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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้

• รักษาความแข็งแกร่งได้ในภาวะวิกฤติ
สาหรับปี 2563 ทีผ่ ่านมานับว่าเป็ นปี ทที่ ้าทายอย่างยิ่งสาหรับกลุ่มบริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัทฯ”)
นอกจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทาให้เศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทัวโลกหดตั
่
ว ภาคการผลิต
และการท่องเทีย่ วต้องหยุดชะงักจากมาตรการล็อคดาวน์ และ ณ เวลานี้ ก็ยงั ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการแพร่ระบาดจะ
สิน้ สุดลงเมื่อใดแล้ว สถานการณ์ครัง้ นี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินชีวติ ครัง้ ใหญ่และผลักดันสังคมทัวโลกไปสู
่
่
“ความปกติรูปแบบใหม่” (New Normal) ทีส่ ่งผลกระทบต่อรูปแบบการดาเนินธุรกิจขององค์อย่างมีนัยสาคัญ แต่กลุ่มบริษทั ฯ
ยังสามารถสร้างกาไรสุทธิของปี 2563 ได้จานวน 102.06 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 76 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่งเป็ นผล
จากการมุ่งมั ่นและตัง้ ใจทางานของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานในทุกระดับ
• ยกระดับคุณภาพบริการให้บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิ จ
โดยกลุ่มบริษัท ฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพการให้บริการในธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและรักษาความเชื่อ มั ่นสูง สุดแก่ลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริห าร
จัดการภายในองค์กร โดยการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ความแม่นยา ความรวดเร็ว และ
ความปลอดภัยในกระบวนการทางานต่างๆ ให้สามารถตอบสนองต่อการบริการแก่ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่ างดี
ที่สุด ควบคู่ไปกับการส่ง เสริมพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุ คลากรในทุ กฝ่ ายงานอย่ างต่อ เนื่อ ง เพื่อ
เสริมสร้างความเป็ นมืออาชีพ นอกจากนี้ เพื่อการขยายธุรกิจอย่างยั ่งยืนต่อไปในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั ่นที่จะแสวงหา
โอกาสในการขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมทีเ่ กื้อหนุนกับกิจกรรมหลัก (Complimentary) ของบริษทั ฯ และการขยายธุรกิจที่
สามารถใช้โครงข่ายและทรัพยากรของธุรกิจในปั จจุบนั ได้ (Network & Resource Utilization)
• เสริมสร้าง Business Ecosystem และ Service Platform
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ระบบการชาระเงินของประเทศไทยค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่สงั คมไร้เงินสด (Cashless Society)
มากขึน้ เรื่อย ๆ การชาระเงินด้วยเงินสดกาลังถูกแทนที่ด้วยระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชากร
ในประเทศหันมาทาธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือมากขึ้น ตัง้ แต่การใช้โทรศัพท์มอื ถือสแกนซื้อสินค้าหรือบริการ โอนเงิน
ตรวจสอบยอดเงิน การชาระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต เงินโอนของธนาคาร จนมาถึง ปั จจุบนั ขยายไปสู่
การใช้บริการโอนเงินและชาระค่าสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Wallet
ซึ่งกลุ่มบริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้าง Business Ecosystem และ Service Platform ให้สอดรับกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปเป็ นอย่างยิง่ จึงได้สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ กับผูท้ เี่ กี่ยวข้องในธุรกิจไม่ว่าจะเป็ น กลุ่มธนาคาร
พาณิชย์และบริการทางการเงิน กลุ่มผู้ให้บริการจุดเติมเงินและกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มร้านค้าร้านอาหาร กลุ่มผู้
ให้บริการขนส่งอาหารและพัสดุ หรือแม้กระทัง่ คู่แข่งของกลุ่มบริษัท ฯ เพื่อให้กลุ่มบริษัท ฯ สามารถสร้างเครือข่ายในการ
ให้บริการให้มากทีส่ ุด
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• สร้างความเติ บโตอย่างยั ่งยืนด้วยการดาเนิ นธุรกิ จอย่างรับผิ ดชอบต่อสังคม
กลุ่มบริษัท ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นับว่าเป็ นก้าวที่สาคัญ
ของกลุ่มบริษทั ฯ ในการใช้ตลาดทุนเป็ นแหล่งระดมเงินทุนทีส่ าคัญในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ให้บรรลุเป้ าหมายที่
วางไว้ และสร้างความเติบโตอย่างยั ่งยืนต่อไป
ท้ายนี้ เราขอขอบคุณ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุร กิจ ลูกค้าของบริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุ กฝ่ าย
ทีไ่ ด้ให้การ สนับสนุนบริษทั ฯ มาโดยตลอด ตลอดจน ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่าน ทีไ่ ด้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยดาเนินธุร กิจ
ด้วยความมุ่งมั ่น และขอให้ทุกท่านมั ่นใจว่า บริษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั ่งยืนของกลุ่มบริษทั ฯ ต่อไป

ด้วยความนับถือ

-จักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล-

-ชูเกียรติ รุจนพรพจี(นายชูเกียรติ รุจนพรพจี)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล)
ประธานกรรมการบริษทั
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

หน่ วย

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
วงจรเงินสด
อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

2561

รายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากการขายผ่อนชาระ
รายได้จากการให้บริการตามสัญญา
รวมรายได้หลักจากการประกอบธุรกิ จ
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้บริการตามสัญญา
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2563

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.42
0.43
(0.14)
21.80
16.52
1.06
340.24
1.39
259.69
97.07

0.76
0.28
0.62
16.26
22.14
2.47
145.56
1.35
266.74
(99.04)

0.83
0.18
0.55
18.69
19.26
5.07
70.97
1.76
204.92
(114.69)

%
%
%
%
%
%

35.84
13.07
0.97
(33.59)
6.40
6.96

35.77
5.89
3.50
428.51
4.52
4.08

40.12
115.29
3.43
368.04
6.45
6.53

%
%
เท่า

5.07
53.00
0.79

2.87
22.95
0.63

3.88
29.68
0.60

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.29
(5.29)
(0.17)
N/A

0.56
32.85
0.43
N/A

0.81
17.93
0.21
334.7%

2561
ล้านบาท

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562

2562
ล้านบาท

2563
ล้านบาท

576.28
586.46
152.23
1,314.96

698.72
359.20
111.44
65.25
1,234.61

689.48
536.18
65.19
169.97
1,460.82

(473.11)
(272.88)
-

(468.95)
(215.24)
(37.23)

(435.79)
(322.31)
(77.67)

2561
ล้านบาท
(745.99)
416.75
115.97
111.77
85.01
(83.15)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมต้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้น
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน

2561
ล้านบาท
1,772.68
395.91
109.48
1,376.77
887.98
187.23

งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้ สิน
เงินกู้ทมี ่ ภี าระดอกเบี้ย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
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2562
ล้านบาท
(721.42)
401.76
84.89
75.24
57.81
306.53

2562
ล้านบาท
2,261.07
807.29
258.44
1,453.78
887.98
187.23

2563
ล้านบาท
(835.77)
559.86
145.93
120.10
97.62
411.45
2563
ล้านบาท
2,772.47
1,238.35
862.86
1,534.12
1,005.00
348.60

พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัท
เดือน ปี
ปี 2557
SABUY

SABUY
ปี 2559
SABUY

ปี 2560
SBM
VDP
SBM

SABUY
ปี 2561
VDP

ปี 2562
SABUY
SABUY

รายละเอียด
- วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ก่อตัง้ บริษัท เวนดิ้ง แอนด์ แทรคกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน
เริม่ แรก 1,000,000 เพื่อดาเนินธุรกิจให้บริการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้เติมเงิน และจัดจาหน่ายตู้
เติมเงิน ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีศกั ยภาพสูงในการขยายธุรกิจไปยังการบริการเติมเงินและชาระบิลประเภทอื่นๆ
- วัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2557 บริษัท เวนดิ้ง แอนด์ แทรคกิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จ ากัด ได้จ ดทะเบีย นเปลี่ย นชื่อเป็ น
บริษทั เวนดิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด
- วัน ที่ 24 มิถุ น ายน 2559 บริษัท ฯ ได้ร ับใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ ใ ห้ บริ ก ารการช าระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัญชี ค(3) การให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด
หรือผ่านทางเครือข่ าย และประเภทบัญชี ค(5) การให้บริการรับช าระแทน จากสานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น กระทรวง
ดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเดือนกันยายน 2559)
- วันที่ 12 เมษายน 2560 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั เอเจ มันนี่ จากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษทั สบาย มัน
นี่ จากัด (SBM) ซึ่งเป็ นบริษทั ฯ มีแผนธุรกิจทีจ่ ะประกอบธุรกิจให้บริการการชาระเงิน
- สิงหาคม 2560 VDP เริม่ เปิ ดดาเนินการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่ อ.บางพลี และเทศบาลนครรังสิต
- บริษัทฯ ได้ทาการเข้าลงทุนใน SBM เพิ่ม โดยเข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผูถ้ ือหุ้นเดิมบางส่วน ทาให้สดั ส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทฯ ใน SBM เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็ นร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ
SBM ทัง้ นี้ ผู้ถือ หุ้น รายอื่น ๆ ที่ถือ หุ้น ใน SBM ประกอบด้ว ยนายทรงพล ชีว ะปั ญ ญาโรจน์ (ปั จ จุ บัน เป็ น
กรรมการของบริษัท ฯ) และนายเอโรล มาร์ ค ปิ ย ะ โรเต็ล ถือ หุ้น คนละร้อ ยละ 15.00 ของทุ น จดทะเบียน
ทัง้ หมดของ SBM ในขณะทีส่ ดั ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ SBM เป็ นของกลุ่ม
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ
- วัน ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ฯ ได้ย้ายส านั กงานจดทะเบีย นไปที่ เลขที่ 230 ถนนบางขุ น เทีย นชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 10 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ทาการเข้าลงทุนใน บริษัท เวนดิ้ง พลัส จากัด (VDP) ซึ่งเป็ นบริษัทที่
ประกอบธุ ร กิจ จ าหน่ ายอาหารและเครื่อ งดื่ม ผ่ านตู้ ข ายสิน ค้าอัต โนมัติ โดยการซื้อ หุ้น เพิ่ม ทุ น ของ VDP
เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของ VDP กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
และความสามารถในการประสานประโยชน์ กับแผนธุร กิจของกลุ่ม บริษัท ฯ เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุ ร กิจ
(Business Ecosystem) ทีแ่ ข็งแกร่งของกลุ่มบริษทั ฯ ในอนาคต
- วันที่ 2 มกราคม 2562 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด
- วันที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษทั ได้จดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษทั จากัด เป็ นบริษทั มหาชนจากัด
โดยใช้ช่อื ว่า “บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้จาก 100.00 บาทต่อ
หุน้ เป็ น 1.00 บาทต่อหุน้
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เดือน ปี
VDP

ปี 2563
SBM

SBM

SABUY
ปี 2564
SABUY

SABUY

รายละเอียด
- วันที่ 6 กันยายน 2562 VDP ได้เปิ ดตัวโครงการ “6.11 Corner” ซึ่งเป็ นโครงการที่ VDP ได้เช่าห้องแถวขนาด
เล็กเพื่อเป็ นสาขาสาหรับวางตู้ขายสินค้า โดยมีการให้บริการประมาณ 4-8 ตู้ต่อสาขา โดยได้เปิ ดสาขาแรกที่
บริเวณย่านเพชรเกษมบางบอน โดยสินค้าทีข่ ายภายในตู้ “6.11” ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้าราคาประหยัด Budget
Brands มีร าคาถู กกว่ าท้ อ งตลาดทัว่ ไป โดยมีตัว อย่ างสิน ค้า เช่ น กาแฟ น้ าดื่ม วิต ามิน ซี เกลือ แร่ ชา
เครื่องดื่มชูกาลัง เป็ นต้น
- วันที่ 12 มีนาคม 2563 SBM ได้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจบริการการช าระเงิน ภายใต้การกากั บของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้ สิน้ 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่
1. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money license)
2. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Payment Agent license: PA)
3. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผรู้ บั บัตร Payment
(Facilitator license: PF)
4. ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการโอนเงินด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Fund Transfer license)
- วันที่ 24 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทาการเข้าลงทุนใน บริษัท สบาย มันนี่ จากัด (SBM) เพิ่มเติม โดยเข้า
ซื้อหุ้นจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมในราคาหุน้ ละ 15.00 บาท ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ใน SBM เพิ่มขึน้
จากเดิมร้อยละ 93.00 เป็ นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ SBM
- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
- เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2564 ได้มมี ติอนุมตั ริ ่วมทุนกับบริษทั บัซ
ซีบีส์ จากัด ในการจัดตัง้ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จากัด เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกันในการจัดทาระบบ Loyalty
Program สาหรับการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2564 ได้มมี ติอนุมตั เิ ข้าซื้อหุน้ VDP เพิม่ เติมจากผูถ้ อื หุน้ เดิมจานวน
109,500 หุน้ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน VDP เพิม่ ขึน้ จากเดิม ร้อยละ 82.47 เป็ นร้อยละ 86.12
- เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564ได้รบั การอนุ มตั จิ าก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปลี่ยนแปลงตลาด
รองสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ จากตลาด mai กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เป็ น SET ในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ หมวดธุรกิจใหม่ พาณิชย์
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โครงสร้
างการถื
หุ้นของกลุ
โครงสร้
างการถื
อหุ้นอ
ของกลุ
่มบริษทั ้มฯบริษัทฯ
ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บมจ. สบาย เทคโนโลยี (“SABUY”)

86.12%(1)

100.00%

100.00%

50.00%(2)

ธุรกิจ

ให้บริก ารธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัตภิ ายใต้เครื่องหมายการค้า "เติม
สบายพลัส" และการจาหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัตทิ งั ้ ในรูปแบบการชาระด้วยเงินสดและ
เงินผ่อน

ทุนจดทะเบียน/ทุนชาระ

1,050 ล้านบาท / 1,005 ล้านบาท

บจก. เวนดิ้ง พลัส (“VDP”)
ธุรกิจ

จาหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสาเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
"เวนดิ้ง พลัส"

ทุนจดทะเบียน

300 ล้านบาท

บจก. สบาย โซลูชนส์
ั ่ (“SBS”)
ธุรกิจ

ด าเนินธุรกิจ ระบบศูนย์อ าหาร และการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อ าหาร
พร้อมการให้บริการติดตัง้ และวางระบบศูนย์อาหาร การให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อม
การจ้างบารุงรักษาตลอดอายุสญ
ั ญา

ทุนจดทะเบียน

100 ล้านบาท

บจก. สบาย มันนี่ (“SBM”)
ธุรกิจ

ผู้ให้บริการระบบ E-Payment

ทุนจดทะเบียน

100 ล้านบาท

บจก.สบาย เอ็กเชนจ์ (“SBE”)
ธุรกิจ

ผู้ให้บริการจัดทาระบบ Loyalty สาหรับการให้บริการลูกค้า

ทุนจดทะเบียน

5 ล้านบาท

หมายเหตุ:
(1)
บริษทั ฯ ได้ซ้อื หุ้น VDP เพิม่ จากร้อยละ 82.47 เป็ น 86.12 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุ้นรายอื่นๆ ที่ถอื หุ้นใน VDP ประกอบด้วย นาย
อานนท์ชัย วีระประวัต ิ ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้น ใน VDP ร้อยละ 9.88 ในขณะที่สัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 4.00 เป็ น ของกลุ่มพนักงานของ
VDP และบุคคลอื่น
(2)
SBE จัดตัง้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยมีผถู้ อื หุ้นอีกร้อยละ 50 คือ บริษทั บัซซี่บสี ์ จากัด
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พัจนเป้ธกิาหมายและกลยุ
จ เป้าหมายและกลยุ
ทธ์าเนิในการด�
ำเนิน่มงานของกลุ
วิ สวิยั สทัศัยน์ทัศ
พันน์ธกิ
ทธ์ในการด
นงานของกลุ
บริษทั ฯ ่มบริษัทฯ
วิ สยั ทัศน์
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมีวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจคือ “เราขายสินค้า
และบริการการชาระเงินสะดวกสบายกับทุกชุมชน”
พันธกิ จ
กลุ่มบริษทั ฯ มีพนั ธกิจในการดาเนินธุรกิจ คือ
(1) สร้างแพลตฟอร์มการรับชาระทีม่ ั ่นคง ปลอดภัย และใช้งานได้ง่ายต่อผูบ้ ริโภค
(2) สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ อบสนองต่อความต้องการผูบ้ ริโภค
(3) กระตุ้นบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอยู่ เสมอ และบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการแข่งขัน เพื่อมอบสินค้าและบริการทีด่ ที สี่ ุดให้แก่ลูกค้า
(4) มุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการลูกค้าบนมาตรฐานที่สูง เพื่อสร้างความเชื่อมั ่นและความไว้ วางใจต่อสินค้าของ
กลุ่มบริษทั ฯ
(5) มุ่งมั ่นที่จะสร้างคุณค่าอย่างยั ่งยืน ร่วมกับสังคมด้วยการเอาใจใส่ดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมต่อผู้มสี ่วนได้
เสียของบริษทั ฯ ทุกกลุ่ม
เป้ าหมาย
เพื่อการดาเนินธุรกิจอย่างยั ่งยืนต่อไปในอนาคต บริษัทฯ มีเป้ าหมายในการยกระดับคุณภาพการให้ บริการใน
ธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจและรักษาความเชื่อมั ่นสูงสุดแก่ลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น แอพพลิเคชันที
่ ่
ช่วยในการบริหารจัดการการดาเนินงานของกลุ่ม บริษัทฯ มาประยุกต์ใช้ในฝ่ ายงานต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ฯ เช่น ฝ่ าย
ปฏิบตั กิ าร ฝ่ ายผลิตและคลังสินค้า ฝ่ ายขายและการตลาด ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ น
ต้น เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ความแม่นยา ความรวดเร็ว และความปลอดภัยในกระบวนการทางานต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ต่อการให้บริการแก่ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างดีทสี่ ุด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความรู้
ความสามารถของบุคลากรในทุกฝ่ ายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเป็ นมืออาชีพ นอกจากนี้ เพื่อการขยาย
ธุรกิจอย่างยั ่งยืนต่อไปในอนาคต บริษทั ฯ มุ่งมั ่นทีจ่ ะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมทีเ่ กื้อหนุ นกับ
กิจกรรมหลัก (Complimentary) ของบริษัทฯ และการขยายธุรกิจที่สามารถใช้โครงข่ายและทรัพยากรของธุรกิจ ใน
ปั จจุบนั ได้ (Network & Resource Utilization)

กลยุทธ์ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั ฯ
(1) การขยายช่องทางการให้บริการผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่ง และดูแลผลประโยชน์อย่าง
เป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั ฯ ทุกกลุ่ม
(2) การผนึกกาลังทางธุรกิจ (Synergy) ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ โดยการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และประสานการ
ทางานร่วมกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างยั ่งยืนในการดาเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
(3) การสร้างความแตกต่างในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า
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(4) การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทนั สมัย มาบริหารงานในธุรกิ จต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อการ
ทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(5) การสร้างการรับรูท้ ี่ดตี ่อตราสินค้าของกลุ่มบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์ และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้เกิดการรับรู้
ในวงกว้างอย่างยั ่งยืน
(6) การพัฒนาการดาเนินงานด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ทดี่ ตี ่อกลุ่ม
บริษทั ฯ
(7) การพัฒนาบุคลากรทัง้ ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนต่างๆ ในการให้การฝึ กอบรม ดูงาน และให้สวัสดิการที่
เหมาะสม ตลอดจนการสรรหาผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาทางานกลับกลุ่มบริษทั ฯ
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ลัลักกษณะการประกอบธุ
ษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริรกกิารจ ผลิตภัณฑ์และบริการ
(1) ธุรกิ จตู้เติ มเงิ นอัตโนมัติ (Top-Up Machine Business Unit)
• การให้บริการรับชาระเงินแทนผ่านตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ให้บริการรับชาระเงินแทนผ่า นตู้เติมเงิน อัตโนมัติ (Top-Up Machine) ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส”
โดยบริษทั ฯ ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการชาระ
เงินภายใต้การกากับ ประเภท “การให้บริการรับชาระเงินด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ – การให้บริการรับชาระ
เงินแทน” จาก ธปท. ซึ่งเป็ นการให้บริการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหรือ
เจ้าหนี้ เช่น Mobile Operator ธนาคารพาณิชย์ กฟน. กฟภ. กปภ. เป็ นต้น
นอกจากการให้บริการการรับชาระเงินแทนผ่านตูเ้ ติมเงินแล้ว บริษทั ฯ ยังดาเนินธุรกิจขายตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ โดยบริษทั
ฯ ได้รบั ใบอนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ให้สามารถประกอบหรือทาตูเ้ ติมเงิน และขายตู้เติมเงินให้แก่ลูกค้าได้ผ่านใบอนุ ญาตให้คา้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุ ญาตให้ทาซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุ
คมนาคม (เนื่องจากตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ เป็ นอุปกรณ์ทม่ี กี ารเชื่อมต่อกับคลื่นความถีท่ ต่ี อ้ งได้รบั อนุ ญาตจาก กสทช. ก่อน)
โดยลูกค้าผูท้ ต่ี อ้ งการเติมเงินโทรศัพท์ หรือชาระค่าบริการต่างๆ สามารถทาธุรกรรมผ่านตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ ได้ดว้ ย
ตนเอง โดยการเลือกคาสั ่งต่างๆ บนตู้เติมเงิน ซึ่งใช้โปรแกรมแอพพลิเคชันส
่ าหรับการให้บริการเติมเงินและชาระเงิน
โดยเฉพาะ และมีการเชื่อมต่อกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลาง เพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบเซิร์ฟเวอร์ของผูใ้ ห้บริการต่างๆ ด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและมีความแม่นยา โดยลูกค้าจะชาระเงินด้วยการหยอดเหรียญหรือใช้ธนบัตรเพื่อชาระค่าบริการ โดยตู้เติม
เงินของบริษทั ฯ มีการให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่ และยังมีศนู ย์บริการให้คาปรึกษา (Call Center) ตลอด 24 ชัวโมง
่ เพื่อแก้ไข
ปั ญหาและอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผูใ้ ช้บริการอีกด้วย เป็ นไปตามสโลแกนของบริษทั ฯ ทีว่ ่า “เติมสบายพลัส สินค้า
คุณภาพ บริการด้วยใจ” ปั จจุบนั บริษัทฯ มีการให้บริการรับชาระเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Service)
ได้แก่
1) การให้บริการเติมเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ ะบบเติมเงิน (Prepaid) ของทุกระบบทุกเครือข่าย ได้แก่
• One-2-Call ของกลุ่มบริษทั AIS
• TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุ่มบริษทั TRUE
• DTAC ของกลุ่มบริษทั DTAC
• my by CAT ของ CAT
• เพนกวิน ของบริษทั เดอะ ไวท์สเปซ จากัด
2) การให้บริการชาระบิลค่าไฟฟ้ าค่าน้าประปา ได้แก่ การไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค และการประปาส่วนภูมภิ าค
3) การให้บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Banking Agent) ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทัง้ นี้บริษทั ฯ
มีแผนการทีจ่ ะขยายการให้บริการฝากเงินเข้าบัญชีของธนาคารอื่นๆ เพิม่ เติมในอนาคต
4) การให้บริการชาระบิลค่าโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ ะบบรายเดือน (Post-paid) ของทุกระบบทุกเครือข่าย ได้แก่
• AIS ของกลุ่มบริษทั AIS
• TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุ่มบริษทั TRUE
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5)

6)

7)
8)
9)
10)

• DTAC ของกลุ่มบริษทั DTAC
การให้บริการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ได้แก่
• mPAY Wallet ของกลุ่มบริษทั AIS
• TRUE Money Wallet ของกลุ่มบริษทั TRUE
• Rabbit LINE Pay
การให้บริการชาระบิลค่าอินเตอร์เน็ต ได้แก่
• AIS Fibre ของกลุ่มบริษทั AIS
• TRUE Online ของกลุ่มบริษทั TRUE
• 3BB ของบริษทั ทริปเปิ ลที อินเทอร์เน็ต จากัด
การให้บริการการซื้อบัตรเงินสด บัตรเกมส์ สติกเกอร์ไลน์ ฯลฯ
การให้บริการการชาระบิลค่าสินค้า เช่น มิสทีน True Vision/True Convergence
การให้บริการการเติมเงินเข้าบัตร Rabbit Card (เฉพาะตูท้ ต่ี ดิ ตัง้ เครื่องรองรับการอ่านบัตร Rabbit Card)
การให้บริการชาระบิลอื่นๆ เช่น บิลบัตรเครดิต บิลบัตรเงินสดหรือบัตรผ่อนสินค้า บิลสินเชื่อ บิลประกัน
ชีวติ ประกันภัย/

• การจาหน่ายตูเ้ ติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Sale)
นอกจากการให้บริการการรับชาระเงินแทนผ่านตู้เติมเงินแล้ว บริษัทฯ ยังดาเนินธุรกิจขายตู้เติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส”
โดยบริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้สามารถประกอบหรือทาตูเ้ ติมเงิน และขายตูเ้ ติมเงินให้แก่
ลูกค้าได้ผ่านใบอนุญาตให้คา้ ซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ทาซึง่ เครื่อง
วิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจากตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ เป็ นอุปกรณ์ทม่ี กี ารเชื่อมต่อกับคลื่น
ความถีท่ ต่ี อ้ งได้รบั อนุญาตจาก กสทช. ก่อน
บริษทั ฯ มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกค้าในการซื้อตู้เติมเงินของบริษทั ฯ ด้วยการให้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน้ จาก
การทาธุรกรรมผ่านตู้เติมเงินของลูกค้า และยังมีการอานวยความสะดวกแก่ผู้ซ้อื ตูเ้ ติมเงิน เช่น การให้บริการการผ่อนชาระตู้
เติมเงินเป็ นงวด โดยการผ่อนชาระ 36 งวด หรือ 60 งวด เป็ นต้น การให้บริการ Call Center เพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆทีเ่ กีย่ วกับตู้
เติมเงิน ตลอด 24 ชัวโมง
่ เป็ นต้น
โดยตู้เติมเงินทีบ่ ริษทั ฯ ได้ขายขาดให้กบั ลูกค้า ลูกค้าจะเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในตู
์ ้ และบริษทั ฯ จะมีการรับประกันตูเ้ ติม
เงินเป็ นระยะเวลา 1-3 ปี บริการซ่อมแซ่มตูเ้ ติมเงินหากเกิดปั ญหา บริการอัพเดตโปรแกรมซอฟท์แวร์ เพื่อรองรับบริการใหม่ๆ
หรือโปรโมชันส่
่ งเสริมการตลาดทีอ่ าจมีเพิม่ ขึน้ ในอนาคตได้ เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าตูเ้ ติมเงิน ทุกตู้ มีบริการทีค่ รบครัน มีมาตรฐาน
การทางานทีแ่ ม่นยา มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือเสมอ
โดยบริษทั ฯ มีการขยายตูเ้ ติมเงิน “เติมสบายพลัส” อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จานวนตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ และตูเ้ ติมเงินของลูกค้า
ณ สิน้ ปี 2561 ถึง 2563 เป็ นดังนี้
จานวนตู้เติ มเงิ น “เติ มสบายพลัส”
จานวนตูเ้ ติมเงินของลูกค้า
จานวนตูเ้ ติมเงินของบริษทั ฯ
รวม
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)

2561
33,754
13,286
47,040
6,462
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2562
37,346
15,437
52,783
5,743

2563
39,041
16,229
55,270
2,487

(2) ธุรกิ จตู้ขายสิ นค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit) ผ่านบริษัท เวนดิ้ง
พลัส จากัด (VDP) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิง้ พลัส”
โดยเป็ น การให้บ ริก ารจ าหน่ า ยสินค้า
บริโ ภค (Food and Beverage) โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องดื่ม (Beverage) เช่น น้ าดื่ม
น้ า อัด ลม น้ า หวาน น้ า ผลไม้ กาแฟ ชา เครื่อ งดื่ม ชูกาลัง เครื่อ งดื่ม เกลือ แร่ 2) อาหารสาเร็จรูป และกึ่งสาเร็จรูป
(Processed Food) เช่น ขนมขบเคี้ยว บะหมี่ก่ึงสาเร็จ รูป โดยสินค้าที่จาหน่ ายทัง้ หมดจะจาหน่ ายผ่านตู้ขายสินค้า
อัตโนมัตขิ อง VDP กระจายอยู่ใน 21 จังหวัด ในพืน้ ทีก่ รุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงต่างๆ บริเวณภาคกลาง
ตอนล่าง โดยเป็ นตูข้ ายสินค้าอัตโนมัตทิ อ่ี ยู่ในโครงการดื่มได้บุญกับสภากาชาดจานวน 401 ตู้ ทัง้ นี้ VDP ตัง้ เป้ าหมาย
ในการเพิ่ม จ านวนตู้ ข ายสิน ค้า อัต โนมัติก ระจายไปยัง จัง หวัด อื่น ๆ และพื้น ที่อ่ืน ๆ เพิ่ม มากขึ้น โดยเฉพาะตาม
ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิ ศสานักงาน โรงอาหาร สถานีขนส่ง สถานีบริการน้ ามัน หอพัก สถานศึกษา รวมถึง ร้าน 6.11
Corner
โดยทีผ่ ่านมา VDP มีการขยายตูข้ ายสินค้าอัตโนมัตอิ ย่างต่อเนื่อง ซึง่ จานวนตูข้ ายเครื่องดื่มอัตโนมัตนิ ับตัง้ แต่
สิน้ ปี 2560 จนถึงปี 2563 ตามรายละเอียดด้านล่าง
ปี
จานวนตู้ขายสิ นค้าอัตโนมัติ “เวนดิ้ ง พลัส”

2561
1,397

2562
3,928

2563
5,789

ตู้ขายสินค้าอัตโนมัตขิ อง VDP จะเน้นการขายสินค้าภายในตู้ทห่ี ลากหลาย ราคาย่อมเยา เหมาะกับลูกค้าทุกเพศ
ทุกวัย นอกจากนี้ VDP ยังมีตู้ขายสินค้าอัตโนมัตปิ ระเภทออนไลน์ (Online) ซึ่งอานวยความสะดวกแก่ผซู้ ้อื สินค้าโดย
การเพิม่ ช่องทางการชาระเงินจากเดิมทีต่ ้องชาระด้วยเหรียญหรือธนบัตรเท่านัน้ ให้สามารถรองรับการชาระเงินผ่าน
QR Code Payment เพื่อช่วยให้ผซู้ ้อื สามารถซื้อสินค้าผ่านตูไ้ ด้สะดวกรวดเร็วมากขึน้ และภายในตูด้ งั กล่าวยังมีระบบ
บริหารจัดการสินค้า (Routeman App) เพื่อใช้ในการตรวจสอบยอดขายสินค้าภายในตูไ้ ด้แบบ Real time อีกด้วย ซึ่ง
ทัง้ สองฟั งก์ชนั การทางานดังกล่าวข้างต้นช่วย VDP ในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินสดในตู้ และทาให้
VDP สามารถวางแผนการเติมสินค้าแต่ละตู้ได้ง่ายขึน้ โดยตัวอย่างสถานที่ท่มี กี ารตัง้ ตู้ขายสินค้าอัตโนมัตปิ ระเภท
ออนไลน์ (Online) ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ TERMINAL21 สาขาพัทยา Tesco Lotus สาขาพระราม 1 ธนาคารกสิกรไทย
สาขาราษฎร์บูรณะ และ เซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9 เป็ นต้น
นอกจากนี้ VDP ยั ง มี ตู้ ข ายสิ น ค้ า ที่ เ น้ น การขายสิ น ค้ า ในกลุ่ ม ราคาประหยั ด (Budget Brands) ภายใต้
แบรนด์ “6.11 ซีเลคท” (6.11 Select) โดยจะเน้นขายสินค้าทีม่ รี าคาไม่สูง ซึ่งเน้นเป็ นสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกาลัง
น้ า ผลไม้ น้ า ดื่ม เกลือ แร่ กาแฟ ฯลฯ ที่มีร าคาถู ก กว่ า ท้อ งตลาดทัว่ ไป และยัง มีก ารขายสิน ค้า ประเภทอื่น ๆ
นอกเหนือจากสินค้าภายใต้แบรนด์ “6.11 ซีเลคท” (6.11 Select) ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ 6.11 Select เช่น สินค้า
ประเภทลูกอม ขนม หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ถุงยางอนามัย เป็ นต้น
โดยการตัง้ ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ 6.11 Select มีทงั ้ รูปแบบทีเ่ รียกว่า “6.11 Corner” ซึ่งเป็ นการเช่าห้องแถวขนาด
เล็กเพื่อเป็ นสาขาสาหรับวางตู้ขายสินค้ารอให้บริการประมาณ 4-8 ตู้ข้นึ ไปต่อสาขา โดยไม่จาเป็ นต้องมีพนักงาน
ประจา และไม่ต้องมีการเปิ ดเครื่องปรับอากาศดังเช่นลักษณะของร้านสะดวกซื้อทัวไป
่ รวมถึงการวางตู้ 6.11 Select
แบบการเช่าพื้นที่ว่างทัวไป
่ (Standalone) โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการติดตัง้ ตู้ 6.11 Select ในบริเวณพื้นที่ชุม ชน
หรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียงร้านสะดวกซื้อ ซึง่ มักเป็ นเขตทีม่ ปี ระชากรทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีจานวนสาขา
ของ 6.11 Corner จานวน 166 สาขา ซึง่ มีตูข้ ายสินค้าอัตโนมัตใิ นสาขาของ 6.11 Corner จานวน 991 ตู้
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ตัวอย่างภาพโครงการดืม่ ได้บญ
ุ กับสภากาชาดไทย

