กรรมการบริหาร/ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ   

 

 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้  1 
  

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

         1 นายทนง ล้ีอิสสระนุกลู 
- ประธานกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 
 
(ช่ือ – สกลุเดิม) 
- ไม่มี – 
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังแรก :                     
21 กมุภาพนัธ์ 2560 ตามมติ         
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2560 และรับทราบ 14 มีนาคม 
2561 ตามมติท่ีประชุมกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 1/2561 (คร้ังแรก

61 ปริญญาตรี 
- บริหารธุรกิจการคา้ สาขา
การตลาดอุตสาหกรรมNANZAN 
UNIVERSITY, JAPAN 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่น 
136/2017 วนัท่ี 3 เมษายน 2560 

 

ไม่มี 0.50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า
โท รศัพท์ มื อ ถื อ  แ ล ะ สิ นค้ า
เทคโนโลย ีการจดังานแข่งขนักีฬา 
ท่องเท่ียว งานสัมมนา และอ่ืน ๆ 
ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายส่ือ
ใน รูปแบบต่ าง  ๆ  อี กทั้ งการ
ประกอบธุรกิจพาณิชย ์

2558 – ปัจจุบนั อนุกรรมการประชาสมัพนัธ์    
ศูนยรั์บบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย 

ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ธุรกิจการคา้เคร่ืองเสียงติดรถยนต์
แ ล ะ วัส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง  ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2558 – 2563 กรรมการบริษทั 
บริษทั สตูดิโอ 888 จ ากดั 

ธุรกิจใหบ้ริการกิจกรรมดา้นความ
บนัเทิงในรูปแบบต่าง ๆ 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้  2 
  

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

         หลงัแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดั) 
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังล่าสุด :             
25 เมษายน 2562 ตามมติ         
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562   

 2557 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั แปซิฟิค ออโตพ้าร์ท (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ป๊ัมข้ึนรูป แม่พิมพ์ส าหรับยาน
ยนต ์

2550 – ปัจจุบนั ประธานมูลนิธิ 
มูลนิธิกนก-โสภา 

มูลนิธิการกศุล  

2549 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั บุศยพรรณ จ ากดั 

ธุรกิจให้เช่าอาคารและเฟอร์นิ 
เจอร์ 

2546 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั วงัจุฬา จ ากดั 

ธุรกิจรับผลิต รับจ้าง ท ายางและ
ผลิตภณัฑป์ระดิษฐจ์ากยาง 

2544 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / ประธาน
กรรมการบริหาร 
บริษทั สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน่ จ ากดั 

ธุรกิจรับจ้างจัดการ แข่งขันยาน
ยนต ์

2541 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั เดอะ สตูดิโอ โปรดกัชัน่ จ ากดั 

ธุรกิจให้บริการเก่ียวกับการถ่าย
ท าวดิีโอ 

2539 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั เซ่งง่วนฮง จ ากดั 

ธุรกิจรถจกัรยานและยางจกัรยาน
อะไหล่รถจกัรยาน 

2539 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษทั 
บริษทั ไดโด สิทธิผล จ ากดั 

ธุรกิจผลิตโซ่ขับเคร่ืองยนต์และ
โซ่รถจกัรยานยนต ์
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ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

         2539 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั 
บริษทั คลินิกรถเคร่ือง จ ากดั 

ธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่รถจักรยาน 
ยนตทุ์กชนิด 

2538 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั ซนัโกลด ์โฮลด้ิง จ ากดั 

ธุรกิจกิจกรรมทางการเงินและ
ประกันภยั เงินลงทุน การลงทุน
ในบริษทัยอ่ย 

2538 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จ ากดั 

ธุรกิจวจิยัและพฒันา 

2538 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั ไทย อิโนแอค คอมโพเนน้ท ์จ ากดั 

ธุรกิจช้ินส่วนและอุปกรณ์อิเล็ก 
ทรอนิกส์ส าหรับใช้ในออฟฟิศ     
ออโตเมชัน่ ผลิตภณัฑย์าง 

2538 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
บริษทั โททาล ออยล ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธุรกิจจ าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน 

2536 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั โสภากนกอินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

ประกอบกิจการประเภทกิจกรรม
ของบริษัทโฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุน
ในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

2529 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยางนอก
และยางในรถจักรยานยนต์และ
ช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้  4 
  

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

         2529 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั สิทธิผล 1919 จ ากดั 

ธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายอะไหล่รถ 
จักรยานยนต์ยางนอก-ยางใน
รถยนต์ หลอดไฟ หัวเทียน โซ่ 
น ้ ามนัเคร่ืองรถ จกัรยานยนต ์