ที่มา: บริษทั ฯ

1)
2)
3)
4)
5)

VDP มีขนั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านหลัก 5 ขัน้ ตอนในการดาเนินธุรกิจตูข้ ายสินค้าอัตโนมัติ ดังนี้
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านสาหรับการจาหน่ายสินค้าผ่านตูข้ ายสินค้าอัตโนมัติ (สาหรับการชาระด้วยเงินสด)
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านสาหรับการจาหน่ ายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ สาหรับการชาระเงิน )QR Code
Payment)
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านสาหรับการกระจายสินค้าเข้าตูแ้ ละการเก็บเงินจากตู้
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านสาหรับการจัดการเงิน และ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั สิ าหรับบริการการซ่อมแซม (Maintenance) ตูข้ ายสินค้าอัตโนมัติ

สาหรับการจัดหาสินค้าขายในตู้ VDP จะสั ่งซื้อจากคู่คา้ (Supplier) ซึ่งในแต่ละเดือน VDP จะประมาณ
ยอดสินค้าที่ต้องการสั ่งซื้อ และจะสั ่งสินค้าจาก Supplier ให้เพียงพอต่อการนาไปขายให้ได้ประมาณ 45-60 วัน
โดย VDP จะ สต๊อกสินค้าเข้าคลังแยกตามประเภทสินค้าไว้ และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม และอาหาร
อย่างสม่าเสมอ
(3) ธุรกิ จระบบศูนย์อาหาร (Food Court System Business Unit)
กลุ่มบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจระบบศูนย์อาหาร (Food Court System Business Unit) ผ่านบริษัท สบาย โซลูชนส์
ั่
จากัด (“SBS”) โดยมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บริการติดตัง้ และวาง
ระบบศูนย์อาหาร (Hardware & System Installment Service) รายได้ค่าเช่าจากการให้เช่าอุปกรณ์ Hardware ของ
ระบบศู น ย์อ าหาร และรายได้จ ากการให้บ ริก ารจัด การศู น ย์อ าหารพร้อ มการจ้า งบ ารุ ง รัก ษาตลอดอายุ สัญ ญา
(Maintenance Service Agreement) นอกจากนี้ SBS ยัง ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เครื่ อ งซั ก ผ้ า แบบหยอดเหรี ย ญภายใต้
เครื่องหมายการค้า “SABUY WASH” โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 SBS มีสาขาที่ให้บริการเครื่องซักผ้าแบบ
หยอดเหรียญภายใต้เครื่องหมายการค้า “SABUY WASH” จานวนทัง้ สิน้ 2 สาขา และมีเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ
ภายใต้สาขาดังกล่าวทัง้ หมด 20 เครื่อง และในปั จจุบนั SBS ยังไม่ได้มแี ผนการทีจ่ ะขยายสาขาเพิม่ เติมในช่วงปี 2563
– 2564 แต่อย่างใด
โดยสาหรับธุรกิจระบบศูนย์อาหาร กลุ่มลูกค้าปั จจุบนั ของ SBS คือ ศูนย์อาหารในแหล่งชอปปิ้ ง ไฮเปอร์มาร์เก็ต
ดห้างสรรพสินค้า หอพัก สถานที่ราชการ ในบริษัทเอกชน สถานศึกษา สวนน้ า และสถานีบริการน้ ามันทัวประเทศ
่
โดย SBS มีจานวนศูนย์อาหารแยกตามประเภทสถานทีน่ ับตัง้ แต่ ปี 2561 จนถึง ปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้
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สถานที่ (จานวนศูนย์)

2561
194
3
7
2
7
213

ห้างสรรพสินค้า
โรงงาน
สถานศึกษา
โรงพยาบาล
อื่นๆ
รวม

2562
196
4
6
2
8
216

2563
207
4
9
3
7
230

ทัง้ นี้ SBS ได้รบั ใบอนุ ญาตจาก กสทช. ให้สามารถขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร ให้แก่ลูกค้าได้
ผ่านใบอนุ ญาตให้คา้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม เนื่องจากอุปกรณ์ Hardware
ของระบบศูนย์อาหารของ SBS เป็ นอุปกรณ์ทม่ี กี ารเชื่อมต่อกับเคลื่อนความถี่ทต่ี ้องได้ รบั อนุ ญาตจาก กสทช. ก่อน
นอกจากนี้ อุ ปกรณ์ Hardware ที่ SBS ได้ข ายให้กับ ลูก ค้านั น้ ทุ ก อุ ป กรณ์ อ ยู่ในรายชื่อ ที่เ ครื่อ งโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ทผ่ี ่านการรับรองมาตรฐาน และมีใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จาก กสทช. แล้วทัง้ หมด
สาหรับการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บริการติดตัง้ และวางระบบศูนย์อาหาร
(Hardware & System Installment Service) นัน้ SBS จะรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์
อาหาร SBS จะรับรู้ ณ วันทีท่ าการติดตัง้ และวางระบบศูนย์อาหารเสร็จสิน้ และส่งมอบระบบศูนย์อาหารให้แก่ลูก ค้า
โดยในกรณีทล่ี ูกค้าไม่ซ้อื อุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร ก็สามารถเลือกเช่าอุปกรณ์ Hardware ของระบบ
ศูนย์อาหารโดยมีการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน ซึ่งสัญญาส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 3-5 ปี โดยในระหว่างสัญญาเช่า
อุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร ทาง SBS จะมีการให้บริการซ่อมบารุงรักษาระบบศูนย์อาหารตลอดอายุ
สัญญาให้แก่ลูกค้า
ในส่วนของการให้บริการ SBS จะเป็ นการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบารุงรักษาตลอดอายุสญ
ั ญา
(Maintenance Service Agreement) แก่ลูกค้าทีซ่ ้อื อุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหารของ SBS ไป โดยมีการ
จ่ายค่าบริการเป็ นรายเดือน โดยสัญญาการให้บริการดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีอายุสญ
ั ญาประมาณ 1 ปี
SBS มีศูนย์อาหารภายใต้การดูแล โดยแบ่งเป็ นศูนย์อาหารรูปแบบดัง้ เดิม ศูนย์อาหารรูปแบบใหม่ ตงั ้ แต่ปี 2561
ถึง 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท
ศูนย์อาหารรูปแบบเก่า
ศูนย์อาหารรูปแบบใหม่
รวม
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2561
213
213

2562
215
1
216

15

2563
189
41
230

ภาพแสดงอุปกรณ์ภายในระบบศูนย์อาหารรูปแบบใหม่ของ SBS

ที่มา: บริษทั ฯ

ภาพแสดงศูนย์อาหาร ซึ่งอยูภ่ ายใต้การดูแลของ SBS

ที่มา: บริษทั ฯ

สาหรับธุรกิจเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ SBS ดาเนินการภายใต้เครื่องหมายการค้า “SABUY WASH” โดยเป็ น
การให้บริการซักผ้าแก่ลูกค้าผ่านการหยอดเหรียญเครื่องซักผ้า โดย SBS จะดาเนินการเช่าห้องแถวหรือสถานทีต่ ่างๆ
ภายในเขตชุมชนทีอ่ ยู่อาศัย แล้วจึงนาเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญที่ SBS พัฒนามาไปติดตัง้ ไว้เพื่อให้บริการซักผ้า
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ภาพแสดงตัวอย่างการให้บริการ SABUY WASH ของ SBS

ที่มา: บริษทั ฯ

(4) ธุรกิ จให้บริการการชาระเงิ น (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit)
SBM ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 และ ได้เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2564 โดยได้รบั ใบอนุญาตทัง้ สิน้
4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ซง่ึ
1) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money license)
2) ใบอนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิจ การให้บ ริก ารรับ ช าระเงิน ด้ว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ( Payment Agent
License: PA)
3) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผรู้ บั บัตร Payment (Facilitator License: PF)
4) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการโอนเงินด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fund Transfer License)

โดยกลุ่มบริษัทฯ วางแผนที่จะดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ให้บริการและเป็ นตัวกลางในการชาระเงินด้วยเทคโนโลยีใน
รูปแบบต่างๆ ผ่าน SBM โดยระบบการชาระเงินดังกล่าวจะถูกออกแบบให้มคี วามยืดหยุ่น กล่าวคือในแง่ของการ
ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิก ส์ (e-Money Service) ก็เป็ น e-Money ที่สามารถนาไปใช้ชาระค่าสินค้าหรือบริก ารได้
หลากหลายช่องทาง ในแง่ของการให้บริการระบบการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Platform Provider) ก็
เป็ น Payment Platform ทีร่ องรับการรับชาระของผูใ้ ห้บริการรายอื่น ๆ ได้หลากหลายไม่จากัดแต่เพียง e-Money ของ
SBM เพียงอย่างเดียว
โดยระบบการชาระเงิน ของ SBM จะถู ก ออกแบบให้เหมาะกับธุร กิจในหลากหลายประเภทรวมถึง ตู้เ ติมเงิน
อัตโนมัติ ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ และศูนย์อาหาร ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั ฯ โดยธุรกิจให้บริการการชาระเงิน
ของ SBM จะเป็ น ธุ ร กิจ ที่เ ข้า มาเชื่อ มโยงกับ ระบบนิ เ วศน์ ท างธุ ร กิจ ในปั จ จุ บ นั ของบริษัท ฯ (Existing Business
Ecosystem) และสร้างระบบนิเวศน์ ใหม่ (New Business Ecosystem) ที่มีการเชื่อมโยงระบบการชาระเงินทัง้ จาก
ภายนอก และภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะเป็ นสร้างความสะดวกสบายให้กับกลุ่มลูกค้า เป้ าหมายที่จะเข้ามาอยู่ใ น
Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ธุรกิจให้บริการการชาระเงินของ SBM จะช่วยลดปริมาณการใช้เงินสด
ภายในกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ จะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดภายในกลุ่มบริษทั ฯ ได้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่ อสังคม
1.

นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดำเนินธุรกิจอยู่ภำยใต้กรอบของธรรมำภิบำลทีด่ ี มีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
โดยมีควำมมุ่งมั ่นทีจ่ ะพัฒนำธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงสมดุลทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย ตัง้ มั ่นที่จะดำรงตนให้เป็ นบริษัทฯทีเ่ ป็ นแบบอย่ำงทีด่ ีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำง
ยั ่งยืน และสำมำรถบริหำรกิจกำรให้เติบโตอย่ำงมั ่นคงและเป็ นที่ยอมรับในสัง คม บนพื้นฐำนของจริยธรรมและหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทัง้ สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำยโดยคำนึงผลกระทบในกำร
ดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในทุกด้ำน โดยมีรำยละเอียดกำรทำกิจกรรมเพื่อสังคม
และนโยบำยทีเ่ กี่ยวข้องต่ำงๆ ดังนี้
2.

การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน (CSR in Process)
บริษทั ฯ ได้มแี นวทำงกำรดำเนินงำนภำยใต้นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็ นไปตำม
เจตนำรมณ์และแนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น บริษทั ฯ จึงกำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมดังต่อไปนี้

2.1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดแนวทำงในกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
โดยคำนึ ง ถึง ควำมรับผิดชอบต่ อ ผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ตัง้ แต่ ผู้ถือ หุ้น พนั กงำน ลู กค้ำ คู่ ค้ำ คู่ ส ัญ ญำ ชุ ม ชน สัง คม และ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ ยังส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ ำงเสรีและเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงกำรดำเนิน กำรที่อ ำจก่ อให้เ กิด ควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำรวมถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ในหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้
(1) กำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมั ่นที่จะดำเนินธุร กิจ อย่ำงถู กต้อง ด้วยควำมสุจริต เป็ นธรรม โปร่ง ใส
เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญ และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือ
หุน้ ลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ำย รวมถึงมีกำรแบ่งปั นผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรม
(2) ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี น โยบำยด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ำ นควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม ( Corporate Social
Responsibility: CSR) ภำยใต้หลักพืน้ ฐำนทำงจริยธรรม โดยมุ่งหวังเป็ นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงจิตสำนึกที่ดตี ่อสังคม และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ ในระดับชุมชน และประชำชนทัวไป
่ โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้กำหนดแนวทำงควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมในรูปแบบต่ำงๆ ในทุกด้ำนทัง้ เพื่อสังคม กำรกีฬำ สุขภำพกำรรักษำพยำบำล สิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
(3) กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม อำ
ชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยในระดับท้องถิน่ ระดับประเทศ และระดับภูมภิ ำค รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณธุร กิจที่
เป็ นสำกล โดยกำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบตั ิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
และต้องไม่มสี ่วนรูเ้ ห็น ช่วยเหลือหรือกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิด ฝ่ ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
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(4) กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สนับสนุ นกำรดำเนิน กำรที่มีล ักษณะเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ โดย
กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบตั ติ นให้อยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มสี ่วน
รู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิด ฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ทำง
ปั ญญำ
(5) กำรส่งเสริมให้มกี ำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีสทิ ธิภำพ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริมให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับในองค์ กรใช้ทรัพยำกรอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพเหมำะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสำร ให้ควำมรู้ สนับสนุนและสร้ำงจิตสำนึกแก่พนั กงำน
รวมถึงผูท้ เี่ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ในกำรบริหำรกำรใช้ทรัพยำกรทีม่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
2.2. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยสนับสนุ นและเคำรพกำรปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน โดยกำรปฏิบตั ิต่ อผู้ที่ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็ นพนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็ นมนุ ษย์ คำนึงถึงควำมเสมอ
ภำคและเสรีภำพที่เท่ ำเทีย มกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พื้นฐำน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ ว่ ำจะเป็ น ในเรื่อ งของเชื้อ ชำติ สัญชำติ
ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสังคม รวมถึงจัดให้มีกำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม เช่น กำรบังคับใช้แรงงำน
(Forced Labour) กำรใช้แรงงำนเด็ก (Child Labour) และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็ นต้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ และบริษทั ย่อย
ได้ส่งเสริมให้มกี ำรเฝ้ ำระวังกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดด้ำนสิทธิมนุ ษยชน โดยจัดให้มกี ำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
และช่องทำงในกำรร้องเรียนสำหรับผูท้ ี่ได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย และดำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร
ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเคำรพสิทธิมนุ ษยชนเป็ นไปอย่ำงมีประสิท ธิภำพ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ดำเนินกำรสร้ำงองค์
ควำมรูด้ ำ้ นสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ำมหลักสิทธิมนุษยชน
2.3. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ น
ธรรม อันเป็ นปั จจัยทีจ่ ะช่วยเพิม่ มูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั ่งยืน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในอนำคต โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะเคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และ
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำน และจัดให้มกี ระบวนกำรจ้ำงงำน และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนเป็ นธรรม รวมถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใน
รูปเงินเดือน และ/หรือ โบนัสที่เป็ นธรรมเหมำะสมตำมศักยภำพของพนักงำน และกำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้
กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนทีเ่ ป็ นธรรมเพื่อสร้ำงควำมมั ่นคงในสำยอำชีพและส่งเสริมโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
นอกจำกนี้ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรที่เป็ นหัวใจส ำคัญที่ท ำให้ธุร กิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำมำรถ
ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้จดั ให้มีกำรจัดอบรม สัมมนำ ฝึ กอบรม รวมถึงส่ง
บุคลำกรเข้ำร่วมสัมมนำ และฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถศักยภำพของบุคลำกร
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บุคลำกร นอกจำกนี้ บริษทั ฯ และ
บริ ษั ท ย่ อ ยยังได้จ ัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ ำงๆ ส ำหรับพนั กงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่ น ประกันสังคม เป็ นต้ น และ
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นอกเหนือจำกทีก่ ฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสุขภำพ และประกันอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงกำรให้เงินช่วยเหลือประเภทต่ำงๆ แก่
พนักงำน เช่น สวัสดิกำรเงินกู้พนักงำน และเงินช่วยฌำปนกิจ รวมทัง้ จัดให้มีบริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี แ ก่บุคลำกรทุ ก
ระดับชัน้ ของบริษัทฯ โดยพิจำรณำจำกปั จจัยควำมเสี่ยงตำมระดับ อำยุ เพศ และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของแต่ละ
บุคคล
ทัง้ นี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสุขอนำมัยในสถำนที่
ทำงำนที่ดี โดยจัดให้มีมำตรกำรป้ องกันกำรเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจติ สำนึกด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึง
จัดกำรฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขอนำมัยที่ดี และดูแลสถำนที่ทำงำนให้ถูกสุขลักษณะ มีควำมปลอดภัยอยู่เ สมอ
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีม่ คี วำมสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีกำร
ปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีกำรเอำรัดเอำเปรียบซึ่งกันและกัน และเปิ ดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบตั อิ ย่ำงไม่เป็ นธรรมหรือกำรกระทำทีไ่ ม่ถูกต้องในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงให้
กำรคุม้ ครองพนักงำนทีร่ ำยงำนเรื่องดังกล่ำว
2.4. ความรับผิดชอบต่ อลูกค้าและผู้บริโภค
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใส่ใจต่อลูกค้ำและผูบ้ ริโภค โดยมุง่ เน้นกำรปฏิบตั ติ ่อลูกค้ำอย่ำงเป็ นธรรมในเรื่องของสิน ค้ำ
และบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ำที่ตนได้ล่วงรู้มำเนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจอันเป็ นข้อ มู ล ที่
ตำมปกติวสิ ยั จะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย ไม่นำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นกำร
เปิ ดเผยตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำย และไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยยังมีนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริกำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง ทันต่อเหตุกำรณ์ และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทัง้ รักษำสัมพันธภำพที่ดแี ละยั ่งยืน รวมถึงมีกำรเปิ ดข่องทำงให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนได้เกี่ย วกับ
ควำมไม่พอใจและดำเนินกำรตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว และปฏิบตั ติ ำมสัญญำข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่ ำงๆ
ทีม่ ตี ่อลูกค้ำ โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะรีบเจรจำกับลูกค้ำเป็ นกำรล่วงหน้ำกรณีทจี่ ะไม่สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้ เพื่อร่วมกันหำ
แนวทำงแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยได้อย่ำงทันเวลำ รวมทัง้ มีกำรจัดระบบกำรบริกำรลูกค้ำให้ลู กค้ำสำมำรถ
ร้องเรียนควำมไม่พอใจและดำเนินกำรตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว
อนึ่ ง กำรสร้ำงควำมพึง พอใจให้กับลู กค้ำถือ เป็ น กลยุ ทธ์ ส ำคัญ ที่ทำให้บ ริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยสำมำรถบรรลุ
เป้ ำประสงค์ได้ โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะมุ่งมั ่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมั ่นใจให้กับลูกค้ำให้ได้รบั สินค้ำและ
บริกำรอย่ำงมีคุณภำพที่ดีเลิศ ภำยใต้ควำมปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมำะสม รวมทัง้ ยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้นอย่ ำง
ต่อเนื่องและจริงจัง อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินกำรต่ำงๆ จะต้องอยู่บนหลักกำรทีท่ ำให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสำมำรถแข่งขันได้
มีต้นทุนทีเ่ หมำะสมเท่ำทีจ่ ะเป็ นไปได้ โดยยังรักษำคุณภำพของสินค้ำและบริกำรทีไ่ ด้มำตรฐำนสำกล
ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำและผู้บริโภคเฉพำะกลุ่มได้เป็ น
อย่ำงดี เช่น ตู้เติมเงินของบริษัทฯ ช่วยอำนวยควำมสะดวกให้กำรจ่ำยช ำระค่ ำบริกำรเข้ำถึงแหล่งชุมชน ประหยัดเวลำ
ค่ำใช้จ่ำย ทรัพยำกร เชื้อเพลิง ทดแทนกำรเดินทำงด้วยระยะเวลำห่ำงไกลของลูกค้ำเข้ำสู่แหล่งชุมชนหรือหน้ำร้ำนค้ำ หรือ
ทดแทนกำรเดินทำงจำกพืน้ ทีห่ ่ำงไกลเข้ำสู่ตวั เมือง รวมทัง้ ยังช่วยให้กำรเติมเงินเข้ำโทรศัพท์มอื ถือมีต้นทุนที่เหมำะสม และ
มีประสิทธิภำพ ลดข้อผิดพลำดต่ำงๆ ได้มำกขึ้นเช่น กำรทดแทนกำรเติมเงินด้วยวิธีกำรขูดบัตร ลดกระบวนกำรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องในกำรเติมเงิน รวมถึงพนักงำนขำย ที่อำจมีข้อผิดพลำดของมนุ ษย์ (Human error) เกิดขึ้น นอกจำกนี้ ตู้น้ ำซึ่ง
ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังช่วยลดกำรเดินทำงของผูบ้ ริโภค ทำให้บริกำรน้ ำดื่มรวมถึงขนมต่ำงๆ เข้ำถึงใน
พืน้ ทีป่ ิ ด เช่นโรงงำน สำนักงำน ทำให้ผบู้ ริโภคสะดวกและประหยัดเวลำ เป็ นต้น
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2.5. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรอนุ รกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ อีกทัง้ ยังห่วงใยและตระหนักถึงควำมปลอดภัยของสังคม สิง่ แวดล้อม คุณภำพชีวติ ของพนักงำน และชุมชนที่
อำจได้รบั ผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะเลือกใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงจ ำเป็ น
ที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อควำมเสียหำยของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทัง้ มีแนวทำงกำรจัด
กิจ กรรมที่จ ะมีส่ว นอนุ ร ักษ์สิ่งแวดล้ อมอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อ คืนกำไรสู่ ส ังคมตำมควำมเหมำะสม และมุ่ ง เน้ นกำรปลูกฝั ง
จิตสำนึกในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำง จริงจังและต่อเนื่อง
2.6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม
สิ่ งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสนับสนุ นให้มีนวัตกรรมทัง้ ในระดับกระบวนกำรท ำงำนในองค์กร และในระดับควำม
ร่วมมือระหว่ำงองค์กรซึ่งหมำยถึงกำรทำสิง่ ต่ำงๆ ด้วยวิธใี หม่ๆ และยังอำจหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต
เพื่อเพิม่ มูลค่ำ เป้ ำหมำยของนวัตกรรมคือกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำในสิง่ ต่ำงๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทำงทีด่ ขี น้ึ ก่อ
ผลิตผลทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
กำรเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็ นควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำรสื่อสำรและเผยแพร่ให้กบั กลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
รับทรำบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทีห่ ลำกหลำย เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำข้อมูลข่ำวสำรของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย เข้ำถึงกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้อย่ำงทัวถึ
่ ง
กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (After Process)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบำยทีจ่ ะดำเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั ่นกำรปฏิบตั ิ
ตนเป็ นพลเมืองที่ดี และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
และพัฒ นำสัง คม โดยบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ยมีน โยบำยจัดทำโครงกำรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่ ำงต่อ เนื่อ ง โดยมี
ตัวอย่ำงโครงกำรทีจ่ ดั ทำแล้วเสร็จ และ/หรือ อยู่ระหว่ำงกำรจัดดำเนินโครงกำร ดังนี้

3.
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(1) โครงการปันน้ าใจผ่านสโมสรสมุทรปราการ
กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มโครงกำรปั นน้ ำใจผ่ำนสโมสรสมุทรปรำกำร มำตัง้ แต่ช่วงปลำยปี 2561 ซึ่งเป็ นโครงกำรที่ให้
ควำมสำคัญกับกำรสนับสนุ นด้ำนกีฬ ำ เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ มีวิสยั ทัศน์ว่ำเป็ นกำรให้โอกำสและเป็ นกำรสร้ำงสัง คมที่ดี
สนับสนุนให้เยำวชนห่ำงไกลจำกยำเสพติด โดยระยะแรกของกำรช่วยเหลือและสนับสนุ นโครงกำรดังกล่ำว จะเป็ นกำรเริ่ม
จำกกำรสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยของสโมสร และในระยะต่อมำคือกำรสร้ำงกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่ ำง
ๆ เช่น กำรเพิม่ ช่องทำงกำรขำยน้ำเปล่ำตรำสโมสรฟุตบอลสมุทรปรำกำรในตู้น้ ำของบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ทุกตู้ในจังหวัด
สมุทรปรำกำร ทัง้ ในพืน้ ทีเ่ ปิ ดและพื้นที่ปิด เพื่อให้สโมสรฟุตบอลมีรำยได้เพิม่ ขึน้ และนำรำยได้ดงั กล่ำวไปพัฒนำกิจ กรรม
กีฬำภำยในจังหวัดหลำยโครงกำร เช่น โครงกำร Factory Cup หรือในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสมุทรปรำกำร 8 แห่ง ซึ่ง
เป็ นโครงกำรแข่งขันฟุตบอลซึ่งสโมสรฟุตบอลสมุทรปรำกำรเป็ นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรแข่งขัน เป็ นต้น
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(2) โครงการรณรงค์รบั บริจาคผ่านการแชร์คลิ ปสัน้
บริษัทฯ ร่วมกับสถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ ซึ่งเป็ นสถำบันที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวช จัดทำคลิปรณรงค์รบั บริจำคเงิน
ให้กับสถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ผ่ ำนกำรแชร์คลิปสัน้ ซึ่งเงินรับบริจำคดังกล่ำวได้ถู กน ำไปช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มี
อำกำรผิดปกติทำงธรรมชำติและเกิดจำกกำรใช้ยำเสพติด โดยบริษทั ฯ จะบริจำคเงินสมทบให้ตำมยอดแชร์และคอมเมนท์ใน
Facebook และ YouTube ซึ่งผลจำกกิจกรรมดังกล่ำว ช่วยให้สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์สำมำรถระดมเงินบริจำคได้กว่ำ
1 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในดำเนินกำรรักษำทีเ่ กี่ยวข้องสำหรับผูป้ ่ วยจิตเวชต่อไป

(3) โครงการปันน้ าใจผ่านสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บริษัทฯ ได้เริ่มโครงกำรปั นน้ ำใจผ่ ำนสภำกำชำดไทยมำตัง้ แต่ช่ วงปลำยปี 2559 โดยได้มีกำรนำตู้เติมเงิน ของ
บริษทั ฯ ไปวำงให้บริกำรที่สภำกำชำดไทย และโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์จำนวน 10 ตู้ โดยรำยได้ทเี่ กิดจำกกำรใช้บริกำรตู้
เติมเงินดังกล่ำวบำงส่วนจะถูกบริจำคให้แก่สภำกำชำด เพื่อให้ช่องทำงรำยได้เพิม่ เติม และสำมำรถนำรำยได้ดงั กล่ำวไปใช้
กับกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุขได้เพิม่ ขึน้ โดยสำหรับ ปี 2562 และงวด 6 เดือน ปี 2563 บริษทั ฯ ได้บริจำคเงินผ่ำนใต้โครงกำร
ดังกล่ำวไปแล้วทัง้ สิน้ 165,423 บำท และ 48,643 บำท ตำมลำดับ
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(4) โครงการดื่มได้บุญ เพื่อสมทบให้กบั สภากาชาด เพื่อการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สาหรับอาคารศรีสวรินทิ รา
นุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
VDP ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้เริม่ โครงกำรดื่มได้บุญเพื่อสมทบให้กับสภำกำชำด เพื่อกำรจัดซื้อเครื่องมือ
แพทย์สำหรับอำคำรศรีสวรินทิรำนุ สรณ์ 150 ปี โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี มำตัง้ แต่ช่วง
เดือนมิถุนำยน ปี 2562 โดยได้มีกำรนำตู้ขำยสินค้ำที่มีกำรสกรีนข้อควำมลวดลำยสนับสนุ นโครงกำร “ดื่มได้บุญ ” ไปวำง
ให้บริกำรที่ยงั สถำนที่ต่ำงๆ ทัวประเทศ
่
เช่น ภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ โรงแรม สนำมบิน สนำมกีฬำ ธนำคำร โรงพยำบำล
สถำนีบริกำรน้ ำมัน สถำนศึกษำ เป็ นต้น โดยรำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยสินค้ำผ่ำนตู้ขำยสินค้ำดังกล่ำวบำงส่วนจะถู กแบ่ ง
ให้แก่สภำกำชำดไทย เพื่อเป็ นกำรร่วมบริจำคอย่ำงต่อเนื่องและยั ่งยืน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีตู้ขำยสินค้ำภำยใต้
โครงกำรดังกล่ำวติดตัง้ ให้บริกำรแล้วจำนวนทัง้ สิ้น 373 ตู้ และสำหรับงวด 6 เดือน ปี 2563 ทีผ่ ่ำนมำ VDP ได้บริจำคเงิน
ผ่ำนใต้โครงกำรดังกล่ำวไปแล้วทัง้ สิน้ 3,397,802.03 บำท

(5) โครงการมอบสิ่ งของบริจาคเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิ ดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ า 2019
(COVID-19)
บริษทั ฯ ได้มอบสิง่ ของบริจำคประเภทน้ำดื่มตรำเวนดิ้งพลัสและ 6.11 เพื่อเป็ นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลำกรทำง
กำรแพทย์และบรรเทำภัยจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ให้แก่หน่วยงำน
ต่ำงๆ อำทิ โรงพยำบำลพระมงกุฏเกล้ำ โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ
คณะแพทย์ศำสตร์วชิรพยำบำล สภำกำชำดไทย ศำลำว่ำกำรกรุงเทพ มูลนิธดิ วงประทีป เป็ นต้น
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและกลยุทธ์ด้านการตลาดของกลุ่มบริ ษทั ฯ
กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักได้แ ก่ 1) กลุ่มประชากรผู้มีรายได้น้อยซึ่ง คิดเป็ นราว 12.23 ล้านคน(1)
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึ่งมีจานวนสาขาของธนาคารไม่มาก และยังมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย
2) กลุ่มคนไทยทีม่ บี ญ
ั ชีเงินฝากแต่ไม่สะดวกในการเดินทางไปยังธนาคารเนื่องจากตนเองอาศัยอยู่ในพืน้ ทีห่ ่างไกล รวมถึงมี
ค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางเข้าเมืองเพื่อมาทาธุรกรรมทีธ่ นาคาร 3) แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ พม่า ลาว
เขมร อีกราว 2.42 ล้านคน(2) โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของกลุ่มบริษัทฯ เป็ นกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่ไม่มี Financial
Identity และเป็ นกลุ่มคนคนละกลุ่มกับกลุ่มลูกค้าธนาคาร
ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นว่า ตู้เติมเงินอัตโนมัตทิ สี่ ามารถให้บริการรับชาระทีห่ ลากหลายครอบคลุมการใช้จ่าย
ในชีวิต ประจ าวัน ตู้ จ าหน่ ายสิน ค้าอัต โนมัติที่จาหน่ ายสินค้าหลากหลายและมีร าคาถู ก จะสามารถเป็ น ตัว ช่ ว ยในการ
ดารงชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเหล่านัน้ ได้ ทาให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง และลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ในการไปท า
ธุรกรรมหรือการไปซื้อสินค้ายังสถานทีอ่ ่นื
โดยกลยุทธ์ดา้ นการตลาดหลักของกลุ่มบริษทั ฯ คือการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ให้กับ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยเป็ นการรวมจุ ดแข็งและการดาเนิน การด้านต่ าง ๆ ของแต่ละธุรกิจในกลุ่ ม บริษัทฯ มาดาเนิ น
กิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมกัน (Synergy) ซึ่งทาให้เกิดการเชื่อมโยงการให้บริการและข้อมูลกันระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อ
ก่อให้เกิดการเกื้อ หนุ นส่ งเสริม สนั บสนุ นซึ่ง กันและกัน เป็ นเครือข่ายการให้บริการแก่ผู้บ ริโ ภคเพื่อตอบสนองต่อ ความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู้ ริโภค
จากธุ ร กิจ หลักของบริษัท ฯ คือ การให้บริการรับ ช าระแทนผ่ านตู้ เ ติ ม เงินอัต โนมัติ เชื่อ มโยงไปยัง ตู้ ใ ห้บริการ
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ระบบศูนย์อาหาร และระบบบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริษทั ฯ มุ่งหวังทีจ่ ะ
เป็ น Lifestyle Payment ในชีวิตประจาวันของกลุ่มคนฐานราก คนที่ทางานตามโรงงาน คนต่างจังหวัด และแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีอยู่เป็ นจานวนมาก
โดยการจับจ่ายใช้สอยในชีวติ ประจาวันของกลุ่มคนเหล่านี้นัน้ ล้วนมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจ ของ
บริษทั ฯ เช่น การบริโภคเครื่องดื่มชูกาลัง ชา กาแฟ น้าอัดลม ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ตอนกลางวันจะมีการบริโภคอาหาร
กลางวันทีศ่ ูนย์อาหารภายในโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้ไฟฟ้ า -น้าประปา ซึ่งต้องมีการ
เติมเงินและชาระบิลผ่านช่องทางต่างๆ เป็ นประจา หรือในการทางานจะมีการเบิกเงิน ฝากเงิน เติมเงินบัตรต่างๆ เป็ นต้น
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นล้วนต้องใช้เงินสดซึ่งก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและความยุ่งยากในการพกพา โดยเพื่อการก้าวสู่
การเป็ นสังคมไร้เงินสด การให้บริการระบบบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็ นธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ เพื่อตอบโจทย์ความ
พยายามในการลดธุ ร กรรมเงิน สดของกลุ่ ม ลู กค้าเป้ าหมายดัง กล่ าว ซึ่ง เปลี่ย นการท า ธุ ร กรรมเงิน สดทัง้ หมดเป็ น เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน Ecosystem ทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อไปในกลุ่มธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ในอนาคต

(1)
(2)

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ชความยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทยปี 2561 จากสภาพัฒน์ ซึง่ จะมีการจัดทาทุกปี
ที่มา: สถิตจิ านวนคนต่างด้าวที่ได้รบั อนุญาตทางานคงเหลือทัวราชอาณาจั
่
กร ประจาเดือนกรกฎาคม 2563 จากสานักบริหารแรงงานต่างด้าว
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน
(1)
ภาวะตลาดและการแข่งขันตลาดตู้เติมเงินอัตโนมัติ
ตลาดตู้เติมเงินเป็ นตลาดที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยจากการประมาณการของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 คาดว่ามีจานวนตู้เติมเงินในตลาดทัง้ หมดจานวนประมาณ 240,000 (3)ตู้ โดยเป็ นของผู้ให้บริการ 2 รายใหญ่ ได้แก่
ภาวะตลาดและการแข่งขัน
บุญเติม (Boonterm) ประมาณ 130,000 (4) ตู้ ซึ่งคิดเป็ นประมาณร้อยละ 54.20 ของจานวนตู้เติมเงินทัง้ หมดในตลาด และ
(1)
ภาวะตลาดและการแข่งขันตลาดตู้เติมเงินอัตโนมัติ
เติมสบายพลัส ของบริษัทฯ ประมาณ 54,000 ตู้ ซึ่งคิดเป็ นประมาณร้อยละ 22.50 ของจานวนตู้เติมเงินทัง้ หมดในตลาด
ตลาดตู้เติมเงินเป็ นตลาดที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยจากการประมาณการของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
นอกจากนี
ห้บริการรายอื
ๆ ได้แก่ ซิง้ งหมดจ
เกอร์ (Singer)
และกระปุ
กท๊อปอั(3)
พตู(Kapook
2563 คาดว่้ยงาั มีมีผจใู้านวนตู
้เติมเงิน่นในตลาดทั
านวนประมาณ
240,000
้ โดยเป็ นTopup)
ของผู้ให้เป็บนริต้กนาร 2 รายใหญ่ ได้แก่

(3)
(4)

บุญเติม (Boonterm) ประมาณ 130,000 (4) ตู้ ซึ่งคิดเป็ นประมาณร้อยละ 54.20 ของจานวนตู้เติมเงินทัง้ หมดในตลาด และ
(2)
ภาวะตลาดและการแข่
งขันธุรกิ54,000
จตู้ขายสิตูน้ ค้ซึา่งอัคิตดโนมั
ิ (Vendingอยละ
Machine
Unit)้เติมเงินทัง้ หมดในตลาด
เติมสบายพลั
ส ของบริษัทฯ ประมาณ
เป็ นตประมาณร้
22.50Business
ของจานวนตู
ทาง Euromonitor คาดว่าในปี 2561 อุตสาหกรรมตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending) มีมูลค่าทัง้ สิน้ 8.5 พันล้านบาท
นอกจากนี้ยงั มีผใู้ ห้บริการรายอื่นๆ ได้แก่ ซิงเกอร์ (Singer) และกระปุกท๊อปอัพ (Kapook Topup) เป็ นต้น
เติบโตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.0 จากปี 2560 และยังมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ยในอีก 5 ปี ข้างหน้าที่ร้อยละ 4.3 โดยแนวโน้มการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ทผี่ ่านมา จากปั จจัยหลัก 2 ปั จจัยได้แก่ 1) เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้องกับตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
(2)
ภาวะตลาดและการแข่งขันธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business Unit)
เช่น เทคโนโลยีการชาระเงินแบบใหม่ทมี่ คี วามสะดวกรวดเร็วอย่าง QR Code Payment หรือเทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้า
ทาง Euromonitor คาดว่าในปี 2561 อุตสาหกรรมตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending) มีมูลค่าทัง้ สิน้ 8.5 พันล้านบาท
ภายในตู้ให้มสี ภาพดี 2) ตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าภายในตู้ ที่มีความแปลกใหม่หลากหลายและมีคุณภาพดี นอกจากนี้ คาด
เติบโตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.0 จากปี 2560 และยังมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ยในอีก 5 ปี ข้างหน้าที่ร้อยละ 4.3 โดยแนวโน้มการ
ว่าแนวโน้มในอนาคตนัน้ ผู้ประกอบการธุร กิจตู้ขายสิน ค้าอัตโนมัติจะต้องมีการควบคุ มค่ าใช้จ่ ายต่างๆ มากขึ้น เพื่อที่จะ
เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ทผี่ ่านมา จากปั จจัยหลัก 2 ปั จจัยได้แก่ 1) เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้องกับตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
สามารถแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีก หรือช่องทางการขายอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 7-Eleven ทีม่ กี ารขยายสาขาเพิม่ มากขึ้นทุก
เช่น เทคโนโลยีการชาระเงินแบบใหม่ทมี่ คี วามสะดวกรวดเร็วอย่าง QR Code Payment หรือเทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้า
ปี ทัง้ นี้ตู้ขายสินค้ามักจะขายได้ดีในพื้นที่ปิดหรือ Captive Area อย่างเช่นสานักงานออฟฟิ ศ หรือ ตามโรงงาน มากกว่ า
ภายในตู้ให้มสี ภาพดี 2) ตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าภายในตู้ ที่มีความแปลกใหม่หลากหลายและมีคุณภาพดี นอกจากนี้ คาด
พื้นที่สาธารณะอื่นๆ นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีมุมมองว่าสินค้าจากตู้ขายสินค้ามีความสดใหม่น้อยกว่าสินค้าทีม่ าจาก
ว่าแนวโน้มในอนาคตนัน้ ผู้ประกอบการธุร กิจตู้ขายสิน ค้าอัตโนมัติจะต้องมีการควบคุ มค่ าใช้จ่ ายต่างๆ มากขึ้น เพื่อที่จะ
ร้านค้าตามปกติ จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ผู้ประกอบการจะต้อ งสร้างภาพลักษณ์ตู้ ขายสิน ค้าที่มีความทันสมัย สะอาด เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีก หรือช่องทางการขายอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 7-Eleven ทีม่ กี ารขยายสาขาเพิม่ มากขึ้นทุก
ผูบ้ ริโภครูส้ กึ ดีกบั ตู้
ปี ทัง้ นี้ตู้ขายสินค้ามักจะขายได้ดีในพื้นที่ปิดหรือ Captive Area อย่างเช่นสานักงานออฟฟิ ศ หรือ ตามโรงงาน มากกว่ า
จากการประมาณการของ VDP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทีผ่ ่านมา อุตสากรรมตู้ขายสินค้าอัตโนมัติคาดว่าจะมี
พื้นที่สาธารณะอื่นๆ นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีมุมมองว่าสินค้าจากตู้ขายสินค้ามีความสดใหม่น้อยกว่าสินค้าทีม่ าจาก
ตู้ขายสินค้าอัตโนมัตริ วมประมาณ 30,000 ตู้ โดย SUN 108 ของบริษทั ซันร้อยแปด จากัด ยังคงเป็ นผูน้ าตลาดทีม่ สี ่วนแบ่ง
ร้านค้าตามปกติ จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ผู้ประกอบการจะต้อ งสร้างภาพลักษณ์ตู้ ขายสิน ค้าที่มีความทันสมัย สะอาด เพื่อให้
ประมาณร้อยละ 40 เวนดิ้ง พลัส ของบริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด มีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 20 ในขณะที่ บุญเติมของบริษัท
ผูบ้ ริโภครูส้ กึ ดีกบั ตู้
ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จ ากัด (มหาชน) Bluepay ของบริษัท บลู เ พย์ จ ากัด 7-Eleven ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากั ด
จากการประมาณการของ VDP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทีผ่ ่านมา อุตสากรรมตู้ขายสินค้าอัตโนมัติคาดว่าจะมี
(มหาชน) TG Vending ของบริษทั ที.ซี.ฟาร์มาซูตคิ อล อุตสาหกรรม จากัด และ AOC ของบริษทั เอเชีย เวนดิ้ง แมชชีน โอ
ตู้ขายสินค้าอัตโนมัตริ วมประมาณ 30,000 ตู้ โดย SUN 108 ของบริษทั ซันร้อยแปด จากัด ยังคงเป็ นผูน้ าตลาดทีม่ สี ่วนแบ่ง
เปอร์เรชัน่ จากัด มีส่วนแบ่งราวใกล้เคียงกัน โดยทีผ่ ่านมาบุญเติมมีการพัฒนาตู้ขายสินค้าให้สามารถใช้บริการของตู้เติมเงิน
ประมาณร้อยละ 40 เวนดิ้ง พลัส ของบริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด มีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 20 ในขณะที่ บุญเติมของบริษัท
ได้ดว้ ย เช่น การเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ การชาระบิล หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ยงั รองรับการชาระเงิน
ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จ ากัด (มหาชน) Bluepay ของบริษัท บลู เ พย์ จ ากัด 7-Eleven ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากั ด
ด้วยระบบ QR Payment จึงทาให้สามารถดึงดูดผูบ้ ริโภคทีต่ ้องการทาธุรกรรมหลายๆ อย่างพร้อมกับการซื้อสินค้าไปพร้อม
(มหาชน) TG Vending ของบริษทั ที.ซี.ฟาร์มาซูตคิ อล อุตสาหกรรม จากัด และ AOC ของบริษทั เอเชีย เวนดิ้ง แมชชีน โอ
กันได้ในทีเ่ ดียว
เปอร์เรชัน่ จากัด มีส่วนแบ่งราวใกล้เคียงกัน โดยทีผ่ ่านมาบุญเติมมีการพัฒนาตู้ขายสินค้าให้สามารถใช้บริการของตู้เติมเงิน
ได้ดว้ ย เช่น การเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ การชาระบิล หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ยงั รองรับการชาระเงิน
(3)
ภาวะการแข่งขันของธุรกิจระบบศูนย์อาหาร
ด้วยระบบ QR Payment จึงทาให้สามารถดึงดูดผูบ้ ริโภคทีต่ ้องการทาธุรกรรมหลายๆ อย่างพร้อมกับการซื้อสินค้าไปพร้อม
ธุรกิจระบบศูนย์อาหารลูกค้าที่ใช้บริการระบบศูนย์อาหารส่ วนใหญ่คือห้างสรรพสิน ค้า เช่น Tesco Lotus Tops
กันได้ในทีเ่ ดียว
Robinson และกลุ่มเซ็นทรัล นอกจากนี้มีกลุ่มธุรกิจอื่น เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน เป็ นต้น โดยคาดการณ์ว่า
SBS มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 50 ของการให้บริการทัง้ หมดในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงั มีผใู้ ห้บริการระบบชาระเงินใน
(3)
ภาวะการแข่งขันของธุรกิจระบบศูนย์อาหาร
ศูข้อนมูย์ลอจากการประมาณของบริ
าหารในศูนย์อาหารรายส
าคัญอีก 2 ราย ได้แก่ ส.สหธารา และ CODE CONNEXT
ธุรกิจระบบศูนษย์ทั อฯาหารลูกค้าที่ใช้บริการระบบศูนย์อาหารส่ วนใหญ่คือห้างสรรพสิน ค้า เช่น Tesco Lotus Tops
ข้อมูลจากจาก Presentation บริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) ประจาผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 ของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท
Robinson และกลุ่มเซ็นทรัล นอกจากนี้มีกลุ่มธุรกิจอื่น เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงงาน เป็ นต้น โดยคาดการณ์ว่า
เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)

(3)
(4)

ข้อมูลจากการประมาณของบริษทั ฯ
ข้อมูลจากจาก Presentation บริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) ประจาผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 ของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท
เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิ จ
ตารางต่อไปนี้แสดงรายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ รายได้จากการให้บริการตามสัญญา และรายได้
ดอกเบี้ยจากการขายผ่อนชาระของกลุ่มบริษทั ฯ โดยแสดงตามมูลค่าและอัตราร้อยละสาหรับปี 2561 ถึงปี 2563 เป็ นดังนี้
รายการ
รายได้จากการขาย
- รายได้จากการขายตู้เติมเงิน(1)
- รายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้จาหน่ายสินค้า
อัตโนมัตแิ ละสินค้าอืน่
รายได้จากการให้บริการ
- รายได้จากการให้บริการผ่านตู้เติมเงิน
- รายได้จากการให้บริการโฆษณา
- รายได้จากการให้บริการระบบศูนย์อาหาร
รายได้จากการให้บริการตามสัญญา(1)
รายได้ดอกเบี้ยจากการขายผ่อนชาระ
รายได้อ่นื (2)
รายได้รวม

ดาเนิ นการ
โดย
SABUY
VDP
SABUY
SABUY /
VDP
SBS
SABUY
SABUY

สาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
586.46 44.17 359.20 28.08 536.18 35.44
430.92 32.45
155.53

11.71

359.20

28.08

536.18

35.44

576.28
552.18

43.40
41.59

698.72
660.61

54.61
51.64

689.48
604.66

45.58
39.97

-

-

12.58

0.98

42.05

2.78

42.77
2.83
24.11
1.82
25.54
2.00
65.25
5.10 169.97 11.24
152.23 11.47 111.44
8.71
65.19
4.31
12.82
0.97
44.76
3.50
51.90
3.43
1,327.78 100.00 1,279.37 100.00 1,512.72 100.00

หมายเหตุ
(1)
บริษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายตู้เติมเงิน โดยปรับใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS15) แทนการรับรู้รายได้ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS18) ฉบับเดิม ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ส่ง ผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่บันทึกรายได้จากการขายตู้เติมเงิน และทยอยรับรู้รายได้
ดังกล่าวเป็ นรายได้จากการให้บริการตามสัญญา เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่มกี ารขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ทัง้ นี้ ฝ่ ายจัดการของบริษทั ฯ ได้ประมาณการรายได้กรณีท่รี บั รู้
รายได้ตาม TAS18 ฉบับเดิม บริษทั ฯ จะมีรายได้จากการขายตู้เติมเงิน สาหรับปี 2562 จานวน 409.83 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า เนื่องจากตู้เติม
เงินของบริษัทฯ มีจ านวนเพิ่มขึ้นครอบคลุมหลายพื้นที่ทวประเทศท
ั่
าให้ปริมาณการขายตู้เติมเงินลดลงจากปี ก่อ นหน้า รวมถึง บริษัทฯ เน้นข ยายการตัง้ ตู้เติมเงินที่เป็ น
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
(2)