2526 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั ไทยแสตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจโคมไฟรถยนตห์ลอดไฟ 

         2 นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ 
- กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
(ช่ือ – สกลุเดิม) 
- ไม่มี – 
 

42 ปริญญาตรี 
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่น 
133/2017 วนัท่ี 16 มกราคม 2560 

คู่สมรสนางสาว
ประพิมพรรณ 
เลิศสิริสิน 

20.0 2545 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ธุร กิจการจัดงานแสดงสินค้า
โท รศัพท์ มื อ ถื อ  แ ล ะ สินค้ า
เทคโนโลยี การจัดงานแข่งขัน
กีฬา ท่องเท่ียว งานสัมมนา และ
อ่ืน ๆ  ตลอดจนการผลิตและ
จ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่าง ๆ อีก
ทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย ์

2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั เอม็ว ีฟู้ดส์ จ ากดั 

ธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหาร 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั เอม็ว ีออนไลน์ จ ากดั 

จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (ไม่ได้
ด าเนินธุรกิจแลว้ในปัจจุบันและ



 

เอกสารแนบ 1 หนา้  5 
  

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

         วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังแรก :             
17 มกราคม 2545 และรับทราบ 
14 มีนาคม 2561 ตามมติ           
ท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
1/2561 (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั) 
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังล่าสุด :              
2 มีนาคม 2561 ตามมติท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

อยู่ ระหว่ า งการ พิจารณา เ ลิ ก
กิจการ) 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั ดู แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั 

ด า เ นินธุรกิจจัดท าซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูป 

2563 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั 

ด าเนินธุรกิจให้ค  าปรึกษาด้าน
ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ 

         3 นายธราธร ยวงบณัฑิต 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
ปฏิบติัการ 

 
(ช่ือ – สกลุเดิม) 
- ไม่มี - 
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังแรก :                
17 มกราคม 2545 และรับทราบ  
14 มีนาคม 2561 ตามมติท่ีประชุม

42 ปริญญาตรี 
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่น 
134/2017 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 
2560 

ไม่มี 4.2 
 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ธุร กิจการจัดงานแสดงสินค้า
โท รศัพท์ มื อ ถื อ  แ ล ะ สินค้ า
เทคโนโลยี การจัดงานแข่งขัน
กีฬา ท่องเท่ียว งานสัมมนา และ
อ่ืน ๆ  ตลอดจนการผลิตและ
จ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่าง ๆ อีก
ทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย ์

2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั เอม็ว ีฟู้ดส์ จ ากดั 

ธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหาร 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั เอม็ว ีออนไลน์ จ ากดั 

จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (ไม่ได้



 

เอกสารแนบ 1 หนา้  6 
  

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

         กรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 
(คร้ังแรกหลงัแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั) 
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังล่าสุด :                
29 กรกฎาคม 2563 ตามมติ              
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 

ด าเนินธุรกิจแลว้ในปัจจุบันและ
อยู่ ระหว่ า งการ พิจารณา เ ลิ ก
กิจการ) 

2562 – 2563 กรรมการบริษทั 
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั  
 

ธุรกิจให้ค  าปรึกษาด้านการส่ือ 
สารประชาสมัพนัธ์ 

         4 นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
สารสนเทศ 

 
(ช่ือ – สกลุเดิม) 
- ไม่มี – 
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังแรก :                
17 มกราคม 2545 และรับทราบ  
14 มีนาคม 2561 ตามมติท่ีประชุม
กรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 

42 ปริญญาตรี 
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่น 
134/2017 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 
2560 

 

ไม่มี 12.6 2545 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ 
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ธุร กิจการจัดงานแสดงสินค้า
โท รศัพท์ มื อ ถื อ  แ ล ะ สินค้ า
เทคโนโลยี การจัดงานแข่งขัน
กีฬา ท่องเท่ียว งานสัมมนา และ
อ่ืน ๆ  ตลอดจนการผลิตและ
จ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่าง ๆ อีก
ทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย ์

2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั เอม็ว ีฟู้ดส์ จ ากดั 

ธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหาร 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั เอม็ว ีออนไลน์ จ ากดั 

จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (ไม่ได้
ด าเนินธุรกิจแลว้ในปัจจุบันและ



 

เอกสารแนบ 1 หนา้  7 
  

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

         (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั) 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังล่าสุด :                
29 กรกฎาคม 2563 ตามมติ              
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 

อยู่ ระหว่ า งการ พิจารณา เ ลิ ก
กิจการ) 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั 
 