รายได้อ่นื ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ได้แก่รายได้จากเครดิตคงค้างจากธุรกิจบริการตู้เติมเงิน และรายได้ดอกเบี้ย
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ยความเสี
ปัจปัจัจยจัความเสี
่ยง ่ยง
(1) ความเสีย่ งจากการสั ่งซื้อวัสดุและว่าจ้างประกอบตู้เติมเงินและการสั ่งซื้อตู้ขายสินค้าอัตโนมัตจิ ากบุคคลภายนอก
• การจัดหาตู้เติ มเงิ น (SABUY)
ส าหรับกรณี การจัดหาตู้ เ ติม เงิน นั น้ บริษัท ฯ มีการสั ่งซื้อ วัส ดุ แ ละอะไหล่ เช่ น เครื่อ งสแกนบาร์ โ ค้ด
เครื่องรับธนบัตร เครื่องรับเหรียญ แผงวงจรสายไฟต่างๆ อุปกรณ์กุญแจล็อคตู้เติมเงิน จากผูจ้ ดั จาหน่ายวัส ดุและ
อะไหล่ซ่งึ เป็ นบุคคลภายนอกมากกว่ า 10 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40.37 ร้อยละ 13.94 และร้อย 178 ของยอดซื้อ
สาหรับงบการเงินรวมในงวดการดาเนินงานปี 2561 – 2563 โดยภายหลังทีม่ กี ารสั ่งซื้อวัสดุและอะไหล่ต่าง ๆ แล้ว
บริษทั ฯ ยังได้ว่าจ้างประกอบตู้เติมเงิน (Original Equipment Manufacturer : OEM) จากผูร้ บั จ้างประกอบตู้ที่เป็ น
บุคคลภายนอกทีม่ ไิ ด้มคี วามเกี่ยวข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ หมด 5 ราย คิดเป็ นต้นทุนในการจ้างประกอบตู้เติมเงินและตู้
ขายสินค้าอัต โนมัติ ร้อยละ 5.98 ร้อยละ 2.45 และร้อยละ 0.73 ของยอดซื้อส าหรับงบการเงินรวมในงวดการ
ดาเนินงานปี 2561 – 2563 (ทัง้ นี้ แต่เดิมบริษทั ฯ ได้มกี ารว่าจ้าง AJA ในการประกอบตู้เติมเงิน ก่อนทยอยเปลี่ยน
มาใช้บริการจากบุคคลภายนอกทีม่ ไิ ด้มคี วามเกี่ยวข้องกัน)
ดังจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ไม่ได้ดาเนินการผลิตตู้ เติม เงิน ด้วยตนเอง แต่จะมีพื้นที่ใช้เก็บตู้ดงั กล่ าวเพื่อ
ซ่อมแซมบารุงรักษา รอการจาหน่ ายหรือนาไปใช้งานต่อไป ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงกรณีที่ผู้จดั จาหน่ าย
วัสดุและอะไหล่ ผูร้ บั จ้างประกอบตู้เติมเงิน ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ หรือส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามคุณภาพและ
เวลา ซึ่งอาจทาให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก และอาจส่งผลต่อผลการดาเนินงาน สถานะการเงินใน
ภาพรวมของบริษทั ฯ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม สาหรับกรณีความเสี่ยงจากความสามารถในการส่งมอบสินค้านัน้ บริษัทฯ ได้มีการสั ่งซื้อ
วัสดุและอะไหล่ดงั กล่าวจากผูจ้ าหน่ ายหลายรายสาหรับตู้เติมเงิน ตามประเภทสินค้าที่ผู้จ ั ดจาหน่ ายแต่ละรายมี
ความเชีย่ วชาญในการผลิตและจัดหา และมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อประกอบตู้เติมเงินในช่วงเวลาที่ผ่ านมา
ทาให้กระบวนการประกอบตู้เติมเงินของบริษทั ฯ ไม่ถูกผูกขาดโดยผูจ้ ดั จาหน่ ายรายใดรายหนึ่ง อีกทัง้ ยังทาให้เกิด
อานาจต่อรองในการสั ่งซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ต้นทุนทีเ่ หมาะสมในการดาเนินธุรกิจ ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไม่สามารถ
หาผูป้ ระกอบตู้เติมเงินได้ หรือสินค้าส่งมอบไม่ทนั เวลา บริษทั ฯ ก็สามารถประกอบตู้เติมเงินด้วยหน่วยงานภายใน
ของบริษทั ฯ โดยใช้วสั ดุและอะไหล่ทซี่ ้อื จากบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็ นแผนการดาเนินงานสารองทีจ่ ะเป็ นส่ว นช่วย
ให้บริษทั ฯ ลดการพึง่ พาการว่าจ้างประกอบตู้เติมเงินแบบ OEM ได้ รวมทัง้ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารนาตู้เติมเงิน
ทีย่ ดึ คืนจากลูกค้ามาทาการซ่อมแซมและตกแต่งใหม่ก่อนนาไปขายต่อไป ซึ่งทาให้เป็ นการลดความเสีย่ งเรื่องการ
ใช้จดั หาอะไหล่ ส่วนประกอบ และการว่าจ้างประกอบตู้เติมเงินจากบุคคลภายนอกอีกด้วย
• การจัดหาตู้ขายสิ นค้า (VDP)
สาหรับกรณีจดั หาตู้ขายสินค้านัน้ VDP ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และได้เริ่มประกอบธุรกิจตู้ขาย
สินค้าอัตโนมัตติ งั ้ แต่เดือนกรกฎาคม 2560 มีการซื้อตู้ขายสินค้าอัตโนมัตทิ งั ้ หมดจากบุคคลภายนอกประมาณ 2-3
ราย คิดเป็ น ร้อ ยละ 16.95 ร้อ ยละ 37.54 และร้อ ยละ 54.42 ของยอดซื้อ ส าหรับ งบการเงิ น รวมในงวดการ
ดาเนินงานปี 2561 – 2563 โดยส่วนใหญ่จะเป็ นตู้มอื สองจากประเทศญี่ป่ นุ ทีย่ งั อยู่ในสภาพดีจากตัวแทนจาหน่ าย
ตู้ ข ายสิน ค้าในประเทศไทย และภายหลัง จากการซื้อ ตู้ ม าแล้ ว นั น้ VDP จะท าการติดสติ๊กเกอร์ และปรับปรุ ง
รูปลักษณ์ภายนอกของตู้เล็กน้อย เพื่อให้สามารถนาตู้ไปใช้งานได้ โดยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งดังกล่าวไม่ได้มี
นัยสาคัญต่อการดาเนินงาน ดังจะเห็นได้ว่า VDP ไม่ได้ดาเนินการผลิตตู้ขายสินค้าอัตโนมัติดว้ ยตนเอง จึงทาให้มี
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ความเสีย่ งกรณีทผี่ ขู้ ายตู้ขายสินค้าอัตโนมัติไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ หรือส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามคุณภาพและ
เวลา ซึ่งอาจทาให้การดาเนินธุรกิจของ VDP หยุดชะงัก และอาจส่งผลต่อผลการดาเนินงาน สถานะการเงินใน
ภาพรวมของบริษทั ฯ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม VDP ได้มกี ารซื้อตู้ขายสินค้าอัตโนมัตจิ ากผูจ้ ดั จาหน่าย 2-3 ราย ซึ่งไม่ถูกผูกขาดโดยผู้จดั
จาหน่ายรายใดรายหนึ่ง อีกทัง้ ยังเน้นการสารองทางเลือกในการสั ่งซื้อสินค้าและการว่าจ้างบริการต่างๆ เสมอ เพื่อ
ป้ องกันเหตุการณ์ทผี่ จู้ ดั จาหน่ ายหรือผูใ้ ห้บริการรายใดรายหนึ่งไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้ตามคุณภาพและเวลา
ทีต่ กลงกัน
(2) ความเสีย่ งจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะการให้บริการตู้เติมเงิน
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยค่อนข้างมีความซับซ้อน และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นส่วนหลักในการให้บริการ จึงต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดใี นการจัดการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ส าหรับ
ธุรกิจตู้เติมเงิน เช่น การจัดการข้อมูลของตู้จานวนมากทีก่ ระจายอยู่ตามสถานทีต่ ่างๆ ทัวประเทศ
่
การรับส่งข้อมูล
ระหว่างบริษัทฯ และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลทัง้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและ
ข้อมูลการทารายการต่างๆ เป็ นต้น โดยระบบบริหารจัดการและควบคุมอุปกรณ์จะถูกติดตัง้ อยู่ที่ศูนย์กลางข้อมูล
(Data Center) ของบริษัทฯ ซึ่ง ตู้เติมเงินทุกตู้ และจะเชื่อมต่อเข้ามาเพื่อให้สามารถให้บริการได้ อีกทัง้ ยังมีระบบ
ประมวลผลรายการบริการที่ศูนย์กลางข้อมูลซึ่งทางานประสานกันกับระบบบริหารจัดการและควบคุมอุปกรณ์ ซึ่ง
จะท าการรับคาสั ่งการท ารายการต่ างๆ เพื่อ ประมวลผล ตามประเภทของรายการนั น้ ๆ ตามข้อ กาหนดหรือ
ข้อจากัดของผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ จากนัน้ ระบบ
บริหารจัดการวงเงินจะทาหน้าที่ร่วมกับทุกระบบเพื่อ บันทึกรายการเพิ่มหรือลดของวงเงินของตู้เติม เงิน รวมทัง้
ยอดเงินสะสมของลูกค้าผูใ้ ช้บริการ เมื่อมีการทารายการต่างๆ เข้ามาทางตู้เติมเงิน หรือ เมื่อมีการปรับปรุงวงเงิน
ตามเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่กาหนด นอกจากนี้ ระบบดังกล่าว ยังต้องจัดทาเพื่อรองรับ การเชื่อมต่อกับระบบ
ประมวลผลของผูใ้ ห้บริการภายนอกซึ่งเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นสาคัญ และต้องจัดทาให้ลูกค้าเจ้าของตู้เติมเงิน
สามารถเชื่อมต่อเข้ามาเพื่อตรวจสอบสถานะ ดูสถิติการใช้งาน และกาหนดค่าการทางานตามที่มีสิทธิ ์ ผ่านทาง
ระบบงานทีจ่ ดั ทาไว้โดยเฉพาะ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นอย่างมาก โดยจัดให้มีบุคลากรทีม่ ี
คุ ณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีเ ป็ นอย่ างดี ในการปฏิบ ัติการ และดู แ ลรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ รวมทัง้ บริษัทฯ ยังจัดให้มี ระบบสารองข้อมูลที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อ ป้ อ งกัน
ความเสียหายของข้อมูล รวมทัง้ จัดให้มีการพัฒนา ซ่อมแซม และบารุงรักษาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มี
เสถียรภาพอยู่เสมอ
อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ เป็ นผู้ประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจให้บริการการชาระเงิน ได้รบั อนุ ญาตโดย
กระทรวงการคลัง และอยู่ในการกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัตริ ะบบการชาระเงิน
พ.ศ. 2560 บริษัทฯ จึงต้องมีการดาเนินการอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับความมั ่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และต้องทาปฏิบตั ติ ามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนช. 11/2561 เรื่องนโยบายและมาตรการรักษาความ
มั ่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการว่ าจ้างผู้ต รวจสอบการดาเนิน งานด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ให้เข้าทาการตรวจสอบกรณีดงั กล่าวโดยเฉพาะเป็ นรายปี
เพื่อให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อบกพร่องและให้สามารถดาเนินการแก้ไข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีศูนย์ระบบสารอง
ข้อมูลไว้ที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) นอกเหนือจากศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ที่บริษัทฯ
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เพื่อให้สามารถย้ายระบบการให้บริการไปยังศูนย์สารองดังกล่าวได้อย่างทันเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ข ดั ข้องที่ระบบ
ของสานักงานใหญ่
(3) ความเสีย่ งจากการชาระหนี้ของลูกหนี้ผ่อนชาระสาหรับการขายตู้เติมเงินแบบผ่อนชาระ
บริษัทฯ มีการขายตู้เติมเงินในลักษณะขายแบบผ่อนชาระเป็ นส่วนใหญ่ คิดเป็ น ร้อยละ 93.07 ร้อยละ
88.35 และร้อยละ 93.29 ของรายได้จากการขายตู้เติมเงินรวมในงวดการดาเนินงานปี 2561 – 2563 ทาให้รายการ
ลูกหนี้ผ่อนชาระถือเป็ นสินทรัพย์ที่มนี ัยสาคัญของบริษทั ฯ คิดเป็ น ร้อยละ 41.70 ร้อยละ 20.33 และร้อยละ 55.10
ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 – 2563 จึงมีความเสี่ยงกรณีที่ลู กหนี้ไม่ ชาระหนี้ หรือชาระหนี้ไ ม่
ครบถ้วน ไม่ตรงกาหนด ซึ่งอาจทาให้กระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯ ได้
ประเด็นด้านคุณภาพของลูกหนี้ผ่อนชาระถือเป็ นหัวใจสาคัญของธุรกิจบริษัทฯ และเป็ นเรื่องที่ผบู้ ริหาร
ของบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก โดยผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของ
ลูกหนี้ผ่อนชาระมาโดยตลอด บริษัทฯ ยังได้เพิ่มแนวทางการกาหนดค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญของลู กหนี้ที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการผ่อนชาระ เช่น ลูกหนี้มีการขอขยายระยะเวลาชาระเงินเพิ่มขึ้น ทาให้การตัง้ สารอง
เป็ นไปด้วยความรัดกุมเพิ่มขึน้ อีกทัง้ ยังเพิม่ นโยบายการนามูลค่าของสินค้ายึดคืนหรือหลักประกันมาประกอบการ
จัดทาการคานวณหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้มูลค่าลูกหนี้บนงบการเงินสะท้อนความเป็ นจริงมากขึน้
(4) ความเสีย่ งจากสินค้าคงเหลือล้าสมัยกรณีสนิ ค้าทีว่ างขายในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
VDP มีการสารองสินค้าคงเหลือ เช่น สินค้าประเภทเครื่องดื่ม อาหารต่างๆ ไว้เพื่อรอการขาย โดยกรณีที่
บริษทั ย่อยดังกล่าวมีสนิ ค้าคงเหลือค้างนานจากการทีข่ ายสินค้าไม่ได้ จะทาให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสี่ยง
ด้านสินค้าล้าสมัย และ/หรือหมดอายุ ซึ่งอาจกระทบผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงิน ของบริษัท ฯ ใน
ภาพรวม
ทัง้ นี้ VDP ได้มกี ารวางแผนสารองสินค้าประเภทเครื่องดื่ม อาหารต่างๆ ตามประมาณการความต้องการ
ของลูกค้า เช่น กรณีสนิ ค้าประเภทเครื่องดื่ม อาหารต่างๆ นัน้ พนักงานส่วนกลางของ VDP จะวางแผนร่วมกับรูท
แมนเพื่อพิจารณาถึงประเภทสินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยม และไม่นิยมในแต่ละพื้นที่ ทาให้ VDP สามารถสารองสิน ค้า
คงเหลือได้ตรงตามความต้องการของผูซ้ ้อื มากขึน้ และเป็ นการลดความเสีย่ งด้านสินค้าล้าสมัย
(5) ความเสีย่ งจากการยึดคืนสินค้าประเภทตู้เติมเงินจากการขายแบบผ่อน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงการยึดคืนสินค้า ซึ่งเป็ นไปตามการเติบโตของธุรกิจขายตู้เติมเงินแบบผ่อน โดย
กรณีที่ลูกหนี้ตู้เติมเงินแบบผ่อ นมีเหตุผิดนั ดช าระ และทาให้ต้องยึดคืนสินค้า อาจทาให้เป็ นความเสีย่ งต่ อ การ
เพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายจากการยึดคืนสินค้าและการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากการรับผ่อนชาระ และทาให้มสี นิ ค้า
คงเหลือค้างที่บริษัทฯ มากขึ้น ทาให้บริษัทฯ อาจมีต้นทุนในบริหารจัดการต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่ง อาจกระทบผลการ
ดาเนินงานและสถานะทางการเงิน ของบริษัทฯ ในภาพรวม โดยในงวดการดาเนินงานปี 2561 – 2563 บริษทั ฯ มี
ผลขาดทุนจากการยึดคืนสินค้า (ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา) จานวน 127.33 ล้านบาท จานวน 74.82 ล้านบาท
และ จานวน 38.84 ล้านบาท ตามลาดับ
แม้ว่าประเด็นเรื่องการยึดคืนตู้เติมเงินอาจเป็ นความเสีย่ งทีไ่ ม่รุนแรงต่อบริษทั ฯ ในด้านการบริหารจัดการ
สินค้าคงเหลือ โดยการยึดคืนสินค้าถือเป็ นการชดเชยความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการผิดนัดหรือหยุดชาระเงิน
จากลูกค้า เนื่องจากตู้เติมเงินที่ยึดคืน ดัง กล่าวสามารถปรับปรุงและน ากลับไปจ าหน่ ายให้กับลู กค้ารายใหม่ ไ ด้
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการยึดคืนสินค้าจากลูกค้า ทาให้บรรเทาความเสียหายจากการ
ยึดคืนสินค้าดังกล่าว รวมทัง้ ได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการติดตามหนี้ และยึดคืนสินค้าเป็ นอย่างมาก โดยมีการ
จัดตารางอายุลูกหนี้แบบระมัดระวังมากขึน้ กว่าในอดีต รวมทัง้ มีการติดตามลูกหนี้อย่างระมัดระวังและต่อเนื่องมาก
ขึ้น และจะดาเนินการยึดคืนสินค้าโดยทีมติดตามการยึดคืนสินค้าของบริษัทฯ กรณีที่มีเหตุผิดนัดชาระหนี้ อย่าง
ทันท่วงที
(6) ความเสีย่ งจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั รายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากการจาหน่ายตู้เติมเงินและการให้บริการของตู้เติมเงินอัตโนมัติ ซึ่ง
มีการแข่ ง ขัน กัน ระหว่ างผู้เ ล่น รายใหญ่ ใ นอุ ตสาหกรรม โดยปั จ จุ บัน ช่ อ งทางในการเติม เงิน โทรศัพ ท์เ คลื่อนที่
สามารถทาได้หลายช่องทาง โดยหนึ่งในวิธที ี่ได้รบั ความนิยมในพืน้ ทีห่ ่างไกลคือวิธีการเติมเงินผ่านตู้เติมเงิน ซึ่ง
สะดวกและได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากในกลุ่มผูท้ มี่ ีรายได้น้อย ผู้ทไี่ ม่เคยชินกับเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟน หรือ
ผู้ที่ไม่มีเงินเก็บมากนัก เพราะการเติมเงินผ่านตู้เติมเงิน สามารถเติมเงินด้วยมูลค่า ที่ไม่สูง และตู้เติมเงินยังเป็ น
ช่องทางที่ผู้ทมี่ ีรายได้น้อยหรือผู้ทอี่ าศัยอยู่ห่างไกลจากเขตเมืองสามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตามตลาดตู้เติม
เงินโทรศัพท์เคลื่อนมีการแข่งขันทีเ่ พิ่มสูงขึ้น จากการประมาณโดยบริษัทฯ โดยเป็ นของผู้ให้บริการ 2 รายใหญ่
ได้แก่ ตู้บุญเติม (Boonterm) และยังมีผู้ให้บริการรายอื่นๆ ได้แก่ ตู้ซิงเกอร์ (Singer) ตู้กระปุกท๊อปอัพ (Kapook
Topup) เป็ นต้น
นอกจากนี้ สาหรับอุตสาหกรรมตู้ขายสินค้าอัตโนมัตินัน้ ก็มกี ารแข่งขันทีค่ ่อนข้างรุนแรงและคาดการณ์ ว่ายัง
มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต โดยเจ้าของตู้มีการผนวกเทคโนโลยีในการชาระเงินและการเก็บสิน ค้า
คงเหลือมาใช้กับตู้ขายสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ รวมถึงมีการคัดเลือกสิน ค้าภายในตู้โดยเน้นคุณภาพสินค้าและ
ความหลากหลาย ปั จจุบนั บริษัท ซันร้อยแปด จากัด ยังถือได้ว่าเป็ นผู้นาตลาดในกลุ่มธุรกิจนี้ที่มีจานวนตู้มาก
ทีส่ ุดและกระจายไปยังจุดสาคัญๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ โดยมีผใู้ ห้บริการรายอื่นๆ รวมถึงบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เช่น ตู้
เวนดิ้งพลัส ตู้ทจี เี วนดิ้ง ตู้ยูนิเพรซิเดนซ์ เป็ นต้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและบริษัทย่อยมีกลยุทธ์หลักในการสร้างระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ
(Business Ecosystem) ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยเป็ นการรวมของแต่ล ะธุร กิจ ในกลุ่ม บริษัท ฯ มาดาเนิ น
กิจกรรมรวมกัน และส่งเสริมกัน (Synergy) ซึ่งทาให้เกิดการเชื่อ มโยงของข้อ มูล (Data) การเกื้อหนุ นส่ง เสริม
สนับสนุ น ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการให้บริการแก่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
สร้างความพึงพอใจ และตอบสนองการใช้จ่ายเงินในชีวติ ประจาวันของให้แก่ผูใ้ ช้บริการได้ในระดับสูงสุด จากธุรกิจ
หลักของบริษัท ฯ คือการให้บริการรับชาระเงินแทนผ่านตู้เติมเงิน เชื่อมโยงไปยังตู้ให้บริการจาหน่ ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ระบบงานศูนย์อาหาร และระบบบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลุ่มบริษทั ฯ มุ่งเน้นทีจ่ ะเป็ น
Lifestyle Payment Provider ในชีวติ ประจาวันของกลุ่มคนฐานราก พนักงานโรงงาน หรือกลุ่มคนทีท่ างาน ใช้ชวี ติ
ในสถานทีป่ ิ ด กลุ่มคนต่างจังหวัด และแรงงานจากประเทศเพื่อ นบ้าน ซึ่งมีอยู่เป็ นจานวนมากและเป็ นตลาดกลุ่มที่
มีขนาดใหญ่ในประเทศ โดยปั จจุบนั โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการในอนาคตทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และขอใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(7) ความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเติมเงินของผูบ้ ริโภค
สาหรับการเติมเงินโทรศัพท์มือถือนัน้ ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ช่องทางในการเติมเงินโทรศัพท์มือ ถือ
หรือบริการชาระเงินต่ างๆ ได้หลากหลายช่อ งทางที่ส ามารถทดแทนกันได้ เช่น การชาระเงินเพื่อ เติมเงิน เข้า
โทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชัน่ ที่ผูกกับธนาคาร หรือแม้กระทังการช
่
าระเงินต่าง ๆ ในร้านสะดวกซื้อ การซื้อบัตรเติม
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เงินโทรศัพท์แบบบัตรขูด การเติมเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) เป็ นต้น ทัง้ นี้ แนวโน้มของค่าธรรมเนียมในการท า
รายการโดยเฉพาะอย่างยิง่ วิธกี ารชาระเงินผ่านแอพพลิเคชันนั
่ น้ มีต้นทุนที่ถูกลงอย่างชัดเจน ทาให้ผู้บริโภคอาจ
หันไปใช้วิธีดงั กล่าวตามต้ นทุนที่ประหยัดได้ การเปลี่ยนไปเป็ นสมาชิกเครือ ข่ายรายเดือน (Postpaid) หรือวิธี
ทางเลือ กอื่น ๆ ที่ใ ห้ความสะดวกสบายและต้ น ทุ น ที่ถู ก กว่ าในอนาคต ท าให้บ ริษัท ฯ มีความเสี่ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการตู้เติมเงินทาให้ตู้เติมเงิน ได้รบั ความนิยมลดลงจากผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจทาให้
บริษัทฯ สูญเสียรายได้ และส่งผลต่อผลการดาเนินงาน สถานะการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ และโอกาสทาง
ธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คาดว่ายังคงมีโอกาสทางธุรกิจสาหรับธุรกิจตู้เติมเงิน โดยพิจารณาจากข้อมูลจานวนการใช้
บริการตู้เติมเงินที่เพิ่มขึ้น โดยตู้เติมเงินสามารถเข้าถึงความต้ องการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริ การ
กลุ่ ม เป้ าหมายซึ่ง เป็ น คนในพื้น ที่ห่ างไกลและพื้น ที่ปิดที่มีร ายได้ไ ม่ สู ง มากนั ก รวมถึง อาจไม่ ส ามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และระบบบัญชีธนาคาร เช่น บัตรเครดิต ได้เท่าทีค่ วร ทัง้ นี้ ตู้เติมเงินของบริษทั ฯ มีจุดเด่นทีเ่ ข้าถึงลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี คือ ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินโทรศัพท์ได้ ด้วยมูลค่าที่ไม่สูงต่อครัง้ และครอบคลุม
พืน้ ทีท่ หี่ ่างไกลและพืน้ ทีป่ ิ ด รวมทัง้ การให้บริการหน้าตู้ทไี่ ด้มากถึง 3 ภาษา ทาให้สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าคนไทย
และคนต่ างชาติ โดยบริษัท ฯ พยายามหาลู กค้าเจ้ าของตู้ เ ติ ม เงิน ที่อ ยู่ ใ นหลายพื้น ที่ รวมทัง้ มองหาท าเลที่
หลากหลาย และมีศกั ยภาพในการเติบโต เพื่อให้ตู้เติมเงินของบริษทั ฯ สามารถให้บริการลูกค้าปลายทางได้อ ย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
(8) ความเสีย่ งจากการพึง่ พาผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือสาหรับธุรกิจเติมเงิน
รายได้จากการให้บริการเติมเงินผ่ านตู้เติมเงิน คิดเป็ นร้อยละ 29.10 ร้อยละ 48.73 และร้อยละ 64.33
ของรายได้ร วมในงวดการด าเนิ น งานปี 2561 – 2563 โดยรายได้จ ากการให้ บ ริ การดัง กล่ าวเกิ ดจากร ายได้
ค่ า ธรรมเนี ย มจากการให้ บ ริก ารผ่ า นเครื่ อ งรับ ช าระเงิ น อัต โนมัติ แ ละส่ ว นแบ่ ง รายได้ ที่ ไ ด้ จ ากผู้ ใ ห้บ ริ การ
โทรศัพท์มือถือหลัก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (AIS) บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (TRUE) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (DTAC) รวมถึง
ระบบเครือข่ายอื่นๆ ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ ม าก เช่น ระบบ my by CAT ของบริษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) (CAT) และระบบเพนกวิน ของบริษทั เดอะ ไวท์สเปซ จากัด ดังนัน้ หากเกิดเหตุทที่ าให้บริษัท ผู้
ให้บริการโทรศัพท์มอื ถือไม่สามารถให้บริการโทรศัพท์มอื ถือได้ หรือมียอดการให้บริการทีล่ ดลง หรือแม้แต่กรณีที่
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือมีการยกเลิกสัญญาตกลงให้บริษัทฯ เป็ นตัวแทนรับชาระเงินผ่ านตู้เติมเงิน อาจทาให้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสูญเสียรายได้จากกรณีดงั กล่าว และส่งผลต่อผลการดาเนินงาน สถานะการเงินในภาพรวม
ของบริษทั ฯ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี บริษทั ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือทัง้ 3 รายนัน้ เป็ นบริษทั ใหญ่ทมี่ สี ถานะการเงินที่ดี มีประวัติ
การทาธุรกิจด้านโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเพิ่มบริการอื่นๆ เข้าไปในตู้เติมเงิน
เช่น บริการโอนเงิน ชาระสินเชื่อ จ่ายค่าสาธารณูปโภค ทาให้เป็ นการกระจายความเสี่ยงการพึ่งพาผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มอื ถือได้ในระดับหนึ่ง
(9) ความเสีย่ งจากการทีต่ ู้เติมเงินและตู้ขายสินค้าอัตโนมัตสิ ูญหายหรือได้รบั ความเสียหาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการนาตู้เติมเงินและตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ไปวางในพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ทัว่
ประเทศ เพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างครอบคลุมทุกพืน้ ทีต่ ลอดเวลา ซึ่งจุดทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
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นาตู้ไปวางหลายจุดนัน้ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและในพื้นที่ปิด ทาให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เติมเงิน
อัตโนมัตแิ ละตู้ขายสินค้าอัตโนมัตจิ ะสูญหายหรือได้รบั ความเสียหาย ทัง้ นี้ปัจจุบนั เนื่องจาก การให้บริการการรับ
ชาระเงินในตู้เติมเงินส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงินสด จึงทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการถูกโจรกรรมหรือถูกงัดตู้
ซึ่ง หากเกิดกรณี ดัง กล่ าวอาจท าให้บริษัท ฯ สู ญ เสีย เงิน สด มีค่าใช้จ่ ายในการซ่ อ มตู้ ซึ่ง อาจส่ ง ผลต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน สถานะการเงินในภาพรวมของบริษทั ฯ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฯ
บริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ยได้ตระหนักถึงความเสี่ยงข้างต้ น โดยได้เ ลือ กท าเลที่มีศักยภาพและมีความ
ปลอดภัยต่อการถูกโจรกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสาคัญและได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบรักษาความปลอดภัยของตู้เติมเงิน และตู้ขายสินค้าอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งระบบดังกล่าวถูก
ควบคุ ม ด้ว ยระบบเซนเซอร์ที่จะส่ งเสียงเตือ นภัย เมื่อ เกิดเหตุการกระแทก การงัดหรือ ทุ บ ตู้ โดยที่ร ะบบจะส่ง
สัญญาณมายังส่วนกลางขอบริษทั ฯ (Data Center) เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
(10) ความเสีย่ งจากการใช้บริการตัวแทนติดตัง้ ตู้เติมเงิน (Agent) และพันธมิตรทางธุรกิจ
ปั จจุบนั รายได้บางส่วนจากการให้บริการเติมเงินผ่านตู้เติมเงินมาจากความร่วมมือระหว่างตัวแทนติดตัง้
ตู้เติมเงินทีจ่ ะเป็ นผูด้ ูแลการดาเนินการเกี่ยวกับตู้ตามเงินตามพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการวางตู้เติมเงินและตู้ขายสิน ค้า
ไว้ที่บริเวณสถานที่ของพันธมิตรต่ างๆ ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพ ดังนัน้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ย งที่
ตัวแทนติดตัง้ ตู้เติมเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา เป็ นเหตุให้ สญ
ั ญาดังกล่าวถูก
ยกเลิก และอาจส่งผลต่อผลการดาเนินงาน สถานะการเงินในภาพรวมของบริษทั ฯ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
ของกลุ่มบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดัง กล่าว โดยได้มีการกาหนดข้อตกลงในสัญญา และอัตรา
ผลตอบแทนให้กบั ตัวแทนติดตัง้ ตู้เติมเงินและพันธมิตรทางธุรกิจในอัตราที่แข่งขันได้ และไม่ทาให้บริษทั ฯ มีต้นทุน
มากจนขาดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการตรวจเยี่ยมและประเมินตัวแทนติดตัง้ ตู้เติม เงิน
ในแต่ละพืน้ ที่ มีการอบรมตัวแทนติดตัง้ ตู้เติมเงินอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความคุน้ เคย และเป็ นการให้ความรู้แก่
ตัวแทนติดตัง้ ตู้เติมเงินดังกล่าว เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้ตามหลักการและนโยบายที่บริษทั ฯ ได้วางไว้ และ
เป็ นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของตัวแทนติดตัง้ ตู้เติมเงิน อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ยังมีการเจรจากับพันธมิตร
ทางธุ ร กิจ ทุ กราย และประเมิน ผลการดาเนิ น งานและปั ญหาที่เ กิดขึ้น อย่างใกล้ ชิด บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อยมี
พันธมิตรทีว่ างตู้เติมเงินและตู้ขายสินค้าอัตโนมัตริ วมทัง้ สิน้ จานวน โดยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในพืน้ ที่ทวประเทศ
ั่
ไทย ทาให้เป็ นการลดความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาและอาจเกิดการยกเลิกสัญญาเฉพาะรายตามที่กล่าว
มาข้างต้น
(11) ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงานผิดพลาดหรือ ทุจ ริตของพนั กงานเก็บเงินที่ตู้เ ติมเงินและตู้ข ายสิน ค้า อัต โนมัติ
(พนักงานรูทแมน)
บริษทั ฯ มีการว่าจ้างรูทแมนซึ่งเป็ นพนักงานของบริษทั ฯ เอง ในการเก็บเงินทีต่ ู้เติมเงินและตู้ขายสิน ค้า
อัตโนมัติ รวมถึงเติมสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติเพื่อให้สินค้ามีวางจาหน่ายอย่างสม่าเสมอ และตรงตามความ
ต้องการของตลาด ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งทีพ่ นักงานรูทแมนปฏิบตั งิ านผิดพลาดหรือเกิดการทุจริต ซึ่ง
อาจส่งผลต่อผลการดาเนินงาน สถานะการเงินของบริษทั ฯ ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทาการตรวจสอบยอดเงินกระทบกับยอดที่แสดงในระบบทุกตู้ทุก วัน เพื่อให้
มั ่นใจว่าพนักงานเก็บเงินส่งมอบเงินสดครบถ้วน และจากข้อมูลในอดีตตัง้ แต่เริม่ ประกอบธุรกิจตู้เติมเงินและตู้ขาย
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สินค้าอัตโนมัติ ไม่เคยมีการทุจริตทีเ่ กิดจากพนักงานรูทแมนเกิดขึน้ ทัง้ นี้ สาหรับกระบวนการคัดเลือกพนักงานนัน้
บริษทั ฯ ได้มนี โยบายการคัดเลือกพนักงานรูทแมนอย่างเข้มงวด โดยพิจารณาจากประวัติ คุณลักษณะทีเ่ หมาะสม
กับการทางาน และดาเนินการให้มีบุคคลที่สามทาการค้าประกันพนักงานดังกล่าวแต่ละรายในสัญญาจ้างงานเพื่อ
เป็ นหลักประกันกรณีทพี่ นักงานรูทแมนทุจริตหรือบริษทั ฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินหรือสินค้าจากพนักงานรูทแมน
ได้ครบถ้วน
(12) ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ค่อนข้างมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีเข้ากับ
ส่วนงานต่างๆ บริษัทฯ จึงมีการพึ่งพาทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูบ้ ริหารระดับสูง บุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการดาเนินงานซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโทรคมนาคม ธนาคาร
พาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งกรณีทบี่ ริษทั ฯ สูญเสียบุคลากรเฉพาะทางดังกล่าว อาจทาให้ส่งผลให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ หยุดชะงัก และอาจส่งผลต่อผลการดาเนินงาน สถานะการเงินในภาพรวมของบริษทั ฯ และโอกาสทางธุรกิจใน
อนาคตของบริษทั ฯ ได้
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสีย่ งดัง กล่ า ว
เช่น การพิจารณาค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนั กงานโดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ ง งาน
ค่าจ้างแรงงานในตลาดเมื่อเทีย บกับบริษัทอื่น และมีขนั ้ ตอนการประเมินผลงานของพนั กงานอย่ างเป็ น ระบบ
รวมทัง้ ยังยังมีนโยบายการสรรหาผู้บริห ารมาสืบทอดต าแหน่ งที่ส าคัญ (Successor plan) ได้แก่ตาแหน่ งระดับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริห าร และผู้บริหารในสายงานต่างๆ ควบคู่ไปกับ นโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
บุคลากรแถวสองของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถ
ปฏิบตั งิ านทดแทนกันได้
อนึ่ง เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยจานวน 45,000,000 หน่ วย และได้จดั สรร
และเสนอขายไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทัง้ นี้ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ดั สรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริการ
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับตาแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบตั งิ านหรือประโยชน์ทบี่ ริษทั จะได้รบั
(13) ความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั การต่ออายุใบอนุญาตทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจ
ปั จจุบนั การประกอบธุรกิจตู้เติมเงินถือเป็ นการให้บริการรับชาระเงินแทนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทัง้ ยังอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สาหรับการทาซึ่งเครื่องวิทยุโทรคมนาคม
หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการจาหน่ าย จึงทาให้บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งทีไ่ ม่ได้ร ับการต่ออายุ
ใบอนุ ญาต และส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่ างถู กต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการ
ดาเนินงาน สถานะการเงินในภาพรวม และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคตได้
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ พิจารณาเห็นแล้วว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่า เนื่องจากบริษทั ฯ
ได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของใบอนุญาตทีเ่ กี่ยวข้อง และได้รบั การต่อใบอนุญาตต่างๆ มาโดยตลอด นอกจากนี้การต่อ
อายุใบอนุญาตดังกล่าวยังมิได้มคี ่าใช้จ่ายทีม่ ากอย่างมีนัยสาคัญ
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(14) ความเสีย่ งจากการถูกฟ้ องร้องจากลูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการ
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้องโดยลูกค้าที่ซ้อื ตู้เติมเงินไปแล้ว และไม่ได้มกี ารปฏิบตั ติ าม
สัญญาซื้อขายไม่ว่าจะเกิดจากฝั ง่ บริษัทฯ หรือลูกค้า รวมถึงความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้องกรณีที่บริษัทฯ เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายในการคืนตู้เติมเงินโดยมิได้ระบุเงื่อนไขการเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่ าวในสัญญาซื้อขาย และอาจมีความ
เสีย่ งทีจ่ ะถูกฟ้ องร้องจากผูใ้ ช้บริการเนื่องจากปั ญหาการให้บริการ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีตู้เติมเงินกระจายอยู่ใน
หลายพืน้ ที่ ซึ่งอาจทาให้บริษทั ฯ กากับควบคุมได้ไม่ทวถึ
ั ่ ง โดยความเสีย่ งจากการถูกฟ้ องร้องดังกล่าว อาจทาให้
บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียงและได้รบั ความเสียหายจนได้รบั ผลกระทบต่อการดาเนินงานและสถานะทางการเงิน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ ในอนาคตได้
ทัง้ นี้ ประเด็นดังกล่าวถือเป็ นการประนีประนอมทางธุรกิจสาหรับมูลหนี้คงค้าง ซึ่งถือเป็ นเพียงกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจทีท่ าให้บริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการยึดตู้คืนน้อยทีส่ ุด โดยทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ยังมิเคยถูกฟ้ องร้อง
โดยลูกค้าและเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน ระหว่างบริษัท ฯ และลูกค้าในกรณีข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ทาการระบุ
เงื่อนไขสาหรับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการยึดคืนตู้แล้วในสัญญาซื้อขายปั จจุบนั
(15) ความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและนโยบายจากภาครัฐ
การดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎระเบียบและการกากับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็ นหลัก รวมถึงอยู่ภายใต้นโยบายภาครัฐ กฎหมายและกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจโดยทัวไปของประเทศ
่
ไทย ซึ่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ดงั กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายและกฎระเบียบจากภาครัฐ รวมถึงอาจ
เกิดกรณีทกี่ ลุ่มบริษทั ฯ ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วน ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ
ต่างๆ ของภาครัฐทัง้ ใน ในอนาคต อาจส่งผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบต่อการดาเนินธุรกิจและผลประกอบการ
ของกลุ่มบริษัทฯ ในขณะที่การตีความกฎหมายที่ใช้บงั คับ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือการ
ตีความ หรือการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องอาจไม่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ก็อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ภาครัฐอาจมีการประกาศนโยบายต่างๆ ซึ่งอาจกระทบผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัท
ฯ ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบเช่น กรณีทภี่ าครัฐมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนโอนเงินด้วย PromptPay
และการชาระเงินด้วย Thai QR Payment ก็อาจทาให้ประชาชนสามารถโอนเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือได้สะดวกขึ้น
และอาจส่งผลต่อจานวนผูใ้ ช้บริการตู้เติมเงินของบริษทั ฯ สาหรับธุรกรรมการโอนเงินทีล่ ดลงในอนาคต แม้ว่ากลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายของบริษทั ฯ จะเป็ นผูท้ เี่ ข้าถึงบริการเงินฝากและเงินโอนได้ยาก
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและนโยบายจากภาครัฐ
มาโดยตลอด โดยบริษัทฯ มีฝ่ายกากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้
ของกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบเหล่านัน้ ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา อีกทัง้
ฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ ยังได้มีการติดตามนโยบายจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกาหนดกลยุทธ์การ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
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(16) ความเสีย่ งจากการสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของไวรัส โคโรนา (COVID-19) ในช่ ว งปี 2563 ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ในแง่ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทาให้ภ าครัฐ
ออกมาตรการส าคัญ ต่างๆ เพื่อ ควบคุ ม การแพร่ ระบาดของ COVID-19 เช่ น การประกาศปิ ดห้างสรรพสินค้า
ชัวคราว
่
การรณรงค์ให้ทางานทีบ่ ้าน (Work from home) การรณรงค์ให้ลดการออกจากบ้านไปยังแหล่งชุมชนหรือ
สถานทีท่ มี่ ผี คู้ นแออัด และการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็ นต้น
จากมาตรการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลโดยตรงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยธุรกิจตู้เติมเงิน ได้รบั
ผลกระทบจากการทีจ่ านวนตู้ เติมเงินขายในงวดปี 2563 ลดลงจากทีข่ ายเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากพนั กงาน
ขายไม่สามารถเดินทางเพื่อหาลู กค้ารายใหม่ไ ด้ และมูลค่าการทารายการผ่านตู้เติม เงินลดลง เนื่องจากลู กค้า
บางส่วนได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การให้อนิ เตอร์เน็ตฟรี การช่วยเหลือค่าไฟฟ้ า ค่าน้าประปา เป็ นต้น
ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการให้บริการผ่านตู้เติมเงินลดลงเช่นกัน
ในส่ ว นของธุร กิจขายสิน ค้าผ่านตู้จาหน่ ายสินค้าอัตโนมัติ ได้ร ับ ผลกระทบในช่ว งสัน้ ๆ จากการปิ ด
ห้างสรรพสินค้าชัวคราว
่
และการรณรงค์ให้อยู่บ้าน ส่งผลให้ยอดจาหน่ายสินค้าผ่านตู้จาหน่ายสินค้าอัตโนมัติลดลง
อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายสินค้าได้รบั ผลกระทบในช่วงเวลาสัน้ และค่อย ๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตัง้ แต่เดือน
พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศเริม่ คลี่คลาย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มีการ
ปรับเปลี่ย นสิน ค้าภายในตู้ ใ ห้ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของลู กค้า โดยได้ติดต่ อ คู่ ค้าเพื่อ น าหน้ ากากผ้ามา
จาหน่ายทีต่ ู้จาหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ในส่วนของธุรกิจให้บริการระบบศูนย์อาหาร ไม่ได้รบั ผลกระทบที่รุนแรงเนื่องจากธุรกิจดังกล่าวได้ร ับ
ค่าบริการตามสัญญา และแม้ว่าศูนย์การค้าทีต่ ิดตัง้ ระบบศูนย์อาหารจะปิ ดชัว่ คราว แต่ลูกค้าก็ยงั คงชาระค่าบริการ
ตามปกติ ดังเห็นได้จากรายได้จากการให้บริการติดตัง้ และวางระบบศูนย์อาหาร
(17) ความเสีย่ งจากการทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้ าหมายทางธุรกิจทีว่ างไว้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอาจมีความเสีย่ งจากการทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้ าหมายทางธุรกิจที่วาง
ไว้ ซึ่งรวมถึงการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนการที่ระบุไว้ใน โครงการในอนาคต ซึ่งกรณีดงั กล่าว อาจทาให้ผล
การดาเนินงานทีแ่ ท้จริงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตไม่เป็ นไปตามผลการดาเนินงานตามทีฝ่ ่ ายจัดการของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย รวมถึงผู้ลงทุนคาดหวัง โดยฝ่ ายจัดการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว และจะดาเนินการติดตาม
ความคืบหน้าของการดาเนินงานและโครงการต่างๆ ตามแผนงาน รวมถึงจะทาการวิเคราะห์ปัจจัยทัง้ ภายในและ
ภายนอกทีอ่ าจกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอยู่เป็ นระยะ เพื่อให้สามารถดาเนินการต่างๆ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
วางไว้
(18) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกมี
สัดส่วนการถือหุ้นทีล่ ดลง (Dilution) จากการที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่
ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ เพื่อจัดสรร
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยจานวน 45,000,000 หน่ วย และได้จดั สรรและเสนอขายไปเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทัง้ นี้
จานวนใบส าคัญ แสดงสิทธิที่จ ัดสรรให้แ ก่ กรรมการ ผู้บริการ พนักงานของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ขึ้นอยู่ กับ
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ตาแหน่ง อายุงาน ความรูแ้ ละประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านหรือประโยชน์ทบี่ ริษทั จะได้รบั โดย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 1 หน่ วย มีสิทธิซ้อื หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาท
และมีอายุ 4 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังนัน้ กรณีทบี่ ริษทั ฯ ได้ดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกให้ผู้ถือ
หุ้นรายย่อยแล้วเสร็จ สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยดัง กล่ าว รวมถึงผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของบริษัทฯ อาจลดลงตาม
จานวนหุน้ สามัญทีถ่ ูกใช้สทิ ธิจองซื้อตามโครงการข้างต้น คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 4.28 ของจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมด
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกและภายหลังการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เพื่อซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
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มูลกหลั
พย์้ถแือละผู
ข้อมูข้ลอหลั
ทรัพกย์ทรั
และผู
หุ้น ้ถือหุ้น
1.

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว
บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนทีช่ ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
: 1,050,000,000 บำท (1,050,000,000 หุน้ )
ทุนชำระแล้ว
: 1,005,000,000 บำท (1,005,000,000 หุน้ )
มูลค่ำทีต่ รำไว้
: หุน้ ละ 1.00 บำท

2.

ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำยชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น
305,764,000
255,570,000
29,560,000
20,634,000
290,170,000
200,000,000
50,000,000
40,170,000
40,140,000
29,140,000
11,000,000
25,600,000
12,469,000
9,800,000
7,350,000
7,240,000
6,660,000
6,660,000
711,853,000
293,147,000
1,005,000,000

1. กลุ่มครอบครัวรุจนพรพจี
นำยชูเกียรติ รุจนพรพจี
น.ส.ภรัณยำ รุจนพรพจี
น.ส.วิจติ รำ ปิ่ นเรืองหิรญ
ั
2. กลุ่มครอบครัววีระประวัติ (1)
นำยอำนนท์ชยั วีระประวัติ
น.ส.อติกำนต์ จึงวิวฒ
ั นวงศ์
นำงเพ็ญศรี วีระประวัติ
3. กลุ่มครอบครัวชัยลิมปมนตรี
นำยวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
น.ส.วรัญญำ ชัยลิมปมนตรี
4. นำยปิ ยวัฒน์ ไกรพิสทิ ธิกุ์ ล
5. นำงธนภร เล้ำตระกูล
6. นำยศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
7. น.ส.สิรดิ ำวัลย์ พำรำพันธกุล
8. นำยสันติธร บุญเจือ
9 นำยภรำดร สังข์ทอง
10. นำยเต้ำฝัน หวัง
รวม 10 ลำดับแรก
ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ
รวม

ร้อยละ
30.4243
25.4299
2.9413
2.0531
28.8726
19.9005
4.9751
3.9970
3.9940
2.8995
1.0945
2.5473
1.2407
0.9751
0.7313
0.7204
0.6627
0.6627
70.8311
29.1689
100.0000

หมำยเหตุ:
(1) นำยอำนนท์ชัย วีระประวัต ิ จะดำรงสถำนะเป็ นนักลงทุนที่ไม่มสี ่วนร่วมในกำรบริหำร โดยได้ให้คำมั ่นในเจตนำรมณ์ท่จี ะไม่เข้ำมำมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ และไม่ส่งตัวแทนเข้ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร หรือผูบ้ ริหำร นับตัง้ แต่
วัน ที่ 2 กัน ยำยน 2563 ที่น ำยอำนนท์ชยั ได้ซ้อื หุ้นเพิม่ เติมจำกผูถ้ อื หุ้นเดิมของบริษัทฯ จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลำ 2 ปี นับจำกวันที่
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชี้ชวนของบริษทั ฯ มีผลบังคับใช้ และนำยอำนนท์ชยั มิได้มกี ำรทำข้อตกลง
กับผูถ้ อื หุ้นรำยใดในลักษณะที่เป็ นกำรกำหนดควำมสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่มลี ักษณะเป็ น กำรกระทำร่วมกับบุคคลอื่น โดยกำรร่วมกัน ใช้
สิทธิออกเสียงไปในทำงเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้สทิ ธิออกเสียงของตน เพื่อออกเสียงหรือควบคุมกิจกำรร่วมกัน
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3.

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
(1) ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิที่จ ะซื้ อ หุ้น สำมัญ ของบริ ษัท ฯ ที่จ ัดสรรให้แ ก่ กรรมกำรและพนั กงำนของบริ ษั ท ฯ
(SABUY-ESOP 1)
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2562 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ” หรือ “SABUY-ESOP 1”) ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย จำนวน 45,000,000 หน่วย เพื่อเป็ นขวัญและกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจ และรักษำบุคลำกร อันจะส่งผลดีต่อกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ฯ ในอนำคต โดยมีรำคำเสนอขำยหน่วยละ 0 (ศูนย์) บำท และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯ ได้ 1 หุน้ ทีร่ ำคำหุน้ ละ 3.75 บำท เว้นแต่กรณีมกี ำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิและรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมเงื่อนไขทีร่ ะบุ ใน
ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อมำ ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 ได้มีมติ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้
เงื่อนไข
รำยละเอียด
ระยะเวลำ
4 ปี นับจำกวันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวันทีใ่ บสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอำยุครบ 4 ปี
นับจำกวันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
รำคำใช้สทิ ธิ
2.00 บำท
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นโยบายการจ่
นปันผล
นโยบายการจ่
ายเงิ นาปัยเงิ
นผล
1.

2.

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกาไรสุทธิจากงบเฉพาะ
กิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ แต่จะต้องไม่มีขาดทุน สะสมในส่ วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน ปั นผลดัง กล่าวอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ขน้ึ อยู่กับความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควรโดยคานึงถึง
ปั จจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถอื หุน้ เป็ นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บริษทั ฯ สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสารองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนใน
อนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจากัด
ตามที่กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ การจ่ายเงิน ปั นผลประจาปี จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อมีขอ้ บังคับของบริษทั ฯ กาหนดไว้ให้กระทาได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมตั ใิ ห้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างการได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีกาไรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ ได้ และให้รายงานการจ่ายเงิน
ปั นผลระกว่างกาลดังกล่าวให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในคราวถัดไป
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ย่อย
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยนัน้ จะอยู่ภายใต้อานาจการพิจารณาอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการ
บริษทั และทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั โดยบริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุ้นในอัต รา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสารองต่างๆ
ทุกประเภทตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั แต่จะต้องไม่มีขาดทุ นสะสมในส่วน
ของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน ปั น ผลดัง กล่ าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้นึ อยู่ กับความจ าเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั เห็นสมควรโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์
ต่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่องทางการเงิน
กระแสเงินสด การสารองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ าย
ชาระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดในสัญญากู้ยืม เงิน และ
การจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างมีนัยสาคัญ
ทัง้ นี้ เพื่อ ให้การจ่ ายเงิน ปั น ผลของบริ ษัท ย่ อ ยเป็ น ไปตามหลักบรรษั ท ภิ บ าล มีความโปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปั นผล คณะกรรมการบริษัทย่ อยแต่ละบ ริษัทจะท าการรายงานให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
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โครงสร้างองค์กร

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
โครงสร้างการจัดการ
1.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างการจัดการจองบริษทั ฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ ช่วยกลันกรอง
่
งานทีม่ คี วามสาคัญ ได้แก้ คณะกรรมการตรวจอสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ผ่านสายงาน
บริหาร 8 สายงาน
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กรของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ฝ่ ายกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน

ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
(นายชูเกียรติ รุจนพรพจี)

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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สายงานปฏิบตั กิ าร
(นางสาวทัศน์วรรณ
บุญอนันต์)

สายงาน
ขายและการตลาด
(นายชูเกียรติ รุจน
พรพจี)

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ & B2B
(นายประสิทธิ ์ เหล่า
เกษมสุขวงศ์)

สายงานบัญชีและ
การเงิน
(นายอดิศร
ถาวรธนสาร)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
(นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณทา)

สายงานพาณิชย์และ
การลงทุน*
(นายวิรชั มรกตกาล)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
(นางสาวอนัญญา วงศ์วรรณวัฒน์)

ส่วนที่ 2 - หน้า 2

สายงานนวัตกรรม
เทคโนโลยี
(นายสันติธร
บุญเจือ)

สายงานดิจทิ ลั บิสเนส

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(นางสาวพิมพ์ศริ ิ
โภชนพาณิชย์)

สายงานเซอร์วสิ และ
กฎหมาย
(นายวชิรธร คงสุข)

*ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกราคม 2564

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
1)

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
• มีจานวนไม่น้อยกว่า
• มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
• กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรูด้ ้านบัญชีการเงิน
ทัง้ นี้ ปั จจุบนั คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ - นามสกุล
นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
นางอุมาวดี รัตนอุดม
นายนปกรณ์ กลิน่ ทอง
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
นายวชิรธร คงสุข
นายวิรชั มรกตกาล(1)

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

หมายเหตุ :
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้แต่งตัง้ นายวิรชั มรกตกาล ได้รบั การตัง้ แต่เป็ น
กรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการที่ลาออก ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกราคม 2564
(2) นายชัยรัตน์ สุวรรณ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั

ทัง้ นี้ กรรมการบริษัททุกท่านเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด เช่น พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลกั ษณะต้องห้า มตาม
กฎหมายและประกาศข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2)

อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษัท มี ภ ารกิจ และความรับ ผิ ดชอบในการจัด การบริษัท ฯ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยสรุปภารกิจ และความรับผิดชอบทีส่ าคัญได้
ดังนี้
(1) จัดให้มีการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เป็ น การประชุ ม สามัญ ประจ าปี ภายใน 4 เดือ น นั บแต่ ว ัน สิ้น สุ ดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ
(2) จัดให้มีการประชุ ม คณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยกาหนดวันประชุ มไว้ล่ว งหน้ า
ตลอดทัง้ ปี โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุม
เพิม่ เติมในกรณีทมี่ คี วามจาเป็ น

ส่วนที่ 2 - หน้า 3
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(3) ในการเรียกประชุ มคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือ บุคคลซึ่ ง ได้ร ับมอบหมาย ส่ง
หนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็ น
กรณีจาเป็ นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ให้สามารถแจ้งนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกาหนด
วันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
(4) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และให้กรรมการทีม่ สี ่วนได้
เสียออกจากทีป่ ระชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนัน้ ๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ทปี่ ระชุมได้อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
(5) จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา และ
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
(6) มีอานาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม่าเสมอ
(7) กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัทฯ ควบคุมกากับดูแลการ
บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพื่อเพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษทั ฯ และกาไรสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
(8) มีอานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุ มตั ิ นโยบาย แนวทาง และแผนการดาเนินงานสาหรับโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้รบั เสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือ ฝ่ ายบริหาร
(9) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ฯ กฎหมายบริษัท มหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น
การเข้าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้น
(10) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทัง้ มีอานาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะนาให้อนุกรรมการ
หรือคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ใิ นเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
(11) ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการ
ดาเนินกิจการและการปฏิบตั งิ านของคณะอนุกรรมการ และ/หรือ ฝ่ ายบริหารอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
การดาเนินกิจการของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
(12) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ฯ หรือเข้าเป็ นหุ้นส่ วนในห้างหุ้นส่ว นสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้น ส่ ว น
จากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อื่นทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ่นื เว้น
แต่จะได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
(13) กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา
ทีบ่ ริษทั ฯ ทาขึน้ หรือถือหุน้ หรือหุน้ กู้เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ
ส่วนที่ 2 - หน้า 4
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(14) ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นโดยสม่าเสมอ และดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้
ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อ มูลต่อผู้ลงทุ นอย่ างถู กต้อง ครบถ้วน ทันกาล มีมาตรฐาน และ
โปร่งใส
(15) ดาเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุ มภายในที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ การจัดการความเสีย่ ง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มี
หน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ติดตามและดาเนิน การร่ว มและประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(16) มีอานาจพิจารณาและอนุ มตั เิ รื่องใด ๆ ที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสม
และเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ในเรื่องดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษทั จะกระทาการต่อไปนี้ได้กต็ ่อเมื่อได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ คือ
ก) เรื่องใดๆ ทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดให้ต้องได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระท าได้
ก็ต่อเมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั ฯ
ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือ บางส่ ว นที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิม่ เติมบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษทั
จ) การเพิม่ ทุน การลดทุน หรือการออกหุน้ กู้ของบริษทั ฯ
ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั
ช) การอื่ น ใดที ่กาหนดไว้ภ ายใต้ บ ทบัญ ญัต ิข องกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยที่ต้ อ งได้ร บั ความ
เห็น ชอบจากที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษ ัท และที ่ป ระชุ ม ผู ้ถ ือ หุ ้น ด้ว ยคะแนนเสีย ง
ดัง กล่ าวข้างต้ น
ทัง้ นี้ เรื่องใดทีก่ รรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ และ/หรือ
บริษทั ย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
3)

กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี หรือนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี หรือนายวชิรธร คงสุข หรือนายวิรชั มรกตกาล
กรรมการสองในสีค่ นนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
ส่วนที่ 2 - หน้า 5
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4)

การแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการบริษทั ฯ
การแต่งตัง้ กรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุ มตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริษัทฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริ ษัทจะประกอบไปด้วย กรรมการไม่ น้ อยกว่ า 5 ท่ าน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการบริษัทสามารถ
แบ่งได้เป็ น กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร กรรมการที่มิได้เป็ นผู้บริหาร และกรรมการที่มไิ ด้เป็ นผู้บริหาร ซึ่งเป็ นกรรมการ
อิสระ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมดและมีจานวนไม่ต่ ากว่า 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระและบุ คคลที่
เกี่ยวข้องจะต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วของบริษทั ฯ และบริษัทที่
เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกกรรมการ โดยอาจใช้วธิ ีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ
หลายๆ คนรวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็ นประธานในที่
ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ขาด
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้เสนอรายชื่อกรรมการที่จะได้ร ับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ แทน
กรรมการที่ออกตามวาระ โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อกรรมการที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ก่อนการประชุ ม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละปี
ในกรณีทตี่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจดาเนินการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด เข้าเป็ นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรม
การดังกล่าวแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน โดยมติดงั กล่าวของ
คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ นอกจากนี้ องค์
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทในทุกครัง้ จะต้องประกอบด้วยจานวนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทัง้ หมด
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดารงตาแหน่งรวม 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนัน้ สมควรจะ
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ

5)

คุณสมบัตคิ ณะกรรมการบริษทั ฯ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) จะต้ อ งเป็ น ผู้ที่มีคุณสมบัติเ หมาะสม และไม่ มีล ักษณะต้ อ งห้ามตามหลักเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่า
ด้วยบริษทั มหาชนจากัด และหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) เป็ นผูท้ มี่ คี วามรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
(3) มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 2 - หน้า 6
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6)

การประชุมคณะกรรมการบริษทั
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ในงวดปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ - นามสกุล

BOD
8/8
8/8
8/8
8/8
1/5
7/8
8/8
7/8
8/8

นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
นางอุมาวดี รัตนอุดม
นายนปกรณ์ กลิน่ ทอง
นายวิชยั วชิรพงศ์(1)
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
นายวชิรธร คงสุข
นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล
นายสันติธร บุญเจือ
นายอดิศร ถาวรธนสาร

การประชุมคณะกรรมการในปี 2563
AC
NRC
RISK
EXCOM
4/4
4/4
2/2
4/4
2/2
2/2
0/2
2/2
8/8
2/2
8/8
2/2
2/2
2/2
2/2

8/8
8/8
7/8

หมายเหตุ :
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่1/2564 เมื่อวัน ที่ 8 มกราคม 2564 ได้แต่งตัง้ นายวิรัช มรกตกาล เป็ น กรรมการบริษทั
แทนนายวิชัย วชิรพงศ์ท่ลี าออกจากการเป็ น กรรมการบริษัท เมื่อวัน ที่ 2 กัน ยายน 2563 และกรรมการบริหารเมื่อวัน ที่ 1
มิถุนายน 2563 ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกราคม 2564

2.

ผู้บริหาร
1) รายชื่อผูบ้ ริหาร ณ 11 มกราคม 2564
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ - นามสกุล
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
นางสาวทัศน์วรรณ บุญอนันต์
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
นายวชิรธร คงสุข
นายประสิทธิ ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์
นายอดิศร ถาวรธนสาร
นายวิรชั มรกตกาล
นายสันติธร บุญเจือ
นางสาวพิมพ์ศริ ิ โภชนพาณิชย์
นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณทา
นางสาวอนัญญา วงศ์วรรณวัฒน์

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขายและการตลาด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วสิ และกฎหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ & B2B
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานดิจทิ ลั บิสเนสและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
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3)

อานาจหน้าทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผู้รบั มอบอานาจของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั ่ง มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท
ภายใต้กรอบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่งคณะกรรมการกาหนด
(2) ควบคุม ดูแลการดาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ รวมทัง้ ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้ องกันความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึ้นทัง้ ปั จจัยภายนอกและ
ปั จจัยภายใน
(3) ดาเนินการหรือปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั
(4) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทน และบริษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ดูแลให้บริษัทฯ มี
ระบบการจัดการและควบคุมความเสีย่ งที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากปั จจัยภายในและภายนอกบริษัท
และมีหน้ าที่รายงานผลการดาเนิ นงาน การบริหารจัดการ และความคืบหน้ าในการด าเนิ นงานต่ อคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
(5) มีอานาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ เช่น การซื้อขาย
การจัดหาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจาหน่ ายไปซึ่ง
เครื่องมือ ทรัพย์สนิ และบริการ เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ ภายใต้วงเงินอนุมตั ทิ กี่ าหนด
(6) อนุมตั กิ ารเติมเงิน Wallet การจ่ายค่าบริการทีเ่ กี่ยวข้องอันเป็ นกิจกรรมปกติของบริษทั
(7) อนุมตั กิ ารซื้อของอันเป็ นปกติธุระของบริษทั ในจานวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ต่อรายการ
(8) อนุ มตั ิการว่าจ้างที่ปรึกษา บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมถึงการ
เติม Wallet อันเป็ นกิจกรรมปกติของบริษทั ฯ) ในจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อรายการ
(9) อนุ ม ัติ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้อ ทรัพ ย์ สิน อัน มี ล ัก ษณะเป็ นการลงทุ น (รวมถึ ง การซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ )
นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในงบประมาณประจาปี ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อรายการ
(10) เป็ นผูร้ บั มอบอานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบาย ระเบีย บ ข้อ กาหนด ค าสั ่ง มติที่ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น และ/หรือมติที่ประชุ ม คณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ทุกประการ
(11) มี อ านาจออกค าสัง่ ระเบี ย บ ประกาศ บัน ทึ ก เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปตามนโยบาย และ
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทางานภายในองค์กร
(12) มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กี่ยวข้องจาเป็ น
และเป็ นการดาเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
(13) พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
(14) มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้โดยการ
มอบอานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือ
มอบอานาจ และ/หรือ ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั ่งทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดไว้
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องใด ๆ ทีป่ ระธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยาม
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
และ/หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มอี านาจอนุ มตั ิการดาเนินการในเรื่องดัง กล่ าว
โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
อนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่งึ เป็ น ไป
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
(15) เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ทดี่ ขี ององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
(16) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใด ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
รวมถึง การมอบอ านาจช่ ว งในการด าเนิ น การดัง กล่ าวข้างต้ น เพื่อ ก่ อ ให้เ กิ ดความคล่ อ งตัว ในการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ
3.

เลขานุการบริษทั และผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมและการทาบัญชี
1) เลขานุการบริษทั
ที่ประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อ วัน ที่ 4 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 ได้มีม ติแ ต่ ง ตัง้ นายชัยรัตน์
สุวรรณ เป็ นเลขานุการบริษทั ทัง้ นี้รายละเอียดเพิม่ เติม ในส่วนของประวัตผิ บู้ ริหาร
2)

ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมและการทาบัญชี
ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีของบริษัท คือ ผู้ที่ดารงตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้ าที่ส ายงานการเงิน และบัญ ชี ซึ่ง ในปั จ จุ บ ัน ได้แ ต่ ง ตัง้ นายอดิศร ถาวรธนสาร เป็ น ผู้
ควบคุมดูแลการทาบัญชีซ่งึ ดารงตาแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีนางสาวกรรณิการ์ สุวรรณทา
เป็ นผู้ทาบัญชีที่มีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็ นผู้ทาบัญชีตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทัง้ นี้รายละเอียดเพิม่ เติม

4.

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาให้โครงสร้าง
และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ รวมถึงผล
การดาเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับธุรกิจทีม่ ีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในการนี้ ผูถ้ อื หุน้ จะเป็ นผูอ้ นุมตั โิ ครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการทัง้ รูปแบบ
ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน และบริษทั ฯ จะเปิ ดเผยนโยบายและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ รวมทัง้ รูปแบบและจานวนของ
ค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ด้วย
1) ค่าตอบแทนกรรมการ
• ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจ าปี 2563 เมื่ อ วั น ที่ 20 มี น าคม 2563 ได้ มี ม ติ อ นุ ม ั ติ ค่ า ตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
ส่วนที่ 2 - หน้า 9
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน
เบี้ยประชุม
(บาทต่อเดือน)
(บาทต่อครัง้ )

ตาแหน่ ง
(1) คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
(5) คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

20,000
15,000

10,000
10,000

15,000
10,000

10,000
8,000

15,000
10,000

10,000
8,000

15,000
10,000

10,000
8,000

15,000
10,000

10,000
8,000

ทัง้ นี้ กรรมการที่เป็ นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนราย
เดือนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการอีก
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิ นสาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รวม
(บาท)

ค่าตอบแทนรวมสาหรับปี (บาท) (1)

ชื่อ - นามสกุล
นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
นางอุมาวดี รัตนอุดม
นายนปกรณ์ กลิน่ ทอง(2)
นายวิชยั วชิรพงศ์(3)
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์(4)
นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล(5)
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
นายวชิรธร คงสุข
นายสันติธร บุญเจือ
นายอดิศร ถาวรธนสาร(6)
รวม

BOD
192,000
156,000
156,000
156,000
78,000
150,000
150,000
1,038,000

หมายเหตุ :
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AC
132,000
91,200
91,200
314,400

NRC

RISK

120,000
81,600
81,600
283,200

114,000
39,000
153,000

EXCOM
45,000
110,400
67,800
223,200

324,000
367,200
328,800
270,000
123,000
342,000
150,000
152,000
2,057,000

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(1) ที่ประชุมสามัญประจาปี 2563 เมื่อวัน ที่ 20 มีน าคม 2563 ได้มีมติอนุ มัต ิค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด ย่ อ ย
กรรมการขอรับค่าตอบแทนในปี 2563 ในอัต ราร้อยละ 60 ของค่าตอบแทนที่ท่ปี ระชุมสามัญประจาปี 2563 เมื่อวัน ที่ 20 มีน าคม 2563 ได้
พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
(2) ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายนปกรณ์ กลิน่ ทอง เป็ นกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั 4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายนปกรณ์ กลิน่ ทอง เป็ นประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
(3) นายวิชัย วชิรพงศ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุน ายน 2563 และลาออกจากการเป็ นกรรมการ
บริษทั โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน 2563
(4) นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม
2562 เป็ นต้นไป
(5) นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม
2562 และได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ทัง้ นี้
เดิมท่านดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั และได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริหารของบริษทั มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่าน
มา
(6) นายอดิศร ถาวรธนสาร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
(7) กรรมการในลาดับที่ 9-12 ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนเนื่องจากเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

• ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ตามโครงการ SABUY-ESOP 1
2)

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
•
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วย เงิ นเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น สามารถสรุปได้
ดังนี้
สาหรับปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตอบแทน
จานวน
จานวน
(คน)
(ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
10
21.32
ค่ า ตอบแทนอื่น ๆ ได้ แ ก่ กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ 10
2.63
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทัง้ หมด
23.95

•

สาหรับปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน
จานวน
(คน)
(ล้านบาท)
10
21.94
10
0.71
22.65

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ
SABUY-ESOP 1

ส่วนที่ 2 - หน้า 11
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5.

บุคลากร
1) จานวนพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหาร)
สายงาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

ศูนย์บริการ
แผนกธุรการ
แผนกศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center)
แผนกผลิตและควบคุมคุณภาพ
แผนกติดตามชาระหนี้
แผนกบัญชีและการเงิน
แผนกขายและธุรการขาย
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกบริการ
แผนกคลัง
แผนกทรัพยากรมนุษย์
แผนกอื่นๆ(1)
รวม

จานวนพนักงาน ณ วันที่ (คน)
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
51
35
33
36
24
27
32
46
31
27
33
36
22
19
19
20
16
23
19
26
24
19
31
40
17
19
32
16
13
9
13
14
11
31
42
47
303
318
332

หมายเหตุ :
(1) แผนกอื่นๆ ได้แก่ แผนกดูแลพื้นที่เช่า แผนกโลจิสติกส์ แผนกกฎหมาย แผนกตรวจสอบภายใน แผนกจัดซื้อ เป็ นต้น

2)

3)

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในช่วง 3 ปี ทผี่ ่านมา
ไม่มี
ค่าตอบแทนพนักงาน
(1)
ค่าตอบแทนพนักงานทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) สามารถสรุปได้ดงั นี้
สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
92.45
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
6.32
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวม
98.77
(ล้านบาท)

(2)

6.

สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
103.39
5.503
108.89

ค่าตอบแทนพนักงานทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
พนั กงานของบริษัท ฯ ได้ร ับจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิที่จ ะซื้อ หุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ ตาม
โครงการ SABUY-ESOP 1

ข้อพิ พาทแรงงาน
- ไม่มี ส่วนที่ 2 - หน้า 12
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7.

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทัง้ ในระดับกรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงระดับพนักงาน ดังนี้
1)

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เี่ กี่ยวข้อง
ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย
ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั เพื่อให้มคี วามรูเ้ ท่าทันสถานการณ์ปัจจุบนั และมีการปรับปรุงการปฏิบตั ิง าน
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ผ่ านการฝึ กอบรมและให้ความรู้ที่อ าจกระท าเป็ น การภายในหรือ ใช้บ ริการของสถาบัน
ภายนอก
สาหรับหลักสูตรการอบรม บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมให้เ กี่ย วข้องกับหน้ าที่แ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละตาแหน่ ง เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจของบริษัทฯ และ
เป็ นไปตามระเบียบข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ หรือผูท้ เี่ กี่ยวข้องในระบบการกากับ
ดูแลกิจการข้างต้น ฝ่ ายจัดการ และ/หรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่ อ การปฏิบัติห น้ าที่ รวมถึง การแนะน าลักษณะธุ ร กิจและแนวทางการดาเนิ น ธุร กิจ ของบริษัท ฯ ให้แ ก่
กรรมการหรือบุคลากรในตาแหน่งนัน้ ๆ ทราบ

2)

การพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ ง
และสม่าเสมอ ผ่านนโยบายฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ความรู้
เชิงวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทัง้ การพัฒนาให้มีทศั นคติที่ดี เพื่อให้พนักงานมีขดี ความสามารถ
ตรงตามความจาเป็ นในงาน (Job Requirement) เตรียมความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งหน้าทีก่ าร
งานและความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในอนาคต และเพื่อความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพ (Career
Path) โดยบริษทั ฯ จะสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนา ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรทีม่ ีความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านนัน้ ตามความเหมาะสม
การฝึกอบรมภายในองค์กร
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ จะเป็ นผูจ้ ดั การฝึกอบรมในหลักสูตรทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินธุร กิจ
บริษัท ฯ และจ าเป็ น ต่ อ การปฏิบัติง านของบุ คลากรในแต่ ล ะฝ่ ายงาน โดยกาหนดเป็ น แผนพัฒ นาและ
หลักสูตรประจาปี รวมทัง้ อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาทาการฝึ กอบรมให้แก่บุคลากรของบริษทั ฯ
เพื่อ เพิ่ม เติม ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็ นในการปฏิบ ัติง านทัง้ ในปั จจุ บ ัน และอนาคตให้แก่
พนักงาน
การฝึกอบรมภายนอกองค์กร
การฝึ กอบรมภายนอกเป็ น การให้โ อกาสแก่ พ นักงานในการฝึ กอบรมทัง้ กับ องค์ กรต่างๆ ที่ไ ด้
มาตรฐานและเป็ น ที่ย อมรับในระดับสากล เพื่อ ให้ท ัน ต่ อ สถานการณ์ ที่เ ปลี่ย นแปลงไป และพัฒ นาให้
ส่วนที่ 2 - หน้า 13
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พนักงานมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต ซึ่งการส่งพนักงานเข้ารับ
การฝึกอบรมภายนอก จะพิจารณาด้านคุณธรรม ประสิทธิภาพขององค์กรทีใ่ ห้การฝึกอบรม และประโยชน์ที่
จะได้รบั อย่างคุม้ ค่าเป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้จดั ทาระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยมีตวั ชี้วดั ประสิทธิภาพทัง้ ในระดับ
องค์กรและระดับหน่ วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุร กิจ เพื่อนาไปสู่การ
สร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้วางแนวทางโดยกาหนดแผนการฝึ กอบรมและ
พัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กรและกาหนดแผนการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาโดยการสารวจความต้องการและความจาเป็ นของฝ่ ายต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความ
เหมาะสมและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของหน่วยงานนัน้ ๆ
8.

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน บนพืน้ ฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิก
ของกองทุน ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใต้การจัดการของ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด แล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การกากับดูแลกิ จการ
1.

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดวี ่าเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้มปี ระสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั ่งยืน ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ตัง้ แต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุ้น และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้เห็นควรให้มี
การจัดทานโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีข้นึ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสาคัญตัง้ แต่โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่ งใส ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารองค์กรทาให้เกิดความเชื่อมั ่นว่าการดาเนินงานใดๆ ของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย เป็ นไปด้วยความเป็ นธรรม และคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
เพื่อให้บริษทั ฯ มีความน่าเชื่อถือสาหรับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุ ณค่ า
ให้กจิ การอย่างยั ่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทัง้ ภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษทั ฯ จึงได้
จัดทานโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีโ ดยยึดหลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท จด
ทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นแนวทางในการกากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักปฏิบตั ิ 8 หมวด ซึ่งสามารถสรุป
โดยสังเขปได้ดงั นี้

หลักปฏิ บตั ิ ที่ 1 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1)
คณะกรรมการจะทาความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าทีต่ ้องกากับดูแลให้องค์ กรมี
การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการ
ดาเนิ น งาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพ ยากรส าคัญ เพื่อ ให้บ รรลุ ว ัตถุ ประสงค์ แ ละเป้ าหมาย และการติดตาม
ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
(2)
คณะกรรมการจะกากับดูแลบริษทั ฯ ให้นาไปสู่ผลการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (governance outcome) ในการสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั ่งยืน โดยบริษัทฯ จะต้องสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึง ถึง
ผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผู้มีส่ว น
ได้เสีย เป็ นประโยชน์ต่ อสัง คม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้ านลบต่ อ สิ่งแวดล้อ ม และสามารถปรับตั ว ได้
ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทจะประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง และจะจัดให้มนี โยบาย
สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมทัง้ สื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มี
กลไกเพียงพอทีเ่ อื้อให้มกี ารปฏิบตั จิ ริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
(3)
คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุ กคนและผู้บริห ารปฏิบตั ิห น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ( duty of
care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติที่ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ตลอดจนนโยบายหรือ แนวทางที่ไ ด้ กาหนดไว้ ร วมทัง้ มีก ระบวนการอนุ ม ัติ ก าร
ดาเนินงานทีส่ าคัญ เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ การทารายการกับ
บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน การได้มา/จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
(4)
คณะกรรมการจะทาความเข้าใจขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝ่ ายจัดการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 2 : วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ
(1)
คณะกรรมการจะกาหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ (objectives) เป็ นไปเพื่อความ
ยั ่งยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่ าให้ทงั ้ บริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย
และสังคมโดยรวม
(2)
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประ
จาปี ของบริษทั ฯ สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษทั ฯ โดยมีการนาเทคโนโลยีม า
ใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
(1)
คณะกรรมการมีห น้ าที่ร ับ ผิด ชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่อ งขนาด
องค์ ประกอบ สัดส่ ว นกรรมการที่เ ป็ น อิส ระที่เ หมาะสมและจ าเป็ น ต่ อ การน าพาองค์ กรสู่ ว ัต ถุ ประสงค์ แ ละ
เป้ าหมายหลักทีก่ าหนดไว้
(2)
คณะกรรมการจะเลือ กบุ คคลที่เ หมาะสมเป็ น ประธานกรรมการ และดู แ ลให้ม ั ่นใจว่ าองค์ ประกอบและการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
(3)
คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจนเพื่อ ให้
ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว้ โดยคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุม
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุ คคลเพื่อ ให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทาให้คณะกรรมการมี
องค์ประกอบความรู้ความชานาญที่เหมาะสมรวมทัง้ มีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และจะทบทวน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการ ก่อนทีจ่ ะมีการสรรหากรรมการทีค่ รบวาระ
(4)
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือ หุ้น อนุ มตั ิ คณะกรรมการจะพิจ ารณาให้โ ครงสร้างและอัต รา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ดาเนิน งานตาม
เป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
(5)
คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจัดสรรเวลาอย่ าง
เพียงพอ
(6)
คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษทั
ย่อยและกิจการอื่นทีบ่ ริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษทั
ย่อยและกิจการอื่นทีบ่ ริษทั ฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
(7)
คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้ คณะ รวมทัง้ ประเมินผลการทางานของ
กรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ ได้
(8)
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคน
ได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ าหรับการปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
(9)
คณะกรรมการจะดูแลให้ม ั ่นใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลทีจ่ าเป็ น และมีเลขานุการบริษทั ฯ ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจี่ าเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุ น การ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(1)
คณะกรรมการจะดาเนินการให้ม ั ่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง ให้
มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจ่ าเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
(2)
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้มกี ารกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่ หมาะสม โดยจะกาหนด
โครงสร้ า งค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ นเครื่ อ งจู ง ใจให้ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดับ ปฏิ บัติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ในระยะยาว
(3)
คณะกรรมการจะทาความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ
(4)
คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่
เหมาะสม โดยจะดูแลให้มกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ ขององค์กร พนักงานใน
ทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจทีเ่ หมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 5 : การประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
(1)
คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุ น การดาเนิ นการที่ก่อ ให้เ กิดมู ลค่ าแก่ ธุ รกิจ ควบคู่ ไ ปกับ การสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท้ เี่ กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(2)
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และ
สะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษทั ฯ
(3)
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เ ป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักได้อย่างยั ่งยืน ทัง้ นี้ ทรัพยากรที่บริษัทฯ พึง
คานึ ง ถึง มีอ ย่ างน้ อ ย 4 ประเภท ได้แ ก่ การเงิน (Financial Capital) ภู มิปัญ ญา (Intellectual Capital) ด้า น
บุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural
Capital)
(4)
คณะกรรมการจะจัดให้มีกรอบการกากับ ดู แ ลและการบริห ารจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับ องค์ กร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของบริษทั ฯ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทาง
ธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
หลักของบริษทั ฯ
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(1)
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ม ั ่นใจว่า บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่จะท าให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
(2)
คณะกรรมการจะจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
(3)
คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อ าจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูล โอกาส
ของบริษทั ฯ และการทาธุรกรรมกับผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษทั ฯ ในลักษณะทีไ่ ม่สมควร
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(4)

(5)

คณะกรรมการจะกากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านการต่อต้านคอร์รปั ชันที
่ ่ชดั เจนและสื่อสาร
ในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ่ง เสริม
และปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
คณะกรรมการจะก ากั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ลไกในการรับ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการด าเนิ น การกรณี มี ก าร
ชี้เบาะแส

หลักปฏิ บตั ิ ที่ 7 : รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
(1)
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลส าคัญ
ต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ เี่ กี่ยวข้อง
(2)
คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
(3)
ในภาวะทีบ่ ริษทั ฯ ประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้ม ั ่นใจ
ได้ว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทัง้ นี้ ภายใต้
การคานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย
(4)
คณะกรรมการจะพิจ ารณาจัดท ารายงานความยั ่งยืนตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาเปิ ดเผยข้อมู ล การ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ การปฏิบตั ติ ่อพนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึงกรอบการรายงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล
(5)
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มหี น่ วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ทที่ าหน้ าที่ใ น
การสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา
(6)
คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(1)
คณะกรรมการจะดูแลให้ม ั ่นใจว่า ผูถ้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั ฯ
(2)
คณะกรรมการจะดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ
และเอื้อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
(3)
คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คานึงถึงการปฏิบตั แิ ละคุ้มครองสิทธิผถู้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม (The Equitable
Treatment for Shareholders) และตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถอื หุน้ (Rights of Shareholders) เช่น สิทธิ
ในการซื้อขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอครบถ้วน
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างอิสระและเท่าเทียม มีการกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่อง
สาคัญและมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตัง้ หรือถอดถอนผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
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2.