ด าเนินธุรกิจใหค้  าปรึกษาดา้น
ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ 

         5 นางสาวประพิมพรรณ 
  เลิศสิริสิน 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
ขายและการตลาด 

 
(ช่ือ – สกลุเดิม) 
- ไม่มี – 
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังแรก :                 
13 พฤษภาคม 2559 และรับทราบ  
14 มีนาคม 2561 ตามมติท่ีประชุม
กรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 
(คร้ังแรกหลงัแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั) 

42 ปริญญาโท 
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต            
สาขาวชิาการจดัการงาน
คอมพิวเตอร์และวศิวกรรม             
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี 
- วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต
(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่น 
133/2017 วนัท่ี 16 มกราคม 2560 

คู่สมรสนาย
โอภาส เฉิดพนัธ์ุ 

2.6 2545 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายขายและ
การตลาด 
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ธุร กิจการจัดงานแสดงสินค้า
โท รศัพท์ มื อ ถื อ  แ ล ะ สินค้ า
เทคโนโลยี การจัดงานแข่งขัน
กีฬา ท่องเท่ียว งานสัมมนา และ
อ่ืน ๆ  ตลอดจนการผลิตและ
จ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่าง ๆ อีก
ทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย ์

2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั เอม็ว ีฟู้ดส์ จ ากดั 

ธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหาร 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั 
(บริษทัยอ่ย) 

ด าเนินธุรกิจขายและให้บริการ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการ ให้บริการดา้นการจดัแข่งขนักีฬา
แบบครบวงจร 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้  8 
  

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

          
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังล่าสุด :                
29 กรกฎาคม 2563 ตามมติ           
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 

บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จ ากดั      
(บริษทัร่วม) 

         6 นางสาวอปัษร                   
วลิาสศกัดานนท ์

- กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่าย
บญัชีและการเงิน 

- เลขานุการบริษทั 
 
(ช่ือ – สกลุเดิม) 
- ไม่มี – 
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังแรก :             
21 กมุภาพนัธ์ 2560 ตามมติ     
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2560  

42 ปริญญาโท 
- บญัชีมหาบณัฑิต               
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี 
- บญัชีบณัฑิต    
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- -นิติศาสตรบณัฑิต
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่น 
136/2017 วนัท่ี 3 เมษายน 2560 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Company Secretary Program 

ไม่มี 0.35 2560 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน / 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ธุร กิจการจัดงานแสดงสินค้า
โท รศัพท์ มื อ ถื อ  แ ล ะ สินค้ า
เทคโนโลยี การจัดงานแข่งขัน
กีฬา ท่องเท่ียว งานสัมมนา และ
อ่ืน ๆ  ตลอดจนการผลิตและ
จ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่าง ๆ อีก
ทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย ์

2562 – ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั 

ด าเนินธุรกิจขายและใหบ้ริการ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2556 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดชชดานนท ์

ตวัแทนบริการให้บริการเติมเงิน
โทรศพัท์และบริการรับช าระเงิน
ออนไลน์ผา่นเคร่ืองรับช าระ 

2554 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่ ชยัหลีจัน่ 

จ าหน่ายปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 

2554 – 2559 ผูจ้ดัการอาวโุส ใหบ้ริการดา้นบญัชี 



 

เอกสารแนบ 1 หนา้  9 
  

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

         วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังล่าสุด :              
2 มีนาคม 2561 ตามมติท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

(CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่น 78/2017 
วนัท่ี 30 - 31 มีนาคม 2560 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร How 

to Develop a Risk Management 
Plan  (HRP) สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่น 
14/2017 วนัท่ี 30 - 31 สิงหาคม 
2560 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Orientation Course – CFO Focus 
on Financial Reporting รุ่นท่ี 
2/2017 วนัท่ี 14 – 15 กนัยายน 
2560 

2551 – 2554 
2547 – 2550 
2545 – 2547 

ผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยอาวโุสผูส้อบบญัชี 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

   

         7 ผศ. อรทยั วานิชดี 
- กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

65 ปริญญาโท 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

ปริญญาตรี 

ไม่มี 0.25 2560 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ธุร กิจการจัดงานแสดงสินค้า
โท รศัพท์ มื อ ถื อ  แ ล ะ สินค้ า
เทคโนโลยี การจัดงานแข่งขัน
กีฬา ท่องเท่ียว งานสัมมนา และ
อ่ืน ๆ  ตลอดจนการผลิตและ



 

เอกสารแนบ 1 หนา้  10 
  

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

         - กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

 
(ช่ือ – สกลุเดิม) 
นางสาวอรทยั สุทโธทยั 
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังแรก :             
21 กมุภาพนัธ์ 2560 ตามมติ     
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2560  
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังล่าสุด :             
25 เมษายน 2562 ตามมติ         
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562   

- บญัชีบณัฑิต                   
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่น 
136/2017 วนัท่ี 3 เมษายน 2560 

จ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่าง ๆ อีก
ทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย ์

2561 – ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
ประสานมิตร 

สถานศึกษา 

2558 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คิดสไมลบายฮอปเปอร์ 

จ าหน่ายสินคา้เด็ก 

2550 – 2561 อาจารยพ์ิเศษ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

สถานศึกษา 

2548 – ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษ  
มหาวทิยาลยัรังสิต 

สถานศึกษา 

2538 – ปัจจุบนั ผุช่้วยศาสตราจารย ์
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

สถานศึกษา 

         8 ดร. ณฐักฤษฎ ์ทิวไผง่าม 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

49 ปริญญาเอก 
- Doctor of Juridical Science 

University of Wisconsin-
Madison, United States 

ไม่มี 0.00 2560 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั /กรรมการตรวจสอบ / 
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ธุร กิจการจัดงานแสดงสินค้า
โท รศัพท์ มื อ ถื อ  แ ล ะ สินค้ า
เทคโนโลยี การจัดงานแข่งขัน
กีฬา ท่องเท่ียว งานสัมมนา และ



 

เอกสารแนบ 1 หนา้  11 
  

ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

         (ช่ือ – สกลุเดิม) 
-ไม่มี – 
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังแรก :             
21 กมุภาพนัธ์ 2560 ตามมติ     
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2560  
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังล่าสุด :             
25 เมษายน 2562 ตามมติ         
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562   

ปริญญาโท 
- Master of Legal Institution 
(M.L.I), Master of Law (L.L.M.) 
University of Wisconsin-
Madison, United States 

ปริญญาตรี 
- นิติศาสตรบณัฑิต               
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่น 
137/2017 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2560 

อ่ืน  ๆ  ตลอดจนการผลิตและ
จ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่าง ๆ อีก
ทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย ์

2560 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ยอชท ์ไลฟ์ จ ากดั 

ใหบ้ริการเช่าเรือทศันาจร หรือเรือ
ส าราญ โดยมีคนขบัประจ าเรือ 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั แอดวานซ์ เอด็ดูเคชัน่แนล ซิสเท็ม 
จ ากดั 

ดูแลและพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนเด็กก่อนวยัเรียน 

2546 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั แมดดิสนั โกลเบิล เทรดด้ิง จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ ซ้ือ จดัหา เช่า เช่า
ซ้ือ 

2545 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร 
โรงเรียนทิวไผง่าม 

สถานศึกษา 

2534 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
บริษทั ณฐัหทยั จ ากดั 

ซ้ือ ขาย ให้เช่า เช่าซ้ือ หรือจดัหา 
ท่ีดินและอสงัหาริมทรัพย ์

2532 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ทริปเปิล เอน็ จ ากดั 

บริการเขา้ชมพิพิธภณัฑ์  รีสอร์ท 
ขายปลีก สินคา้ส าเร็จรูป 

9 นายคงพนัธ์ุ ปราโมชฯ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการตรวจสอบ 

49 ปริญญาโท 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ      

ไม่มี 0.15 2560 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั /กรรมการตรวจสอบ / 
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ธุร กิจการจัดงานแสดงสินค้า
โท รศัพท์ มื อ ถื อ  แ ล ะ สินค้ า
เทคโนโลยี การจัดงานแข่งขัน
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ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

         - กรรมการอิสระ 
 
(ช่ือ – สกลุเดิม) 
-ไม่มี – 
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังแรก :             
21 กมุภาพนัธ์ 2560 ตามมติ     
ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2560  
 
 
วนัท่ีแต่งตั้งคร้ังล่าสุด :              
2 มีนาคม 2561 ตามมติท่ีประชุม 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561   
 

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี 
- BSC Industrial Design           

Brunel University, London 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 

Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย รุ่น 
137/2017 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2560 

กีฬา ท่องเท่ียว งานสัมมนา และ
อ่ืน ๆ  ตลอดจนการผลิตและ
จ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่าง ๆ อีก
ทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย ์

2560 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั บางกอก เก็ท ฟิต จ ากดั 

ประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรม
ดา้นกีฬา บริการให้ค  าปรึกษาและ
บริหารงานดา้นการกีฬา 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั บอร์นฟรีทูไตร จ ากดั 