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การประเมิ นผลกรรมการ การปฐมนิ เทศกรรมการ การพัฒนากรรมการ
1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(1)
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัน ที่ 11 มกราคม 2564 บริษัท ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ว ยกรรมการอิส ระที่มี
คุณสมัตคิ รบถ้วนตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จานวน 3 ท่าน
โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางอุมาวดี รัตนอุดม
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :
(1) นายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล เป็ นกรรมการตรวจสอบท่มีีความรู้และประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทานความน่ าเช่อืถือ
ของงบการเงนิ โดยนายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล จบการศกึษาระดบัปรญ
ิ ญาตรสีาขาการบญ
ั ชจีากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
และระดบัปรญ
ิ ญาโทสาขาสาขาบรหิารธุรกจิ จาก Angelo State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา
(2) นายจตุพร วนัเต็ม เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเช่อืถอืได้ รวมถงึการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการป ระสานงานกั บผู้ส อบ
บญ
ั ชีภายนอกและผู้บรหิารทรี่บัผดิชอบจดัทารายงานทางการเงินทงั้รายไตรมาสและประจาปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้อบบญ
ั ชสีอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า
เป็ นเร่อืงสาคญ
ั และจาเป็ นในระหว่างการตรวจสอบบญ
ั ชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
(2) สอบทานใหบ้ริษทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal audit) ที่เ หมาะสมและมีประสิทธิผ ล และพิจ ารณาความเป็ นอิส ระของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็น ชอบในการพิจารณาแต่งตงั้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอ่นืใดทร่ีบัผดิชอบเก่ยีวกบัการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บ ริษทั ฯ และบริษัทย่ อยปฏิบตัิตามกฎหมายว่ าด้ว ยหลกัทรพั ย์และตลาดหลกัทรพัย์
ขอ้กาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมายทเี่ก่ยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั
(4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตงั้บุคคลซ่งึมีความเป็ นอิสระเพ่อืทาหน้าทผีู่้สอบบญ
ั ชขีองบริษทัฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทงั้เข้าร่วมประชุมกับผสู้อบบญ
ั ชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปี ละ 1 ครงั้
(5) พิจารณารายการที่เ ก่ียวโยงกันหรือรายการที่อ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทงั้นี้ เพ่อืให้มนั่ ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทั
(6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจ าปี ของบริษัท ฯ ซ่ึง
รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้
ก) ความเหน็เก่ยีวกบัความถูกต้องครบถ้วน เป็ นทเี่ช่อืถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ
ข) ความเหน็เก่ยีวกบัความพอเพยีงของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ
ค) ความเหน็เก่ยีวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ
ง) ขอ้กาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายทเี่ก่ยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั
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(7)

(8)
(9)
(10)
2)

จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ช) จ านวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ ว มประชุ ม ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎ
บัตร
ฌ) รายการอื่น ที่เ ห็น ว่ าผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ าที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
มีอานาจเข้าถึงข้อ มูลได้ทุ กระดับของบริษัทและบริษัทย่อ ย รวมถึงการเชิญ ผู้บริห าร ฝ่ ายจัดการ
หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อ งเข้าร่ วมประชุ มเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทัง้ จัดส่งและให้
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภายใต้ ก ารปฏิ บัติ ง านตามขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายใต้อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอานาจ
ในการว่าจ้างหรือนาผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน
ให้มีอานาจคัดเลือกที่ปรึกษา หรือ บุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้
คาปรึกษาในกรณีจาเป็ น และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาว่าจ้าง
ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายด้ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นางอุมาวดี รัตนอุดม
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
(1) กาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุ ดย่ อย และ
ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง โดยพิจ ารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้ า ง และองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
(2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ
และ/หรือมีตาแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตัง้ เพิม่
(3) พิ จ ารณาเกณฑ์ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(4) มีบทบาทในการเสนอความเห็น ต่อ คณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในภายหลัง)
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(5) มีหน้าที่จดั ทานโยบายอัตราค่าตอบแทน และกาหนดเงื่อนไขในการว่าจ้างผู้บริหารระดับประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารขึน้ ไป
(6) มีห น้ าที่พิจ ารณาคุ ณสมบัติแ ละความเหมาะสมของบุ คคลากรที่จ ะดารงต าแหน่ ง ผู้บ ริห ารระดับ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารขึน้ ไป
(7) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั และติดตามดูแลการดาเนินการ เกี่ยวกับวิสยั ทัศน์
และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ รวมทัง้ แผนงานพัฒนาผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ด้วย
(8) จะท าการสรรหา และน าเสนอชื่อ บุ คคลที่มี คุ ณสมบัติเ หมาะสม ส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการเป็ น ครัง้ แรก และพิจ ารณาผลงาน คุ ณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้น
ตาแหน่งและสมควรได้รบั เลือกตัง้ ใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ชอบ
และเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
(9) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่ าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดย
ฝ่ ายบริ ห ารและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ต้ อ งรายงานหรื อ น าเสนอข้อ มู ล และเอกสารที่เ กี่ ย วข้อ งต่ อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษา
ภายนอกได้ดว้ ยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
3)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบไปด้วย
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายนปกรณ์ กลิน่ ทอง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
รองประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายวชิรธร คงสุข
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. นายวิรชั มรกตกาล
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิการ หรือความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสาคัญต่อบริษทั ฯ
เป็ นต้น
(2) กาหนดกลยุทธ์โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยสามารถ
วิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิผล
(3) กาหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่กาหนด (Risk Limit) ในมิติต่าง ๆ ที่มีความสาคัญ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
(4) กากับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความ
เสีย่ ง วิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็ นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่ากลยุทธ์ การ
บริหารความเสีย่ งได้นาไปปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
ส่วนที่ 2 - หน้า 7

62

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(5) กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการขายตู้เติมเงินแบบผ่อนชาระ และกากับ ดูแลทบทวนนโยบายการ
ขายตู้เติมเงินแบบผ่อนชาระเป็ นประจาทุกปี
(6) พิจารณาอนุมตั กิ ารขายให้กบั กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ทมี่ กี ารซื้อตู้เกินกว่าที่กาหนด
(7) กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีหน้ าที่เข้าประชุม ซึ่งอาจเป็ นการเข้าประชุ ม
ด้วยตนเองหรือการเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์กไ็ ด้
(8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมตามความจาเป็ น ซึ่งจะต้องเป็ น
บุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในวาระทีพ่ จิ ารณาในทีป่ ระชุม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ในเรื่องต่อไปนี้
(1) รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure) และการ
เปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ยง รวมทัง้ ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
(2) รายงานสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ย นแปลงต่าง ๆ ที่มีต่ อ ระดับ ความเสี่ย งที่ย อมรับได้
(Risk Appetite) เมื่อเวลาเหมาะสม
(3) รายงานผลการดาเนินงานเรื่องการขายตู้เติมเงินแบบผ่อนชาระ และการบริหารจัดการลูกหนี้ใน
ปั จจุบนั
(4) รายงานความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีล่ ูกหนี้แบบผ่อนชาระ ผิดนัดชาระ และแนวทางในการ
บริหารจัดการ
(5) สร้างความมั ่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบและตระหนักถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะความเสีย่ งของบริษทั ฯ
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึ กษาภายนอก
ได้ดว้ ยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
4)

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วย
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายวิรชั มรกตกาล
กรรมการบริหาร
4. นายสันติธร บุญเจือ
กรรมการบริหาร
5. นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล
กรรมการบริหาร
6. นายอดิศร ถาวรธนสาร
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่คณะกรรมการบริหาร
(1) คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าทีจ่ ดั การงานและดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั กาหนดหรือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ให้ดาเนินการเฉพาะกรณี
(2) คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนงานที่
กาหนดไว้
(3) คณะกรรมการบริหารมีอานาจตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบอานาจ
(4) กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
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ก)
ข)
ค)
ง)
จ)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษทั
เรื่องทีห่ ากทาไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญแก่กจิ การของบริษทั
เรื่องทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษทั เอง
เรื่องทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบทีบ่ ริษทั วางไว้
เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุ มตั ิเป็ นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษทั ได้วางไว้
คณะกรรมการบริหารมีอานาจและหน้าที่ ในการดาเนินกิจกรรมตามทีก่ าหนดเพื่อบริหารบริษทั ฯ ให้
ประสบความสาเร็จ บรรลุเป้ าหมายของบริษทั ฯ ซึ่งรวมถึง
ก) จัดทาและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ข) พิจ ารณากลัน่ กรองแผนธุ ร กิจ ประจ าปี ง บประมาณค่ าใช้จ่ า ยประเภททุ น เป้ าหมายการ
ปฏิบัติง าน รวมถึง สิ่ง ที่ต้ อ งริเ ริ่ม ต่ าง ๆ ที่ส าคัญ เพื่อ ให้บ รรลุ เ ป้ าหมาย และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ค) พิจ ารณากลัน่ กรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ ายประเภททุ น ที่เ กิน วงเงิน ที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนด เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ง) พิจารณาและอนุมตั ใิ นเรื่องต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในอานาจดาเนินการหรือได้รบั มอบอานาจ
จากคณะกรรมการบริษทั
จ) พิจารณาทบทวนอานาจดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในตารางการมอบอานาจ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ฉ) จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และวัตถุประสงค์ในระยะยาว
ช) พั ฒ นาและดู แ ลทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ด าเนิ น ไปตามกลยุ ท ธ์ ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล ที่
คณะกรรมการสรรหาและ กาหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
ซ) ติดตามและรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษัท เกี่ย วกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และ
ความก้าวหน้าในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ
พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ก่อนทีจ่ ะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและ
อนุ มตั ิ ทัง้ นี้ให้รวมถึงการพิจ ารณาและอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี ในระหว่ า งที่ ไ ม่ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในกรณี เ ร่ ง ด่ ว น และให้ น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบในทีป่ ระชุมคราวต่อไป
อนุมตั กิ ารซื้อของอันเป็ นปกติธุระของบริษทั ฯ ในจานวนไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อรายการ
อนุมตั กิ ารว่าจ้างทีป่ รึกษา บริการอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในจานวนไม่เกิน
10,000,000 บาท ต่อรายการ
อนุ ม ัติค่าใช้จ่ ายในการซื้อ ทรัพย์ สินอัน มีลกั ษณะเป็ น การลงทุ น (รวมถึง การซ่ อ มแซมอุ ปกรณ์ )
นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในงบประมาณประจาปี ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท
อนุมตั กิ ารใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ทีไ่ ด้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามทีจ่ ะได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
จัดสรรเงินบาเหน็จรางวัลซึ่งได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษทั ฯ หรือบุคคลใด ๆ ทีก่ ระทากิจการให้บริษทั
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(12) แต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริ ห ารตามที่ เ ห็ น สมควรได้ และคณะกรรมการบริ ห ารสามารถยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้
ทัง้ นี้ การอนุ ม ัติ ร ายการของคณะกรรมการบริ ห ารจะไม่ ร วมถึ ง การอนุ ม ัติ ร ายการที่
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมี ความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) รวมทัง้ รายการทีก่ าหนดให้ต้อง
ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการท ารายการที่เ กี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ทสี่ าคัญของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
3.

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1) กรรมการอิ สระ
ทัง้ นี้ กรณีกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติม ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผู้ทเี่ กี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ก รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ
หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผู้
มีอ านาจควบคุ ม หรือ บุ คคลที่จ ะได้ร ับ การเสนอให้เ ป็ น กรรมการ ผู้บ ริห ารหรือ ผู้มีอ านาจควบคุ ม ของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้
ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของผู้ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ความสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิจ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึง การท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็ น ปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทตี่ ้องชาระต่ออีกฝ่ าย
หนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตั ว ตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้ แต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จานวนใดจะต่ ากว่าทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
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(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชีซ่งึ มีผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ร ับ
การแต่งตัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุ ม ของบริษัทฯ และไม่ เ ป็ น ผู้ถือ หุ้น ที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุ ม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ เี่ กี่ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริห ารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มสี ิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ ีนัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษัท
ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ
การแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุ มตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั
หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถื อหุ้น จะพิ จ ารณาจากความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบจะมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทหรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ดารงตาแหน่งต่อได้
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องจัดการประชุ มขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจจะมีประชุ ม
เพิ่มเติมได้ในกรณีท่ีต้องการ โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่ ว ม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด ทัง้ นี้ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารง
ตาแหน่ งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่ สามารถอยู่ไ ด้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จานวนสมาชิกน้อ ยกว่ า
จานวนที่กาหนด คือ 3 ราย คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถอื หุ้นควรแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบรายใหม่
ให้ครบในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จานวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้
กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบ
แทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระทีย่ งั คงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ หรือตามวาระ
การเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ อีกก็ไ ด้
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
บุคคลทีจ่ ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
(1) จะต้ อ งเป็ นผู้ ที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม และไม่ มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามหลัก เกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่า
ด้วยบริษทั มหาชนจากัด และหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) เป็ นผูท้ มี่ คี วามรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
(3) มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) เป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่ านต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เ พีย ง
พอทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
การแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุ มตั จิ ากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนจะต้อ งมีส มาชิกอัน ประกอบไปด้วย
กรรมการบริษัท ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ท่ าน โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจ ารณาจากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีวาระการดารง
ต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี โดยสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ ง อาจได้ ร ั บ แต่ ง ตั ้ง โดย
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ดารงตาแหน่งต่อได้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละครัง้ และเพิม่ เติม
ตามทีป่ ระธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่ าตอบแทนต้ องประกอบด้ว ย สมาชิกที่เ ข้าร่ ว มประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่ ากึ่งหนึ่ งของกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทัง้ นี้ ในกรณีทตี่ าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ ีคุณสมบัติครบถ้ วน
เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายใหม่ให้ครบในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวันที่
จานวนคณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน เพื่อให้กรรมการกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เพียงเท่า
วาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน บุคคลที่จะได้รบั แต่งตัง้ เป็ น
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) จะต้ อ งเป็ นผู้ที่ มีคุ ณ สมบัติเ หมาะสม และไม่ มี ล ัก ษณะต้ อ งห้า มตามหลัก เกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่า
ด้วยบริษทั มหาชนจากัด และหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) เป็ นผูท้ มี่ คี วามรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
(3) มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การแต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุ มตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีสมาชิกอัน ประกอบไปด้วยกรรมการ
บริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะมี
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
วาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั แต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ดารงตาแหน่งต่อได้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดการประชุมขึน้ ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจมีการ
ประชุมเพิม่ เติมได้กรณีทปี่ ระธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเห็นสมควร โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ทัง้ หมด ทัง้ นี้ ก าหนดให้ ป ระธานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ นผู้ แ ต่ ง ตั ง้ เลขานุ ก ารของคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บุคคลทีจ่ ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) จะต้องเป็ นผูท้ มี่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จากัด และหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) เป็ นผูท้ มี่ คี วามรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
(3) มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) คณะกรรมการบริหาร
การแต่งตัง้ กรรมการบริหารจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่ง
คณะกรรมการบริหารจะต้องมีสมาชิกจานวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ
การดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารไม่มีการกาหนดให้ลาออกจากตาแหน่ งตามวาระ อย่างไรก็ตาม
เมื่อกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ท่านใดได้พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการบริษัท และ/หรือ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้ถือว่ากรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่านนัน้ พ้น
สภาพจากการเป็ น กรรมการบริห ารโดยทันที และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ สมาชิกท่ านใหม่เ ข้าดารง
ตาแหน่งแทนตาแหน่งทีว่ ่างลงโดยไม่ชกั ช้า
บุคคลทีจ่ ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหารจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) จะต้องเป็ นผูท้ มี่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษั ทมหาชน
จากัด และหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ
(3) เป็ นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็ นผู้มีวิจารณญาณที่ดีใน
การปฏิบตั งิ านให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
(4) มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.

การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษัทฯ จะดาเนินควบคุมดูแลกิจ การและการดาเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมให้เสมือ นเป็ น
หน่ วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และสามารถตรวจสอบดูแลการดาเนินกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามนโยบายบริษทั ฯ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน กฎหมายว่าด้วยบริษัทจากัด กฎหมายว่ าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
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ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการลงทุน
และการกากับดูแลการดาเนินงานในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม บริษทั ฯ จึงกาหนดให้การเสนอ
ชื่อและการใช้สทิ ธิออกเสียงในการแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจ าก
คณะกรรมการบริษัทก่อนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยบุคคลที่
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม จะมีหน้าทีด่ าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดที สี่ ุดของบริษทั ย่อยหรือ
บริษทั ร่วมนัน้ ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั ฯ) และบริษทั ฯ ได้กาหนดให้บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทฯก่อนที่จะทาการลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสาคัญในระดับเดียวกับทีต่ ้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษทั หากเป็ นการดาเนินการโดยบริษทั ฯ เอง
ในกรณีทเี่ ป็ นบริษทั ย่อย บริษทั ฯ กาหนดระเบียบให้บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษทั ย่อยมี
ข้อบังคับหรือนโยบายสาคัญในเรื่องการดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม การรายงานผลการดาเนิน งาน
การกาหนดแผนงาน การเปิ ดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายใน การทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องกับการท า
รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดเวลาด้วย
5.

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มี
นโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ นาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ที่
ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะ
ได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม รวมทัง้ ต้องไม่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
กาหนดแนวทางป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี้
(1)
ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เกี่ยวกับหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง
คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
246 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติห ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(2)
กาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทีย บเท่ า
ของบริษัทฯ รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลข้างต้นจัดทา และเปิ ดเผยรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535และจัดส่งสาเนารายงานนี้ ใ ห้แ ก่ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่ม เติม )
บริษทั ฯ ในวันเดียวกันกับทีส่ ่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3)
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ น
สาระสาคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
่
ฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัวโมง
ภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่ าว
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จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผู้อ่นื ทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือ ต่อสาธารณชนเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(4)
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลทีถ่ ูกสันนิษฐานว่ารู้หรือ
ครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ .2535รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข)
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ (เพิ่มเติม
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรูม้ า เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย
หรือ ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือ เสนอขาย ซึ่ง หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ไม่ ว่ าทัง้ ทางตรงหรือ
ทางอ้อม และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื หรือนาข้อเท็ จจริงเช่นนัน้ ออก
เปิ ดเผยเพื่อให้ผอู้ ่นื กระทาดังกล่าว โดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
(5)
บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย และจะไม่ใช้ตาแหน่งหน้าทีใ่ นบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย หรือนาข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศทีม่ สี าระส าคัญ
หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหา/ซึ่งได้รบั รู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบตั งิ านในบริษัทฯ และ
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยไม่คานึงว่าจะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ าม
(6)
บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามแนวทางการ
ใช้ขอ้ มูลภายในของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
รวมถึงกฎเกณฑ์อ่นื ทีเ่ กี่ยวข้อง
(7)
บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร
และพนั กงานที่ล าออกแล้ ว มีห น้ าที่เ ก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อ มู ลภายในของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อย
ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนได้รบั ทราบจากการปฏิบตั หิ น้าที่ และห้ามมิ
ให้นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น และให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่
ทาให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทั ฯ บริษทั ย่อย หรือคู่คา้ ก็ตาม
หากมีการกระทาอันฝ่ าฝืนระเบียบปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จะถือเป็ นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการ
ทางานของบริษัทฯ กฎระเบียบของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้ แต่ การตักเตือนด้วยวาจา การ
ตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พน้ สภาพการเป็ นพนักงาน
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6.

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปี บญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ให้แก่ผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ คือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด จานวน 8.00 ล้านบาท และสาหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและมีม ติ
อนุมตั จิ ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษทั ฯ จานวน 3.60 ล้านบาท และมีค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อยรวมเท่ ากับ
4.60 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในปี 2562 และงวด 6 เดือนปี 2563 อาทิ ค่าใช้จ่าย
เดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ บิกตามจริง (Out of Pocket Expense) จานวน 1.09 ล้านบาท และ 0.22 ล้านบาท ตามลาดับ
ทัง้ นี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันกับ
บริษทั ฯ

ส่วนที่ 2 - หน้า 16
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

การควบคุ
มภายในและการบริ
ารความเสี่ย่ยง ง
การควบคุ
มภายในและการบริ
หารจัดหการความเสี
1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่ อระบบควบคุ มภายใน โดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อให้ การ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัท สอบทานระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตามนโยบาย
การกากับดู แลองค์ กรที่ดี ข้อกาหนดและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบตั ิอย่ างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้ องกันการทุ จริตและความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการจัดท ารายงานทางการเงินและบัญชีที่ถู กต้ อง น่ าเชื่อถือ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถู กต้ อง
ครบถ้วนและเพียงพอ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้พจิ ารณาแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนิ นกิจการของบริษัทฯ และ
อนุมตั แิ บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทัง้ 5 ด้าน
ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

2.

ความเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบควบคุมภายในของบริษทั
สาหรับปี 2563 หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเป็ นผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุ ม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ทไี่ ด้จดั ทาโดยพิจารณาจากสิ่งทีต่ รวจพบในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่ควรให้ความสาคัญและนามาจัดลาดับกิจกรรมตามนัยสาคัญของความเสีย่ ง เพื่อมุ่งเน้น
การตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุ มภายในให้ครอบคลุมการดาเนิ นงาน
สาคัญขององค์กร โดยในแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี 2563 ตามที่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กาหนดขอบเขตการตรวจสอบระบบงานทีส่ าคัญประจาปี ได้แก่ ระบบสารสนเทศ
ระบบเงินทอน ระบบคลังสินค้า และระบบจัดซื้อจัดจ้าง
3.

ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ไม่มขี อ้ สังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องใน
ระบบควบคุมภายในทีม่ ีนัยสาคัญด้านบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จากการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สนิ้ สุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
4.

หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ หน่ วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวสอบของบริษทั ฯ เพื่อรองรับการ
ปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายในอย่ างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายจตุพร วันเต็ม เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่านายจตุพร วันเต็ม มีคุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

1.

สรุปรายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลและนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ
รายละเอียดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
บริษัท
1. บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2. บริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”)

3. บริษทั สบาย มันนี่ จากัด (“SBM”)
4. บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“SBS”)
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิจจาหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัตแิ ละให้บริการธุรกรรมทางการ
เงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ
ธุรกิจจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจาหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ
ธุรกิจให้บริการธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจให้บริการระบบจัดการศูนย์อาหาร และวางระบบศูนย์
อาหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

ถือหุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 82.47 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
(เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 บริษทั ฯ ได้ซ้อื หุน้ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ถอื หุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 86.12 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว)
ถือหุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
ถือหุน้ โดยบริษทั ฯ ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว

ทัง้ นี้ บุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรสหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่ สมรส พีน่ ้อง บุตร หรือ
คู่สมรสของบุตร
นิตบิ ุคคลใดๆ ทีบ่ ุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอานาจควบคุมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสาคัญ

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
โดยบริษทั ฯ มีบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ สาหรับงวดปี สนิ้ สุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
บุคคล/นิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. บริษทั ไอแอพพ์เทคโนโลยี จากัด
2. บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จากัด
(มหาชน)
3. บริษทั เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จากัด
4. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ให้บริการรับจ้างเขียนและพัฒนาโปรแกรม
ประกอบกิจการโรงพยาบาล

ลักษณะความสัมพันธ์
- ถือหุน้ โดยนางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล ซึ่งเป็ นกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20
- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

ผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
และเวชสาอาง
-

- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล

5. นายวชิรธร คงสุข

-

6. นายอานนท์ชยั วีระประวัติ

-

- กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25.43ของทุนจด
ทะเบียนที่ออกและชาระแล้วของบริษทั ฯ (เมื่อนับรวมทัง้ กลุ่มครอบครัวรุจนพรพจี 30.42 เท่ากับร้อยละ)
- กรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.23ของทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ชาระแล้วของบริษทั ฯ
- ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 19.90 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว
ของบริษทั ฯ (เท่ากับร้อยละ 28.87 เมื่อนับรวมทัง้ กลุ่มครอบครัววีระประวัต)ิ
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
2.