ประกอบกิจการค้าปลีก เคร่ือง
กีฬา 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 
บริษทั ไบค ์โซน จ ากดั 

ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก ส่ง
รถจกัรยานและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

2551 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการโครงการ Bangkok Business 
Challenge ศูนย ์Sasin Sustainability and 
Entrepreneurship Center 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สถานศึกษา 

2549 – 2556 ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
บริษทั เกษร พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

การซ้ือและการขายอสังหาริม 
ทรัพย์ท่ีเป็นของตนเอง ท่ีไม่ใช่
เพื่อเป็นท่ีพกัอาศยั 
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ล าดบั รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัอิบรม ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) (1) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

         10 นางสาวองัคณา  ทองสมคัร 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
(ช่ือ – สกลุเดิม) 
-ไม่มี – 
 
วนัท่ีแต่งตั้ง : 
 14 พฤศจิกายน 2562 ตามมติ    
ท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
4/2562   
 
 

45 ปริญญาตรี 
- บญัชีบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 

ไม่มี ไม่มี 2560 – 2562 
 
2562 – ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ธุร กิจการจัดงานแสดงสินค้า
โท รศัพท์ มื อ ถื อ  แ ล ะ สินค้ า
เทคโนโลยี การจัดงานแข่งขัน
กีฬา ท่องเท่ียว งานสัมมนา และ
อ่ืน ๆ  ตลอดจนการผลิตและ
จ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่าง ๆ อีก
ทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย ์

2554 – 2560 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น 
คอยล์ร้อน และคอยล์น ้ าเยน็ท่ีใช้
เป็นส่วนประกอบของเคร่ือง ปรับ
อากาศ เคร่ืองท าความเยน็ ความ
ร้อน และอ่ืน ๆ 

     2548 – 2554 สมุห์บญัชี 
บริษทั หอแวน่ กรุ๊ป จ ากดั 

ประกอบกิจการบริการให้ค  า  
ปรึกษาปัญหาสายตาและขายปลีก
ขายแว่นสายตา แว่นกนัแดด และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ  

 

หมายเหตุ:  (1 ) ขอ้มูลจากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 



 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 
 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
           รายช่ือกรรมการ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัท ไอดอล
มาสเตอร์ จ ากดั 

บริษัท มัลติเทคโนโลย ี
   เอก็ซ์เพร์ิต จ ากดั 

บริษัท เอม็อาร์     
คอนเน็กซ์ จ ากดั 

นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ กรรมการ - - 
นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ กรรมการ - - 
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน - กรรมการ กรรมการ  
นางสาวอปัษร วลิาสศกัดานนท ์ - กรรมการ - 

 

 

รายช่ือบริษัท 



 

 

เอกสารแนบ 3 หนา้  1 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทัใชบ้ริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ไดแ้ก่ บริษทั ควอนตั้ม พอยท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ในการปฏิบติังานเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ซ่ึงไดม้อบหมาย
ใหน้ายรักษพ์ล องัศุวทิยา ต าแหน่งผูจ้ดัการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิอบรม ความ         
สัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือ

หน่วยงาน / บริษัท 
ช่ือหน่วยงาน / สังกดั / 

บริษัท 

1. 
 

นายรักษพ์ล  
  องัศุวทิยา 
 
วนัท่ีแต่งตั้ง:   
(1) 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 
1/2562  

(2) 21 กมุภาพนัธ์ 2563 
ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการ

64 ปริญญาโท  
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัหลุยส์เซียนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Monroe Campus) 

 ปริญญาตรี  
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการบญัชี) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรม 
- หวัขอ้เทคนิคและเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบเบ้ืองตน้ 
- หวัขอ้การบริหารการตรวจสอบและ
เทคนิคการเป็นหวัหนา้ทีม  

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 2554 – ปัจจุบนั 
 
 
 

ผูจ้ดัการตรวจสอบ
ระบบการควบคุม
ภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ควอนตั้ม พอยท ์คอน
ซลัต้ิง จ  ากดั  
 
 
 



 

 

เอกสารแนบ 3 หนา้  2 

 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิอบรม ความ         
สัมพนัธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือ

หน่วยงาน / บริษัท 
ช่ือหน่วยงาน / สังกดั / 

บริษัท 

บริษทัคร้ังท่ี 
2/2563  
 

(3) 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 
2/2564 

 

สัมมนา 
- Anti-Corruption: Synergy to Success 
ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย (สตท.) 

 
 

 
 
 
 

 



 

เอกสารแนบ 4 หนา้ 1 
 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 

 



 

เอกสารแนบ 5 หนา้ 1 
 

 

เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 

 