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ
1) บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ลักษณะรายการ

1. รายได้ :
-VDP
รายได้ค่าบริหารจัดการ
ลูกหนี้อ่นื

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2563

1.83
-

0.81
0.06
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2. รายได้จากการขายอะไหล่-สติ๊กเกอร์
- VDP
รายได้จากการขายสติ๊กเกอร์และอะไหล่

2.27

4.10

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน 2561 บริ ษั ท ฯ ท าสั ญ ญารั บ จ้ า งบริ ห าร
Outsource Call Centre กับ VDP ระยะเวลาตัง้ แต่เดือนเมษายน - ธันวาคม
2561 และต่อสัญญาอัตโนมัติต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน อัตราค่าตอบแทน
เดือนละ 35,600 บาทต่อเดือน
ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม 2562 บริษทั ฯ ทาสัญญารับจ้างบริหารงาน
กับ VDP โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท มีผลตัง้ แต่เดือน
มกราคม 2562 – เดือนมิถุนายน 2562
อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษทั ฯ มีการยกเลิกสัญญา
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 และได้เข้าทาสัญญารับจ้างบริหารงานกับ VDP
ใหม่ โดยมีผลตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2562 - ธันวาคม 2562 และต่อสัญญา
อัตโนมัติต่อไปอีก คราวละ 6 เดือน อัตราค่าตอบแทนเดือ นละ 100,000
บาท ทัง้ นี้ การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวของบริษัทฯ ได้พิจารณาตาม
จานวนบุคลากร และงานที่ดาเนินการใน VDP
ในไตรมาส 1/2563 นี้ได้เกิดสถานการณ์สาคัญ คือ เกิดโรคระบาด
COVID-19 ระบาดไปทัวโลก
่
จากสภาวะเศรษฐกิจและลักษณะการทางาน
ของบุคคลากรที่เปลี่ยนไป ประกอบการบริษัท ฯ ให้พนักงานทางานที่บ้าน
ทาให้จานวนชัวโมงการให้
่
บริการนัน้ ลดลง ส่งผลต่อต้นทุนการให้บริการ
ของบริษทั ฯ ที่ลดลงอีกด้วย ดังนัน้ ทางบริษทั ฯ จึงมีนโยบายให้ส่วนลดค่า
บริหารจัดการในอัตรา 50% ทัง้ ไตรมาสนี้ จากอัตราปกติดงั กล่าวข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
เรีย กเก็ บ ค่ า บริห ารจัด การระหว่ า งบริษัท ฯ และ
VDP มี ค วามสมเหตุ ส มผลสอดคล้ อ งกั บ งานที่
ดาเนินการ และจานวนบุคลากรที่ได้จัดสรรเข้าไป
ให้บริการ ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี ีการลดอัตราค่าบริหาร
จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับทัง้ ค่าใช้จ่ายของบุคลากร
ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร VDP จึ ง มี ค ว า ม
สมเหตุสมผลสอดคล้องจากสถานการณ์ขา้ งต้น

บริษัทฯ ได้รบั จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ สาหรับติดบนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ต่ อ
ให้กับ VDP ซึ่งปกติ บริษัทฯ ได้ผลิตสติ๊กเกอร์สาหรับติดบนตู้เติมเงินอยู่ รายการดังกล่า วว่ ามีค วามเหมาะสม เพื่อบริห าร
แล้ว ดังนัน้ การผลิตให้กบั VDP เพื่อลดต้นทุนจากการสังซื
่ ้อ และเป็ นการ จัดการด้านต้นทุนของกลุ่มบริษทั ฯ

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2563
2.43
2.43

2.43
4.39
(6.77)
0.05

ลูกหนี้อ่นื
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิ้นงวด

2.89
(2.73)
0.16

0.16
0.69
(0.85)
-

0.85

-
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ลูกหนี้การค้า
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิ้นงวด

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ
-บริษทั ไอแอพพ์เทคโนโลยี จากัด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประหยัดต่อขนาด โดยราคาขายกาหนดโดยคานวณต้นทุนทัง้ ทางตรง และ
ทางอ้อมของบริษทั ฯ ในการผลิต บวกกาไรร้อยละ 6
ในไตรมาสที่ 3/2563 นี้ ท างบริษัท ฯ มีร ายได้ จ ากการขายอะไหล่
เพิ่มเติม จากการสังซื
่ ้อ Card reader และ Ferrite เพื่อเป็ นอะไหล่หลักใน
การประกอบตู้กดสินค้าอัตโนมัติ ของ VDP อีกเป็ นจานวนเงิน 1.60 ล้าน
บาท
จากการให้บ ริก าร Call Center ของบริษัท ฯ ในการบริห ารจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
กรณี ท่ีลู ก ค้า ของ VDP กดสิน ค้า แล้ ว ไม่ ไ ด้ ร ับ ของ ทาง Call Center จะ รายการดังกล่าวเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ
ดาเนินการคืนเงินได้ทันทีเมื่อได้รบั การติดต่อจากลูกค้า ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการ ของบริษทั ฯ
อานวยความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าในการรับบริการ โดยทางบริษทั ฯ
จะดาเนินการเรียกเก็บเงินจาก VDP เป็ นรายเดือน
ในไตรมาสที่ 3/2563 นี้รายการดังกล่า วข้า งต้น ระหว่าง VDP กับ
บริษัทฯ ได้ถูกยกเลิกและไม่มรี ายการระหว่างกันแล้ว เนื่องจากทาง VDP
ได้บริหารจัดการเรื่องการให้บริการนี้เอง
บริษทั ฯ ได้สญ
ั ญาจ้างเขียนและพัฒนาโปรแกรม กับบริษทั ไอแอพพ์
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
เทคโนโลยี จากัด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อทาการออกแบบ เขียน รายการดัง กล่ า วมีร าคาและเงื่อ นไขการค้า ปกติ
่ ทัง้ ยังมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขกับ
และพัฒ นา รวมถึง ทดสอบโปรแกรมระบบงานข้อ มู ล หุ่ น ยนต์ ส นทนา ทัวไป
อัตโนมัตขิ องกลุ่มบริษทั ฯ โดยมีระยะเวลาจ้างตามสัญญาภายใน 60 วันนับ คู่คา้ รายอื่นก่อนดาเนินการ
จากวันที่ลงนามในสัญญา และมีค่าจ้างตามสัญญาเท่ากับ 845,300 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็ น 3 งวด ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ทัง้ นี้ก่อนการดาเนินการเข้าทาสัญญาจ้าง ฝ่ ายจัดซื้อของบริษัทฯ ได้
ทาการเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่ค้ารายอื่นๆ ตามขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของบริษัทฯ และได้เลือกทาสัญญากับบริษั ท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จากัด
เนื่องจากมีเงื่อนไขและราคาที่ตรงกับความต้องการของบริษทั ฯ

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ ได้ทาการจ่ายค่าจ้างตามสัญญา
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
- VDP
ค่าตอบแทนการเก็บเงินในตู้เติมเงิน

ค่าส่วนแบ่งผลตอบแทนฯ

0.03

0.01

0.09

1.94
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ในปี 2562 ทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายให้กับ VDP เป็ นค่าตอบแทนใน
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ต่ อ
การเก็บเงินในตู้เติมเงิน ซึ่งเป็ นพื้นที่เดียวกันกับที่วางตู้กดอัตโนมัติ ของ รายการดังกล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนในการเก็บ
VDP โดยคิดค่าบริการ จานวน 200 บาท ต่อตู้ต่อเดือน เพื่อเป็ นการบริหาร เงิน ในตู้ เ ติม เงิน ในพื้น ที่เ ดีย วกัน กับ ที่ว างตู้ ข าย
จัดการด้านค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษทั ฯ
สินค้าอัตโนมัติ มีราคาที่เหมาะสม ตามต้นทุนการ
ให้ บ ริ ก ารของ VDP ซึ่ ง ท าให้ บ ริ ษั ท ฯ ประหยัด
ต้นทุนในการบริหารจัดการตู้เติมเงิน
และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้ทาสัญญากับ VDP
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ต่ อ
เป็ นค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน ในการวางตู้เติมเงินของบริษทั ฯ ในพื้นที่เช่า รายการดังกล่าวว่าการจ่ายค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน
โครงการ “ 6 – 11” โดยสัญ ญาเริ่ม ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 5 กัน ยายน 2562 – 5 ในการวางตู้เติมเงินของบริษัทฯ มีความเหมาะสม
กันยายน 2563 และต่อสัญญาอัตโนมัตอิ กี คราวละ 1 ปี ซึ่งสัญญาฉบับนี้ได้ และเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
ท าหนั ง สือ ยกเลิก สัญ ญาในวัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2562 แล้ ว และเมื่อ วัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้ทาสัญญากับ VDP ใหม่ เริ่มระยะเวลา
ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 1 พฤศจิกายน 2563 และต่อสัญญาอัตโนมัติ
ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยอัตราค่าตอบแทนมีดงั นี้เมื่อมีผใู้ ช้บริการในแต่ละ
เดือนมากกว่า 15,000 บาท ค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 600 บาทต่อตู้
- เมื่อมีผใู้ ช้บริการในแต่ละเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ค่าตอบแทน
เป็ นจานวนเงิน 500 บาทต่อตู้
- ในไตรมาส 1/2563 นี้ทางบริษทั ฯ ได้ทาสัญญากับตัวแทน VDP
ในการกาหนดอัตราค่าตอบแทนเป็ นอัตราเดียวคือ 900 บาทต่อตู้ เพื่อให้
ดาเนินการบริหารจัดการได้โดยง่าย ซึ่งมีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 มกราคม 2563
- 1 ธันวาคม 2563 และต่อสัญญาอัตโนมัตติ ่อไปอีกคราวละ 1 ปี

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
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ค่าบริการสื่อโฆษณา
เจ้าหนี้การค้า
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิ้นงวด
เจ้าหนี้อ่นื
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิ้นงวด
4. เงินให้กู้ยมื บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
- VDP
เงินให้กู้ยมื
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิ้นงวด
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2563
1.80
0.12
(0.03)
0.09

0.09
3.99
(3.92)
0.16

3.24
(3.02)
0.22

0.22
26.05
(24.03)
2.24

124.06
(81.00)
43.06

43.06
295.24
(175.03)
163.27

0.95
0.16

6.65
1.08

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 ทาง VDP ได้มกี ารขึน้ ระบบตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งชาระค่า
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ต่ อ
สินค้าดังกล่าวผ่านระบบการเงินของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามใบอนุญาตการรับ รายการดัง กล่ าวว่ ามีค วามเหมาะสม และเป็ นไป
ชาระเงิน และการสร้าง QR Code ของบริษทั ฯ โดยจะมีการเรียกเก็บค่าสินค้า ตามการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
ระหว่างกันทุกวัน โดยบันทึกเป็ นรายการเจ้าหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ
ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้ขอวงเงินสินเชื่อกับ บมจ.
ธนาคารกสิ ก รไทย จ านวน 296 ล้ า นบาท โดยจะน าเงิ น กู้ ไ ปใช้ ใ น
วัตถุประสงค์ในวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการลงทุนในบริษทั เวนดิ้ง พลัส
จากัด กู้ยมื สาหรับซื้อตู้จาหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัตใิ นโครงการ “ดื่มได้บุญ”
ของสภากาชาดไทย
โดยบริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืม กับ VDP เป็ นตั ๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อใช้ใน
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้ อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาต้นทุนทาง
การเงินของบริษทั ฯ ณ ขณะนัน้ บวกร้อยละ 0.5
และอีก เช่ น เดีย วกัน ที่เ กี่ย วกับ สถานการณ์ การระบาดของไวรัส
COVID-19 ในไตรมาส 1/2563 นี้ เป็ นต้นไป ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้
ส่ ว นลดอัต ราดอกเบี้ย เงิน ให้กู้ ยืม กับ กลุ่ ม บริษัท ฯ จากเดิม ต้ น ทุ น ทาง
การเงินของบริษัทฯ ณ ขณะนัน้ บวกร้อยละ 0.5 เป็ นต้นทุนทางการเงิน
ของบริษทั ฯ ณ ขณะนัน้ บวกร้อยละ 0.05

คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดัง กล่ า วเป็ น ไปตามวัต ถุ ประสงค์ก ารขอ
วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิการกู้ยืม
เงินจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยอัต ราดอกเบี้ย ที่เ รีย กเก็ บระหว่ างกัน อ้ า งอิง
ตามต้ น ทุ น ทางการเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ กู้ ยื ม จาก
สถาบันการเงิน บวกด้ วยต้นทุนค่าบริหารจัดการที่
ร้อยละ 0.5 เห็นว่าเป็ นอัตราที่เหมาะสม
ทัง้ นี้ ส าหรับ การปรับ เปลี่ย นอัต ราดอกเบี้ย
เงิน กู้ ยืม ระหว่ า งกัน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า เพื่อเป็ นการช่วยเหลือสภาพคล่องของ
VDP ในส่ ว นของภาระดอกเบี้ ย ประกอบกับ ค่ า
บริ ห ารจั ด การที่ ล ดลง ท าให้ ก ารปรั บ เปลี่ ย น

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2563

5. ซื้อสินค้า (น้ารูท)
-VDP
เจ้าหนี้ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิ้นงวด

-

0.88
0.91
(0.79)
0.12

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังกล่าวเป็ นอัตราที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี หากมี
สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ให้ดาเนินการ
ปรับ เปลี่ย นให้ส อดคล้ อ งกับ นโยบายที่ ไ ด้ ร ับ ไว้
ต่อไป
บริษทั ฯ ได้ช่วยทาการสังซื
่ ้อสินค้า (น้ารูท) จากการระบายสินค้าของ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
VDP ดาเนินการแจกจ่ายให้พนักงาน และนาไปบริจาคฯ เพื่อสาธารณกุศล รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านราคา และ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริษัท ย่ อ ยและบริษัท ฯ ในการ
ระบายสินค้าคงเหลือ

79
2)

บริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”)
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการดาเนินงานปกติของ VDP จะมีการพิจารณายกเลิกจาหน่าย
สินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนต่ า (หรือมียอดขายน้อย) ส่งผลให้สินค้า
บางส่วนจะถูกนากลับมาเก็บไว้ท่คี ลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็ นการ
ระบายสินค้าคงเหลือ ดังกล่า ว VDP จึงได้ขายสินค้า ให้แก่ ก รรมการ,
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ที่ราคาทุนของสินค้าแต่ละประเภท

คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านราคา
และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท ย่อ ยและบริษั ท ฯ
ในการระบายสินค้าคงเหลือที่เลิกจาหน่ายผ่าน
ตู้จาหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยไม่ขาดทุนได้

1. รายได้จากการขายสินค้า
-SBS
รายได้จากการขายสินค้า
ลูกหนี้การค้า
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิ้นงวด
-SBM

-

0.17

-

0.18
(0.18)
-

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ลักษณะรายการ
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รายได้จากการขายสินค้า
ลูกหนี้การค้า
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิ้นงวด
2. รายได้อ่นื
-SBS
รายได้ค่าเช่าช่วงจาก Sabuy Wash
ลูกหนี้อ่นื
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิ้นงวด
3. ค่าใช้จ่าย
-SBS
ค่าเช่าช่วงและค่าสาธารณูปโภค
โครงการ Sabuy Wash
เจ้าหนี้อ่นื
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
สิ้นงวด
4. ค่าบริการพื้นที่ตดิ ตัง้ ตู้
-บริษทั เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จากัด
ค่าบริการพื้นที่ตดิ ตัง้ ตู้

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
0.09
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.09
(0.09)
-

0.05

0.07

0.05
0.05

0.05
0.08
(0.13)
-

คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า
SBS ได้ทาสัญญาเช่าช่วงเพื่อดาเนินการเปิ ดร้าน Sabuy Wash กับ
VDP มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 4 ตุ ล าคม 2562 - 3 ตุ ล าคม รายการดัง กล่ า วมีความเหมาะสมในด้ านราคา
ค่ า จ้ า ง และเพื่ อ เป็ น การบริ ห ารจั ด การด้ า น
2565 ในอัตราเดือนละ 14,500 บาท
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ได้ทาการยกเลิกสัญญาดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษทั ฯ

0.04

0.23

0.04
0.04

0.04
0.28
(0.26)
0.06

VDP ทาสัญญาให้เช่าช่วงกับ SBS มีกาหนดระยะเวลา 3 ปี ณอาคา
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า
รพาณิชย์ (กานันแม้น) เพื่อดาเนินการเปิ ดร้าน Sabuy Wash ตัง้ แต่วนั ที่ รายการดังกล่าวเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ
4 ตุ ล าคม 2562 ถึง วัน ที่ 3 ตุ ล าคม 2565 โดยทาง SBS เป็ น ผู้จ่ า ยค่ า ของบริษทั ฯ
สาธารณูปโภคก่อน และนามาเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคกับ VDP
และในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 SBS ดาเนินการเซ็นสัญญากับเจ้าของ
พื้นที่แทน VDP จึงให้ VDP ทาสัญญาเช่าช่วงกับ SBS แทนโดยมีอตั ราค่า
เช่าเดือนละ 10,500 บาท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม
2565

0.00

VDP เข้าทาสัญญาให้บริการพื้นที่ติด ตัง้ ตู้จาหน่ า ยสิน ค้าอัต โนมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
กับบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จากัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และ รายการดังกล่าวเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติ

0.01

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ลักษณะรายการ
เจ้าหนี้การค้า
-บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จากัด
(มหาชน)
ค่าบริการพื้นที่ตดิ ตัง้ ตู้
เจ้าหนี้การค้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
งวดปี สิ้นสุดวันที่ งวดปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
0.00
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ของ VDP โดยราคาค่าเช่ าและเงื่อนไขการเช่า
โดยมีกาหนดระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา และหากไม่มฝี ่ ายใดบอกเลิก ของสัญญาเป็ นเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป ที่เหมือนกับ
สัญ ญาให้ถือ ว่ า สัญ ญามีผ ลผู ก พัน ไปตามที่ร ะบุ ใ นสัญ ญา และมีอัต รา ราคาและเงือ่ นไขที่ VDP ทากับบุคคลภายนอก
ค่าบริการติดตัง้ ตู้จาหน่ ายสินค้าอัตโนมัติ 800.00 บาทต่อตู้ต่อเดือน ซึ่ง
0.02
0.01
ราคาดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเป็ นไปตามสัญญาฉบับ
0.00
0.01
มาตรฐานที่ VDP ทากับคู่สญ
ั ญารายอื่นๆ
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3)

บริษทั สบาย โซลูชั ่นส์ จากัด (“SBS”)
- ไม่มี -

4)

บริษทั สบาย มันนี่ จากัด (“SBM”)
- ไม่มี -

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
3.

รายการคา้ ประกัน
บริษทั ฯ มีรายการค้าประกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิน
สิ นเชื่อ

1. บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ค้าประกันวงเงินกู้จานวน
25.00 ล้านบาท
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี เงินกู้ระยะยาว ค้าประกันวงเงินกู้จานวน
100.00 ล้านบาท
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี เงินกู้ยมื ระยะยาว ค้าประกันวงเงินกู้จานวน
168.40 ล้านบาท
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นายอานนท์ชยั วีระ
ประวัต,ิ นายชูเกียรติ
รุจนพรพจี

2. VDP

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ค้าประกันวงเงินกู้จานวน
200.00 ล้านบาท

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้คง
ค้าง ณ สิ้นงวด
(ล้านบาท)

25.00

-

100.00

16.60

169.92

163.27

200.00

200.00

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รายการดัง กล่ า วเป็ น รายการการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนิ น
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่ อ น
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ โดยการ
กู้ ยื ม ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบริษั ท เป็ น ที่เ รี ย บร้ อ ยก่ อ น
ดาเนินการ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะดาเนินการไม่ให้มี
รายการค้าประกันดังกล่าวอีก ภายหลังเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ได้ทาสัญญา
เงิน กู้ ยืม กับ สถาบัน การเงิน ในประเทศแห่ง
หนึ่ง ในวงเงิน 250 ล้านบาท ค้าประกันโดย
ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนที่ดิน และ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ค้าประกัน เงิน
กู้ยมื ดังกล่าวยังค้าประกันโดยเงินฝากสถาบัน
การเงินจานวน 200 ล้านบาท และเมื่อวัน ที่
22 ธัน วาคม 2563 บริษัท ฯได้ท าสัญ ญาลด
วงเงินโดยคงเหลือ วงเงิน จานวน 200 ล้าน
บาท และเปลี่ ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ย เป็ น
อัต ราดอกเบี้ย เงิน ฝากออมทรัพ ย์ บ วกด้ ว ย
ร้อยละ 0.80 ต่อปี

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้
ก่ อ นการเข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ฯ ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ควรขอ
ปลดผูค้ ้าประกันเมื่อเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และไม่ควรทาการค้า
หรือ รับ การค้ า ประกัน กับ บุ ค คลใดๆ
อีกในอนาคต

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

VDP

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

5.00

ยอดการใช้คง
ค้าง ณ สิ้นงวด
(ล้านบาท)
-

25.00

21.67

80.00

66.40

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ค้าประกันวงเงินกู้จานวน
20.00 ล้านบาท

20.00

20.00

สัญญาเช่าแบบ ค้าประกันวงเงินกู้จานวน
ลีสซิง่
50.00 ล้านบาท

56.00

47.73

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิน
สิ นเชื่อ

เงินกู้เบิกเกิน ค้าประกันวงเงินกู้จานวน
บัญชี
5.00 ล้านบาท
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน คา้ ประกันวงเงินกู้จานวน
25.00ล้านบาท
เงินกู้ระยะยาว ค้าประกันวงเงินกู้จานวน
80.00 ล้านบาท

วงเงิน
(ล้านบาท)
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นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
รายการดัง กล่ า วเป็ น รายการการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนิ น
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่ อ น
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ โดยการ
กู้ ยื ม ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบริษั ท เป็ น ที่เ รี ย บร้ อ ยก่ อ น
ดาเนินการ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะดาเนินการไม่ให้มี
รายการค้าประกันดังกล่าวอีก ภายหลังเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อ วัน ที่ 20 พฤศจิก ายน 2563 VDP
ได้ทาสัญญากู้ยมื เงินระยะสัน้ เป็ นตั ๋วสัญญาใช้
เงิน กับ สถาบัน การเงิน ในประเทศแห่ ง หนึ่ง
จานวน 20 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยเงิน ฝาก
ออมทรัพ ย์ บ วกด้ ว ยร้อยละ 0.75 ต่ อ ปี เงิน
กู้ยืมดังกล่าวค้าประกันโดยเงิน ฝากสถาบัน
การเงิน จ านวน 20 ล้ า นบาท โดยมีก าหนด
ชาระคืนในเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ใ น ปี 2562 VDP เ ข้ า ท า สั ญ ญา กั บ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง จานวน
3 ฉบับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 VDP ได้
เข้าทาสัญญาเช่าแบบลีส ซิ่ง กับบริ ษ ั ท
แห่ง หนึ ่ง เป็ น ระยะเวลา 36 เดือ น
โดยได้ร ับ เงิน จากการขายสิน ทรัพ ย์
ประเภทตู ้จ าหน่ า ยสิน ค้า อัต โนม ตั ิ
จานวน 24 .18 ล้า นบาทและภาระค่า

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้
ก่ อ นการเข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ฯ ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ควรขอ
ปลดผูค้ ้าประกันเมื่อเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และไม่ควรทาการค้า
หรือ รับ การค้ า ประกัน กับ บุ ค คลใดๆ
อีกในอนาคต

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิน
สิ นเชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้คง
ค้าง ณ สิ้นงวด
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
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เช่า ที ่ต ้อ งช าระ เดือ นละ 516,036
บาท
ทั ง้ นี ้ นอกจากผู ้ค้ า ประกัน ได้แ ก่
บ ริษ ัท ฯ แ ละ VDP ย งั ได้ว า ง เ ง ิน
จานวน 7 .25 ล้า นบาท เพื่อ เป็ น เงิ น
วางประกันตามสัญญานี้ด้ว ย
2. เมื่อ วัน ที่ 30 พฤษภาคม 2562 VDP
ได้เ ข้า ท าส ญ
ั ญาเช่า แบบลีส ซิ ่ง กับ
บริษ ัท แห่ง หนึ ่ง เป็ น ระยะเวลา 36
เดือ น โดยได้ร บั เงิน จา กกา ร ขา ย
สิน ทรัพ ย์ป ระเภทตู ้จ าหน่ า ยสิน ค้า
อัต โนมัต ิจานวน 37.27 ล้า นบาทและ
ภา ระค่า เช่า ที ่ต ้อ งช า ระ เดือ นละ
795,325 บาท
ทั ง้ นี ้ นอกจากผู ้ค้ า ประกัน ได้แ ก่
บริษ ัท ฯ และนายชูเ กีย รติ รุจ นพรพจี
แล้ว VDP ยังได้วางเงินจานวน 11.18
ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินวางประกั น ตาม
สัญญานี้ด้วย
3. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 VDP ได้
เข้าทาสัญญาเช่าแบบลีส ซิ่ง กับบริ ษ ั ท
แห่ง หนึ ่ง เป็ น ระยะเวลา 36 เดือ น
โดยได้ร ับ เงิน จากการขายสิน ทรัพ ย์
ประเภทตู ้จ าหน่ า ยสิน ค้า อัต โนม ตั ิ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิน
สิ นเชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้คง
ค้าง ณ สิ้นงวด
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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จานวน 15.28 ล้า นบาทและภาระค่า
เช่า ที ่ต ้อ งช าระ เดือ นละ 326,192
บาท
ทั ง้ นี ้ นอกจากผู ้ค้ า ประกัน ได้แ ก่
บริษ ัท ฯ และนายชูเ กีย รติ รุจ นพรพจี
แล้ว VDP ยัง ได้ว างเงิน จานวน 4.59
ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินวางประกั น ตาม
สัญญานี้ด้วย
4. เมื่อ วัน ที่ 6 ธัน วาคม 2562 VDP ได้
เข้าทาสัญญาเช่าแบบลีส ซิ่ง กับบริ ษ ั ท
แห่ง หนึ ่ง เป็ น ระยะเวลา 36 เดือ น
โดยได้ร ับ เงิน จากการขายสิน ทรัพ ย์
ประเภทตู ้จ าหน่ า ยสิน ค้า อัต โนม ตั ิ
จ านวน 3 .23 ล้า นบาทและภาระค่า
เช่าที่ต้องชาระ เดือนละ 68,899 บาท
ทั ง้ นี ้ นอกจากผู ้ค้ า ประกัน ได้แ ก่
บริษ ัท ฯ และนายชูเ กีย รติ รุจ นพรพจี
แล้ว VDP ยัง ได้ว างเงิน จานวน 0 .97
ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินวางประกั น ตาม
สัญญานี้ด้วย
3. SBS
SBS

บริษทั สบายเทคโนโลยี เงินกู้ยมื ระยะสัน้ ค้าประกันวงเงินกู้จานวน
จากัด(มหาชน) และนาย
8.80 ล้านบาท
ชูเกียรติ รุจนพรพจี
และ นายวชิรธร คงสุข

8.80

7.88

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 SBS ได้ทา
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
สัญญากู้ยืมเงินระยะสัน้ กับสถาบันการเงินใน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้
ประเทศแห่งหนึ่งจานวน 8.80 ล้านบาท เงิน ก่ อ นการเข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
กู้ ยื ม ดั ง กล่ า วค้ า ป ระกั น โ ดยบ ริ ษั ท แ ละ หลัก ทรัพ ย์ ฯ ทัง้ นี้ บริ ษัท ฯ ควรขอ

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ผู้ได้รบั
วงเงินกู้

ผู้คา้ ประกัน

รูปแบบสัญญา

รายละเอียดวงเงิน
สิ นเชื่อ

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดการใช้คง
ค้าง ณ สิ้นงวด
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
กรรมการ และค้าประกันโดยมีเงินฝากสถาบัน
การเงิน จ านวน 4.4 ล้ า นบาท ซึ่ง รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน เพื่อ ใช้ ในการด าเนิ น ธุร กิจปกติของ
บริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการกู้ยืมดังกล่าวได้
ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เป็ นที่
เรีย บร้อ ยก่ อ นด าเนิ น การ ทัง้ นี้ บ ริษัท ฯ จะ
ดาเนินการไม่ให้มรี ายการค้าประกันดังกล่าว
อี ก ภา ยห ลั ง เข้ า จ ดทะเบี ย นใ น ต ล า ด
หลักทรัพย์ฯ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปลดผูค้ ้าประกันเมื่อเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และไม่ควรทาการค้า
หรือ รับ การค้ า ประกัน กับ บุ ค คลใดๆ
อีกในอนาคต
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4.

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น และคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ความเห็นว่า รายการทีเ่ กิดขึน้ มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ในการทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคตกับบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี
อานาจควบคุม หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันนัน้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั ่งของคณะกรรมการกากับตลาดทุ น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) ทัง้ นี้ ผูท้ มี่ สี ่วนได้เสียจะไม่
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าวได้
ในกรณีทกี่ ฎหมายกาหนดให้รายการระหว่างกันนัน้ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ
จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการทารายการ
และความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถอื หุน้
เป็ นหลัก ก่อนนาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทารายการนัน้
เป็ นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุ น คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันต่อ
สาธารณชนให้มีความถู กต้ อ งและครบถ้ ว น ทัง้ นี้ ในการเข้าท ารายการที่เ ป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มีเ งื่อนไขการค้า
โดยทัวไป
่ และรายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ให้เป็ นไปตามหลักการดังนี้
5.

1)

การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
คณะกรรมการบริษัทได้อนุ มตั ิเป็ นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันที่
เป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไประหว่
่
างบริษัทฯ และบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนัน้ มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่ วญ
ิ ญูชนจะพึง
กระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็ น กรรมการ ผู้บริห าร หรือ บุ คคลที่มีความเกี่ย วข้อ ง (แล้ ว แต่ กรณี ) และไม่ ก่อ ให้เ กิดการถ่ ายเท
ผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท ารายการดังกล่ าวมีการกาหนดราคาหรือเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส
2)

การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป
การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไปจะต้
่
องได้รบั การพิจารณา
และให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่ อ นน าเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป ทัง้ นี้ ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั ่งของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
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ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจจะเกิดขึ้น
บริษัทฯ จะแต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดัง กล่ าวเพื่อ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ถือ หุ้น (แล้ ว แต่ กรณี ) ใช้เ ป็ น ข้อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและมี
ความสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่ าง
กันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผู้ส อ บ
บัญชีของบริษทั ฯ
6.

แนวโน้ มหรือนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ข้อ บังคับ ประกาศ และคาสั ่งของคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็ นการทารายการทีไ่ ด้
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั สบาย เทคโนโลยีจากัด (มหาชน) ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่าง
กัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุ ม ภายในกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติต ามกฎหมายระเบี ย บ
ข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและค่า
สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั สบาย เทคโนโลยีจากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี
1 ท่าน เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายศรัณย์
สุภคั ศรัณย์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางอุมาวดี
รัตนอุดม
กรรมการตรวจสอบ
โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการ
ดาเนินงานในปี 2563 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(1) การสอบทานรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ของกลุ่มบริษทั โดยเชิญฝ่ าย
จัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญ ชีเข้าร่ว มประชุม ในวาระการพิจ ารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้องความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีทสี่ าคัญซึ่ง ส่งผลกระทบต่องบ
การเงินความเพียงพอของข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้พจิ ารณาและสอบทาน
แล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ างบการเงิน ได้แ สดงรายการโดยถู กต้ อ งที่ส มควรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วนทันเวลาเชื่อถือได้เป็ นประโยชน์ต่อ นัก
ลงทุนและผูใ้ ช้งบการเงิน
(2) การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ ข้า
ข่ายรายการเกี่ยวโยงตามประกาศหรือข้อระเบียบ ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มบริษัท
อาจมีรายการทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัทของผู้ถอื หุน้ ใหญ่ โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุ มตั นิ โยบายการทารายการ
ที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อให้กลุ่มบริษัท ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ใิ ห้มีความเหมาะสมมีความเป็ นธรรมตามเงื่อนไขการค้า
ทัวไปและไม่
่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดตี ามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ิ
(3) การสอบทานการบรหารความเสยง
ี่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ ายจดัการได้ให้ความสาคญ
ั กับ การบริหาร
ความเสี่ยงมีการประเมินทงั้ปั จจยัภายในและภายนอกโอกาสทจี่ะเกิดผลกระทบและจดัทาแผนการจดัการบรหิาร
ความเสยี่งประจาปี เพ่อืป้ องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขน้ึต่อการดาเนินธุรกจิใหอ้ยู่ในระดบัที่สามารถยอมรบั
ได้โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซ่งึได้รบัการแต่งตั ง้จากคณะกรรมการบริษัทเพ่อืกากับ ดูแลการบริห าร
ความเสี่ ย งของกลุ่ ม บริษั ท โดยให้ ฝ่ ายจัด การรายงานความก้ า วหน้ า ด้ า นความเสี่ ย งอย่ า งสม่ า เสมอทงั้ นี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามถึงประสทิธผิลของการบรหิารความเสี่ยงจากรายงานผลการดาเนินงานของ
กลุ่มบริษัท และผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุ มภายในผู้สอบบญ
ั ชีของ กลุ่ม บริษัท ซ่งึสามารถ
เช่อืมนั่ ไดว้่ากลุ่มบรษิทั มกีารบรหิารจดัการความเสยี่งอยู่ในระดบัทยี่อมรบัได้
(4) การสอบทานการประเมิ นการควบคมภายใน
ุ
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการสอบทานระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั ตามแนวทางของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซ่งึผลการสอบทานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผสู้อบ
บัญ ชี ไม่ พ บประเด็น หรือ ข้อ บกพร่ อ งที่อ าจส่ งผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของ กลุ่ ม บริษัท อย่ างมีนั ย ส าคัญ
ตลอดจนฝ่ ายจดัการได้ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบผู้สอบ บญ
ั ชีแ ละ
หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง แสดงใหเ้หน็ถงึการให้ความส าคญ
ั ต่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
ซ่งึสามารถสร้างความเช่อืมนั่ อย่างสมเหตุสมผลไดว้่า กลุ่มบรษิทั มกีารควบคุมภายในทเี่พยีงพอ โดยกลุ่มบริษัท
จัดให้มีฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ที่มีการทำงานอย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผดู้าเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั
ิ ัิ
(5) การสอบทานการปฏบตตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตังิานและกากับให้กลุ่มบรษิัท ดาเนินกิจการอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและระบบงานที่กาหนดไว้การดาเนินธุร กิจของ กลุ่ มบริษัท ให้มีคุณธรรม ซ่งึหากกลุ่มบริษัท เป็ น
บริษัทจดทะเบียนแล้วก็จะต้องปฏิบตัิตามขอ้กาหนดกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ขอ้กาหนด
ของคณะกรรมการกากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตลอดจนกฎหมายอ่นื ๆ ทเี่ก่ยีวขอ้งกับ
การดาเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั อย่างเคร่งครดั เพ่อืใหม้นั่ ใจว่ากลุ่มบริษทั มกีารดาเนินการตามเง่อืนไขทางธุ รกิจ
ปกตอิย่างถูกต้องเหมาะสม
(6) การกากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลหน่ วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็ นอิสระโดยปั จจุบนักลุ่ม
บรษิทั จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทเป็ นผตู้รวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2563 โดยให้ รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการกำกับดูแลการตรวจสอบใหเ้ ป็ นมาตรฐานสากลและมีการวางแผน การ
ตรวจสอบประจำปี ใหส้อดคล้องกับความเสยี่งของกลุ่มบรษิ ัท และกลยุทธ์ทศิทางขององค์กรเพ่อืสร้างมูลค่าให้แก่
ก่องค์กรก่อใหเ้กดิการกากบัดูแลกจิการที่ดแีละมกีารควบคุมภายในที่ดี
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(7) การพิ จารณาเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือ กผู้ส อบบัญ ชีโ ดยพิจ ารณาจากการปฏิ บ ัติง านความเป็ น อิ ส ระ
คุณสมบัตทิ กั ษะความรูแ้ ละประสบการณ์ มีความเข้าใจในการตรวจสอบธุรกิจ ของกลุ่มบริษทั ในปี ทผี่ ่านมาทาการ
ตรวจสอบและได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้
นาย วัชระ ภัทรพิทกั ษ์ผู้สอบบัญชีรบั จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีทไี่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายจักรกฤศฏิ ์ พาราพันธกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั สบาย เทคโนโลยีจากัด (มหาชน)
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รายงานทางการเงินปี 2563
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน
คำอธิ บำย และกำรวิ เครำะห์ฐำนะกำรเงิ น และผลกำรดำเนิ นงำน

การคานวณตัวเลข ในส่วนของการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ตัวเลขทศนิยมอาจเกิดจากการปั ด
เศษทศนิยมตาแหน่งที่ 2 จึงทาให้ตวั เลขทีค่ านวณได้อาจไม่ตรงกับผลลัพธ์ทเี่ กิดจากการคานวณดังทีแ่ สดงไว้
ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี 2561 – 2563
อ้างอิงจากงบการเงินรวมสาหรับงวดปี บญ
ั ชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ วันที่ 31
ธัน วาคม 2563 ซึ่ง ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเ อ็ม จี ภู มิไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด โดยอาจมีการจัดหมวดของรายได้และ
ค่ าใช้จ่ ายบางรายการใหม่ จ ากที่แ สดงอยู่ ใ นงบการเงิน เพื่อ วัต ถุ ประสงค์ เ ฉพาะส าหรับ การจัดท าการวิเ คราะห์และ
คาอธิบายของฝ่ ายจัดการในส่วนนี้เท่านัน้
1.

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรรับรู้รำยได้ของบริษทั ฯ ในปี 2562-2563
1. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ (“TFRS15”)
ส าหรับปี 2560 – 2561 บริษัท ฯ รับรู้ร ายได้จ ากการขายตู้เ ติม เงิน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง
รายได้ (“TAS18”) โดยบริษทั ฯ จะสามารถรับรูร้ ายได้จากการขายตู้เติมเงินได้เมื่อได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของสินค้าที่มนี ัยสาคัญไปให้กบั ผู้ซ้อื แล้ว และรับรายได้จากการให้บริการตามขัน้ ความสาเร็จของรายการ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และบริษัทฯ จะไม่รบั รู้รายได้ถ้า ฝ่ ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริการสินค้าทีข่ ายไปแล้ว
หรือมีความไม่แน่นอนทีม่ นี ัยสาคัญในการได้รบั ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนัน้
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป บริษทั ฯ ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลู กค้า (“TFRS15”) แทน TAS18 โดยบริษัทฯ จะรับรู้รายได้เมื่อลู กค้ามีอ านาจ
ควบคุมในสินค้าหรือบริการ ด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะมีสิทธิได้รบั และมีการใช้
วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะสามารถรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง หรือ รับรูต้ ลอดช่วงเวลาหนึ่ง และในการถือปฎิบตั ติ าม TFRS15 ดังกล่าว บริษทั ฯ ได้ใช้วธิ กี ารรับรูผ้ ลกระทบสะสม
ของการเริม่ ใช้มาตฐานฉบับดังกล่าว ณ วันแรกทีถ่ อื ปฏิบตั ิ (ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มกราคม 2562) โดยบริษทั ฯ ไม่ได้ทาการ
ปรับปรุงข้อมูลทางการเงินย้อนหลัง สาหรับปี 2560 - 2561 ตามที่เคยได้รายงานตาม TAS18 ในงบการเงินรวมสาหรับ
งวดบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 ซึ่งเป็ นข้อมูลทีแ่ สดงเปรียบเทียบในการจัดทาการวิเคราะห์และคาอธิบาย
ของฝ่ ายจัดการในส่วนนี้
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้รายได้ข้างต้น ส่งผลกระทบต่อรายการต่างๆ ในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
ตัง้ แต่งวดปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
เรื่อง
TAS18 (เดิ ม)
TFRS15 (ใหม่)
1. สินทรัพย์
บริษัท ฯ บัน ทึกตู้ เ ติม เงิน เป็ น สิน ค้าคงเหลือ ไม่ บัน ทึ ก ตู้ เ ติ ม เงิ น เป็ นสิ น ค้ า คงเหลื อ ของ
และเมื่อมีการขายตู้เติมเงินให้แก่ลูกค้า บริษทั บริษัทฯ และแสดงเป็ น สินทรัพย์ระหว่างการ
ฯ จะท าการตั ด ตู้ เ ติ ม เงิ น ออกจากสิ น ค้ า ก่ อ สร้างและติดตัง้ ในรายการส่ ว นปรั บ ปรุ ง
คงเหลือ
อาคารเช่าและอุปกรณ์
2. รายได้และหนี้สนิ บันทึกรายได้จากการขายในทันทีที่มีการขาย ไม่ บัน ทึ ก รายได้ จ ากการขาย และ บัน ทึ ก
และส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
รายได้รอการรับรู้รอตัดบัญชี และทยอยรับรู้
รายได้ดงั กล่าว เป็ นรายได้จากการให้บริการ
ตามสัญญา เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยแสดงเป็ น
รายการหนี้ สิน ที่เ กิดจากสัญ ญา ในส่ ว นของ
หนี้สนิ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และแสดง
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เรื่อง

3. ต้นทุนขาย

TAS18 (เดิ ม)

TFRS15 (ใหม่)
รายการรายได้จากการให้บริการตามสัญ ญา
ให้กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ
บันทึกต้นทุนขายตามต้ นทุน เฉลี่ยของตู้ เ ติม ไม่ บัน ทึกต้ น ทุ น ขาย และบัน ทึกต้ น ทุ น จาก
เงินทีข่ ายให้แก่ลูกค้า
การให้บริการตามสัญญา เป็ นระยะเวลา 5 ปี
โดยแสดงเป็ นรายการสิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ การ
ให้บ ริการและต้น ทุนของสัญ ญา ในส่ ว นของ
สิน ทรัพ ย์ ใ นงบแสดงฐานะทางการเงิน และ
แสดงรายการต้ น ทุ น จากการให้บ ริการตาม
สัญญาให้กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ

2. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นเรื่องสัญญำเช่ำ (TFRS16)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริษทั ฯ ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาเช่า (TFRS16)
สาหรับสัญญาทีเ่ คยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า (TAS17) ด้วย
วิธปี รับปรุงย้อนหลังโดยรับรูผ้ ลกระทบสะสม ทัง้ นี้ สามารถสรุปผลกระทบต่อรายการต่างๆ ในงบการเงินของบริษทั ฯ ได้
ดังนี้
เรื่อง
สัญญาเช่าการเงิน

งบกำรเงิ น
งบแสดงฐานะ
การเงิน

งบกาไร
ขาดทุน

สัญญาเช่า
ดาเนินงาน

งบแสดงฐานะ
การเงิน
งบกาไร
ขาดทุน

TAS17 (เดิ ม)
TFRS16 (ใหม่)
บันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่ าทาง จั ด ป ร ะ เ ภ ท ร า ย ก า ร ใ ห ม่ เ ป็ น
การเงิน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
บันทึกหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน จัดประเภทรายการใหม่ เ ป็ น หนี้ สิน
ตามสัญญาเช่า
บันทึกค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย
เป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
(ไม่เปลี่ยนแปลง)
(โดยคานวณจากค่าเช่ าที่จ่ายตลอด
อายุสญ
ั ญา)
บั น ทึ ก สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ แ ละ
(ไม่บนั ทึกรายการ)
หนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ า ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
บันทึกค่าเช่าเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ บัน ทึกค่ าเสื่อ มราคาของสิน ทรัพ ย์
สิ ท ธิ ก ารใช้ แ ละดอกเบี้ ย จ่ า ยของ
หนี้สินตามสัญญาเช่ าเป็ นค่ าใช้ จ่ าย
ของบริษทั ฯ
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2.

ภำพรวมผลกำรดำเนิ นงำนที่ผ่ำนมำของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลักในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ การจาหน่ายตู้เติมเงิน
อัตโนมัติทงั ้ ในรู ปแบบการช าระด้วยเงินสดและเงิน ผ่อ น การจาหน่ ายเครื่องดื่มและอาหารส าเร็จ รูปผ่ านตู้ ข ายสิ น ค้า
อัตโนมัติ และให้บริการติดตัง้ และวางระบบศูนย์อาหาร รวมถึงการให้บริการจัดการพร้อมการจ้างบารุงรักษาซ่อมแซม
ศูนย์อาหาร
โครงสร้ำงรำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
- รายได้จากการขายตู้เติมเงิน
- รายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้จาหน่าย
สินค้าอัตโนมัตแิ ละสินค้าอื่น
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
- รายได้จากการให้บริการผ่านตู้เติมเงิน
- รายได้จากการให้บริการระบบศูนย์อาหาร
- รายได้จากการให้บริการอื่น
รำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำ
รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรขำยผ่อนชำระ
รำยได้อื่น
รำยได้รวม

ปี 2561
จำนวน
สัดส่วน
586.45
44.17
430.92
32.45
155.53
11.71

ปี 2562
จำนวน
สัดส่วน
359.20
28.08
359.20
28.08

ปี 2563
จำนวน
สัดส่วน
536.18
35.44%
0.00%
536.18
35.44%

576.29
552.18
24.11
152.23
12.82
1,327.78

698.72
660.61
25.54
12.58
65.25
111.44
44.76
1,279.37

689.48
604.66
42.05
42.77
169.97
65.19
51.90
1,512.72

43.40
41.59
1.82
11.46
0.97
100.00

54.61
51.64
2.00
0.98
5.10
8.71
3.50
100.00

45.58%
39.97%
2.78%
2.83%
11.24%
4.31%
3.43%
100.00

ในปั จจุบนั รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ สามารถจาแนกออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. รายได้จากการขาย (ในปี 2560 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จ ากการขายโดยแบ่ง เป็ น 2 ส่วน ได้แ ก่
รายได้จากการขายตู้ เติมเงิน และรายได้จากการขายสิน ค้าผ่ านตู้จ าหน่ ายสิน ค้าอัตโนมัติและสิน ค้ า อื่น
อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป รายได้จากการขายของบริษัทฯ มีเพียงแค่รายได้
จากการขายสินค้าผ่านตู้จ าหน่ ายสินค้าอัตโนมัติและสิน ค้าอื่ น เนื่องจากรายได้จากการขายตู้เติม เงิน จะ
ทยอยรับรูเ้ ป็ นรายได้จากการให้บริการตามสัญญา)
2. รายได้จากการให้บริการ
3. รายได้จากการให้บริการตามสัญญา (กลุ่มบริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการให้บริการตามสัญญา ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2562 เป็ นต้นไป จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรูร้ ายได้ตาม TFRS15)
4. รายได้ดอกเบี้ยจากการขายผ่อนชาระ
5. รายได้อ่นื ๆ ประกอบไปด้วย รายได้จากเครดิตคงค้าง รายได้ดอกเบี้ย และอื่น ๆ
โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานปี 2563 เทียบกับปี 2562 ดังนี้
รำยได้
รายได้จ ากการขายและให้บริการของบริษัทฯ ส าหรับงวด 12 เดือ นสิ้น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 เพิ่มขึ้น
170.43 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 16.11 จากปี ก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการขายสิน ค้า
ผ่านตู้จาหน่ ายสินค้าอัตโนมัติ โดยตู้จาหน่ ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนเท่ากับ
3,951 ตู้ ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนเท่ากับ 5,876 ตู้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติ
การแพร่ระบาด COVID-19 ทีส่ ่งผลให้ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มชะลอตัว แต่บริษทั ฯ ได้นาสินค้าทีม่ คี วาม
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั เข้ามาจาหน่ ายผ่านตู้จาหน่ ายสินค้าอัตโนมัตแิ ทน เช่น หน้ากากอนามัย ทีซ่ ่งึ มีราคาต่อ
ชิ้นสูงกว่าเครื่องดื่ม ประกอบกับเมื่อสถานการณ์การระบาดได้ผ่อนคลายลง บริษทั ฯ ยังคงมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาจาหน่าย
3
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ชิ้นสูงกว่าเครื่องดื่ม ประกอบกับเมื่อสถานการณ์การระบาดได้ผ่อนคลายลง บริษทั ฯ ยังคงมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาจาหน่าย
อย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทีพ่ ่วงต่อในรถยนต์ เสือ้ ผ้าของสุภาพสตรี เป็ นต้น ในขณะทีร่ ายได้
จากการให้ บ ริ ก ารมี อ ัต ราเติ บ โตลดลงจากปี ก่ อ นเล็ ก น้ อ ย ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการลดลงของปริ ม าณการเติ ม เงิ น
โทรศัพท์มือถือระบบจ่ายล่วงหน้า (Prepaid) และการลดลงของการชาระค่าไฟฟ้ าผ่านตู้เติมเงิน จากมาตรการบรรเทา
ความเดือ ดร้อ นของผู้บริโ ภคจากภาครัฐ ในการให้ล งทะเบีย นรับ ค่ าโทรศัพ ท์ ฟ รี และการลดอัต ราค่ าไฟฟ้ า ในช่ ว ง
สถานการณ์การละบาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถสร้างรายได้จ ากการให้บริการการฝากเงินและ โอนเงิน
(Banking Agent) ที่เพิ่มมากขึ้น จากพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่ลดการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขาและตู้ ATM ของ
ธนาคาร รวมถึงรายได้ค่าบริการ สื่อโฆษณา บนตู้จาหน่ ายสินค้าอัตโนมัตทิ ี่ซ่งึ สอดคล้องกับปริมาณการให้บริการ และ
จานวนตู้จาหน่ายสินค้าอัตโนมัตทิ เี่ พิม่ ขึน้
กำไรขัน้ ต้น
กาไรขัน้ ต้นรวมสาหรับงวด 12 เดือน ปี 2563 เท่ากับ 628.00 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อ นคิด
เป็ นร้อยละ 22.37 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึน้ ของกาไรขัน้ ต้นจากรายได้จากการขาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นรายได้จากการขาย
สินค้าผ่านตู้จาหน่ ายสินค้าอัตโนมัตทิ ี่มอี ตั ราการทากาไรขัน้ ต้นสูง โดยในส่วนของอัตรากาไรขัน้ ต้นสาหรับงวด 12 เดือน
ปี 2563 อยู่ทรี่ อ้ ยละ 42.91 เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีอ่ ยู่ทรี่ อ้ ยละ 41.57
กำไรสุทธิ
กาไรสุ ท ธิส่ ว นของบริษัท ฯ ส าหรับงวด 12 เดือ น สิ้น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 จ านวน 102.06 ล้ านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่ 57.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 76.03 สอดคล้องกับกาไรขัน้ ต้นที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทาให้สามารถสร้างผลประกอบการได้ดี
ฐำนะทำงกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำยกำร
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
รำยกำร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

หน่ วย
เท่า
เท่า

งบกำรเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
กำรเปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท
ร้อยละ
ล้ำนบำท ร้อยละ
2,261.07
100.00
2,772.46
100.00
511.39
22.62
807.29
35.70
1,238.36
44.67
431.07
53.40
1,453.78
64.30
1,534.10
55.33
80.32
5.52
1,418.80
62.75
1,482.86
53.49
64.06
4.52
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
0.76
0.83
0.56
0.81

สิ นทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ ขึน้ 511.39 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.62 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายการติดตัง้ ตู้จาหน่ ายสินค้าอัตโนมัตทิ เี่ ป็ นทรัพย์สนิ หลักในการให้บริการ
ของบริษทั ฯ ในขณะเดียวกัน การบันทึกรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) ทาให้
มีการบันทึกรายการสิทธิการเช่าจากสัญญาเช่าต่าง ๆ ซึ่งกระทบต่อทัง้ สินทรัพ ย์และหนี้สินที่ปรับเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนี้
จากการที่บริษัทฯ ได้มีการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ซึ่งทาให้บริษทั ฯ
ได้เงินมาจานวนกว่า 292.54 ล้านบาท
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หนี้ สินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 431.07 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 53.40 จาก ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2562 โดยมีส าเหตุ จ ากการเพิ่ม ขึ้น ของเงิน กู้ ยืม จากสถาบัน การเงิน ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อ รองรับการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย และรวมถึงผลกระทบจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน TFRS 16 เช่นเดียวกัน
กับการปรับเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ ขึน้ 80.32 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับส่วนของทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการระดมทุนผ่าน IPO จานวนกว่า 278.38 ล้าน
บาท อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2563 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลก่อนทีจ่ ะเข้าตลาด จานวนรวม 322.34
ล้านบาท ในช่วงเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2563
กำรวิ เครำะห์อตั รำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็ นผล
จากการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงคลังเพื่อรองรับการขยายกิจการของกลุ่มบริษทั ฯ
อัตรำส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 0.81 เท่า เป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึ้นของ
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อใช้สาหรับการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย แต่อย่างไรก็ดี
อัตราส่วนดังกล่ าวยัง คงอยู่ ในระดับที่ต่ าโดยเปรีย บเทีย บ ซึ่งยังคงทาให้บริษัทฯ มีความสามารถที่จ ะก่ อภาระผู กพัน
เพิม่ เติมเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจได้
วงจรเงิ นสดของบริษทั ฯ
อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาชาระหนี้
วงจรเงินสด

หน่ วย
วัน
วัน
วัน
วัน

2561
16.52
340.24
259.69
97.07

2562
22.14
145.56
266.74
(99.04)

2563
19.26
70.97
204.92
(114.69)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย คานวณโดยนารายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขาย หารด้วยลูกหนี้การค้า
ทัง้ นี้ ในงวดปี 2561 ถึง ปี 2562 กลุ่ ม บริษัท ฯ มีร ะยะเวลาเก็บหนี้ เ ฉลี่ย เท่ ากับ 16.52 วัน 22.14 วัน และ 19.26วัน
ตามลาดับ
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของกลุ่มบริษทั ฯ ของปี 2563 ลดลงจากงวเดียวกันของปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้จาหน่ ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ รับชาระรายได้
ดังกล่าวเต็มจานวนในทันทีทลี่ ูกค้าซื้อสินค้า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย สาหรับงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 340.24 วัน และ 70.97 วัน โดยการลดลงของ
ระยะเวลาการขายสิน ค้าเฉลี่ย ในปี 2562 และ 2563 มีส าเหตุ ห ลักมาจากการ ตัง้ แต่ ปี 2562 กลุ่ ม บริษัท ฯ ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้รายได้ตาม TFRS15 ส่งผลให้สนิ ค้าคงเหลือของบริษทั ฯ ส่วนหนึ่งถูกจัดเป็ นส่วนปรับปรุง
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อาคารเช่าและอุปกรณ์ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่งผลให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษทั ฯ ลดลงจากปี ก่อน
หน้า
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ย สาหรับงวดปี 2561 ถึงปี 2563 เท่ากับ 290.30 วัน 259.69 วัน และ 204.92 วันยังคง
อยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยเจ้าหนี้เงินรับล่วงหน้ าค่าโทรศัพท์ ซึ่งเป็ น
เจ้าหนี้ระยะยาวและคงค้างอยู่เพื่อรองรับการดาเนินงานของตู้เติมเงินของบริษทั ฯ
จึงทาให้วงจรเงินสดของบริษัทฯ ในปี 2563 ปรับตัวดีข้นึ โดยมีวงจรเงินสดติดลบ 114.69 วัน เป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ TFRS 15 ตัง้ แต่ปี 2562 จึงทาให้ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ โดยประกอบด้วย ลูกหนี้
การค้าจากการผ่อนจ่ายตู้เติมเงินตามแผนการขาย 3 เดือนแบบไม่คดิ ดอกเบี้ย ลูกหนี้เจ้าของพืน้ ทีห่ รือตัวแทน (Partner)
ซึ่งเป็ นผูเ้ ก็บเงินหน้าตู้เติมเงินและรอนาส่งให้บริษทั ฯ และลูกหนี้การค้าของ SBS ตามสัญญาการขายสินค้า เป็ นต้น ซึ่ง
แยกออกจากลูหนี้ผ่อนชาระค่าตู้เติมเงินแบบมีดอกเบี้ย
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ข้อมูลอื่นๆ

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ข้อมูลอื่นของบริษทั ย่อย
ชื่อบริษทั ภาษาไทย
ชื่อบริษทั อังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานทีต่ งั ้
วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ทุน
จุดกระจายสินค้า

ชื่อบริษทั ภาษาไทย
ชื่อบริษทั อังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานทีต่ งั ้
วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ทุน

:
:
:
:

บริษทั เวนดิ้ง พลัส จากัด (“VDP”)
Vending Plus Company Limited
0105560109915
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150
: 4 กรกฎาคม 2560
: จาหน่ ายเครื่องดื่มและอาหารสาเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า "เวนดิ้ง พลัส"
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 300 ล้านบาท
จุดกระจายสิ นค้า
(1) สาขารังสิต
(2) สาขาบางพลี

:
:
:
:
:
:

บริษทั สบาย โซลูชนส์
ั ่ จากัด (“SBS”)
Sabuy Solution Company Limited
0105536100342
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
1 กันยายน 2536
ดาเนิ น ธุ ร กิจ ระบบศู น ย์ อ าหาร และธุ ร กิจ เครื่อ งซัก ผ้ าแบบหยอดเหรีย ญภายใต้
เครื่องหมายการค้า “SABUY WASH”
: ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 40 ล้านบาท

ชื่อบริษทั ภาษาไทย
ชื่อบริษทั อังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานทีต่ งั ้
วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ทุน

:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษทั ภาษาไทย
ชื่อบริษทั อังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานทีต่ งั ้

:
:
:
:

วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ทุน

ที่อยู่
24/12 และ 24/17 หมู่ท่ี 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
666 หมู่ท่ี 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

บริษทั สบาย มันนี่ จากัด (“SBM”)
Sabuy Money Company Limited
0105560060533
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
12 เมษายน 2560
ผูใ้ ห้บริการระบบ e-wallet
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 100 ล้านบาท

บริษทั สบาย เอ็กเชนจ์ จากัด (“SBE”)
Sabuy Exchange Company Limited
0105564007912
100/86-87 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชัน้ 26 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
: 15 มกราคม 2564
: ผูใ้ ห้บริการจัดทาระบบ Loyalty สาหรับการให้บริการลูกค้า
: ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
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ส่วนที่ 1 หน้า 1

ชื่อบริษทั อังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานทีต่ งั ้

: Sabuy Exchange Company Limited
: 0105564007912
: 100/86-87 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชัน้ 26 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วันจดทะเบียน
: 15 มกราคม 2564
ประเภทธุรกิจ
: ผูใ้ ห้บริการจัดทาระบบ Loyalty สาหรับการให้บริการลูกค้า
ทุน
: ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 หน้า 1
ข้อมูลของบุคคลอ้างอ้างอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
: 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
: 02-009-9000
: 02-009-9991

ผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

: บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
: ชัน้ 50 – 51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
: 02-677-2000
: 02 677-2222
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 5/2548
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 9/2560
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 4/2560

การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน

61
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Angelo State University, Texas, U.S.A
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
อิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด
ดูแลกิจการที่ดี
(มหาชน)
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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นายกสภาวิชาชีพ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์
รองปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2562 - มี.ค. 64
2560 - 2563
2560 - 2563
2561 - 2562
2546 - 2562
2560 - 2561
2558 - 2560
2558 - 2560
2557 - 2558
2556 - 2559
2554 - 2559

ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
อิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด
(มหาชน)
ดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
นายกสภาวิชาชีพ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
อธิบดีกรมธนารักษ์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
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(มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์
กระทรวงการคลัง
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรมธนารักษ์
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
(มหาชน)

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา

- หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รน 114/2558
- หลักสูตรBoard Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2562
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2560

การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ .ค .ธ 31 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ปัจจุบัน
2564 - ปัจจุบัน

47
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.98
ไม่มี

กรรมการสรรหาและกำหนด
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ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบัน

2564 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2564 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - 2564
2557 - ปัจจุบัน
2558 - 2562
2556 - 2558

9,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.98
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชี
บริษัท เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลิเดชัน จำกัด
ด้านการบัญชีภาษีอากร
กรรมการบริษัท
บริษัท อินฟราเซท จำกัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซดิชั่น จำกัด
กรรมการบริษัท
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้อำนวยการ
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นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2555 - 2563
2556 - 2563
2558 - 2563
2560 - 2563
2557 - 2558

57
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2562
100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยูม่าลอว์ จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษทั เบลสซิ่งอินเตอร์แนชชั่นนัล จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท พีเอสแอล บราเธอร์ จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท พีเอสแอล แอนด์ ทียู โฮลดิ้งส์ จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
FVP Legal Business Advisory
บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมาย
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นายนปกรณ์ กลิ่นทอง

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2562 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2556 - 2558

63
- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 201/2558
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACCP) รุ่น 25/2560
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2556
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 2/2556
2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด
(มหาชน)
อิสระ
บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั สถาพรคลังสินค้า จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สถาพร เอสเตทจำกัด
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด
(มหาชน)
ตรวจสอบ
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นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

52
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ ระหว่างประเทศ Schiller
International University, London, England
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.)
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 100/2551
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 30/2561
- Certificate of Thailand Government Saving Bank Management
Leadership Program, Marshall School of Business, University of
Southern California
- Certificate of Housing Financing Program at Wharton School,
University of Pennsylvania
29,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.90
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการบริษัท / รองประธาน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท
บริษัท สบายโซลูชั่นส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สบาย
ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
(มหาชน)
กรรมการสรรหาและกำหนด
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2558 - 2562
2555 - 2557
2553 - 2555

29,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.90
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการบริษัท / รองประธาน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สบายโซลูชั่นส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สบาย
กรรมการบริษัท
ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน)
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ที่ปรึกษา
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
(มหาชน)
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา
กรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เทพศิรินทร์
บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จำกัด
ประธานกรรมการ
ธนาคารออมสิน
ผู้อำนวยการ
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร /ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / รองประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2559 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2547 2552
-

-

46
- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร และการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 268/2561
255,570,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.43
และคู่สมรสถือหุ้น 20,634,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.06
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการบริษัท / รองประธาน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด
กรรมการบริษัท /
กรรมการบริษัท
บริษัท สบายโซลูชั่นส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สบาย
ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด)
บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
บริษัท สมาร์โท จำกัด
Managing Director Head of Sales Standard Chartered Bank Singapore
Singapore, Thailand, Vietnam
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นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
กรรมการบริษทั

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2560 - ปัจจุบัน
2560 - 2562
2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - 2562
2560 - 2562
2560 - 2561
2560 - 2562
2560 - 2562

48
- ปริญญาโท Master of Business Administration with Finance, Case
Wastern Reserve University
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (B.S.) (Finance), University of Findlay,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 231/2560
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการบริษัท
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
กรรมการบริษทั
บริษัท โชคดีมีชัย (2018) จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท เฮลธี เวลธี แฮปปี้ จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท เอส เอ บี สยาม จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท สเปซ แอท สยาม จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท โชคดีมีชัย (2018) จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด
บริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
222/
กรรมการบริษัท
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2560 - ปัจจุบัน
2560 - 2562
2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - 2562
2560 - 2562
2560 - 2561
2560 - 2562
2560 - 2562
2560 - 2562
2560 - 2562
2558 - 2560
2557 - 2560

ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการบริษัท
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ผู้อำนวยการ
บริษัท โชคดีมีชัย (2018) จำกัด
กรรมการบริษทั
บริษัท เฮลธี เวลธี แฮปปี้ จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท เอส เอ บี สยาม จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท สเปซ แอท สยาม จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท โชคดีมีชัย (2018) จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด
บริษัท
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
กรรมการบริษัท
(มหาชน)
บริษัท ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำกัด
กรรมการบริษัท
องค์การเภสัชกรรม
กรรมการ และประธากรรมการ
บริหารความเสี่ยง
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และประธากรรมการ
บริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด
รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
(มหาชน)
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นายวชิรธร คงสุข

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานส�ำนักงาน

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน

54
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2562
2,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานสำนักงาน
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท สบายโซลูชั่นส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สบาย
กรรมการบริษัท
ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด)
บริษัท เคพีเอ็นดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท แอมเพิล แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท เอดับบลิวดี ๗๘๙ จำกัด
กรรมการบริษัท
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นายวิรัช มรกตกาล
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา

- หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่น 190/2557
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18/2558
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
รุน่ 5/2561

การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ .ค .ธ 31 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2563- ปัจจุบัน
2562- ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน

52
- ปริญญาโท Master of Business Administration Virginia Polytechnic
Institute and State University
- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.014
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัท /
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน
จำกัด (มหาชน)
กรมการบริ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี
/ กรรมการบริ
ความเสี่ยง ษ/ ทักรรมการบริ
หารห/าร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
พาณิชย์และการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
บริษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Advisor to Chairman on 225
Excellent Fortune Development Group, the
Securities Business
Republic of the Union of Myanmar

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2563- ปัจจุบัน

2562- ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2561 - 2562
2561 - 2562
2559 - 2561
2552 - 2558

140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.014
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรมการบริษทั / กรรมการบริหาร
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงาน
พาณิชย์และการลงทุน
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
บริษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส จำกัด
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Excellent Fortune Development Group, the
Advisor to Chairman on
Republic of the Union of Myanmar
Securities Business
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ต้นไร้ข้อ จำกัด
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
รองกรรมการผูจ้ ัดการ
KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
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นายสันติธร บุญเจือ

กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี

อายุ (ปี)

คุณวุฒิการศึกษา

ไม่มี

การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2562 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
ก.ย. - พ.ย. 2558
2553 - 2558

46
- ปริญญาเอก Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of
Technology
- ปริญญาโท Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of
Technology
- ปริญญาตรี Computer Engineering, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7,240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.72
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการบริหาร
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นวัตกรรมเทคโนโลยี
บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
กรรมการบริษัท
บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Vice President, Business Cash
Management Planning Manager
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Vice President, Head of IT
Architecture
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นายอดิศร ถาวรธนสาร

กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ (ปี)

คุณวุฒิการศึกษา

- หลักสูตร Orientation Course, CFO Focus on Financial Reporting
รุ่น 4/2561

การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2560 - 2561
2558 - 2560
2550 - 2557

42
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน University of Texas at Dallas
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน University of Texas at Dallas
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4,330,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.43
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
และการเงิน
กรรมการบริหาร
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Assistant CEO
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
First Vice President
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Vice President
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นายประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาด

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา

ไม่มี

การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน
2558 – 2562

43
- ปริญญาโท สาขา General Management Mahidol International University
- ปริญญาตรี สาขา Art Business English มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
465,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขาย บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
และการตลาด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่าย
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นายปกรณ์ เนตยารักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานผลิตและคลังสินค้า *

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา

ไม่มี

การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2564 - ปัจจุบัน
2559 - 2563
2558 - 2559
2554 - 2558

42
- ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยี สาขาโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3,010,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด
งานปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิต บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
และคลังสินค้า
ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเพลง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ Pay TV บริษัท จีเอ็มเอ็มแซท เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)

* บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์ใหม่ โดยได้ย้ายสายงานผลิตและคลังไปรวมกับสายงานปฏิบัติการ
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นางสาวทัศน์วรรณ บุญอนันต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา

ไม่มี

การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2562 - ปัจจุบัน
2560 – 2562
2556 – 2560
2555 - 2556

45
- ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
314,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน บริษัท /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สายงานปฏิบัติการ
บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน)
Senior Call Center Manager
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Product Manager
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นางสาวพิมพ์ศิริ โภชนพาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลบิสเนส และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา

50
- ปริญญาโท สาขา Information Technology Management
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ช่วงเวลา
2563 - ปัจจุบัน
2560 - 2563
2557 - 2560

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ดิจิทัลบิสเนสและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
Assistant General Manager
บริษัท สยามพิวรรธน์ กรุ๊ป จำกัด
Vice President -IT Development
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นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณทา
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2560 - ปัจจุบัน
2556 - 2560

41
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัญชี สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
ไม่มี
150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.015
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้จดการฝ่ายบัญชี
บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
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นางสาวอนัญญา วงศ์วรรณวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา

ไม่มี

การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2560 - ปัจจุบัน
2550 - 2559

45
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนการเงิน
บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส จำกัด
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นายชัยรัตน์ สุวรรณ

เลขานุการบริษัท

อายุ (ปี)
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบัน
2561
2558 - 2561

35
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์บมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Company Secretary Program
2,234,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
เลขานุการบริษัท
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การเงินและบัญชี
ผู้จัดการ (วาณิชธนกิจ)
บริษัท ที่ปรึกษา ไอแฟค จำกัด
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