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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สารจากประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

• รักษาความแข็งแกร่งได้ในภาวะวิกฤติ 

ส าหรบัปี 2563 ทีผ่่านมานับว่าเป็นปีทีท่้าทายอย่างยิ่งส าหรบักลุ่มบริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“กลุ่มบริษัทฯ”) 

นอกจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ที่ท าให้เศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทัว่โลกหดตัว ภาคการผลติ

และการท่องเทีย่วต้องหยุดชะงกัจากมาตรการลอ็คดาวน์ และ ณ เวลานี้ กย็งัไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการแพร่ระบาดจะ

สิน้สุดลงเมื่อใดแล้ว สถานการณ์ครัง้นี้ไดส้รา้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชวีติครัง้ใหญ่และผลกัดนัสงัคมทัว่โลกไปสู่ 

“ความปกตริูปแบบใหม่” (New Normal) ทีส่่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินธุรกจิขององค์อย่างมีนัยส าคญั แต่กลุ่มบรษิทัฯ 

ยงัสามารถสรา้งก าไรสุทธขิองปี 2563 ไดจ้ านวน 102.06 ล้านบาท ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 76 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผล

จากการมุ่งมัน่และตัง้ใจท างานของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานในทุกระดบั  

• ยกระดับคุณภาพบริการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

โดยกลุ่มบริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการพฒันาและการยกระดบัคุณภาพการให้บรกิารในธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจและรกัษาความเชื่อมัน่สูงสุดแก่ลูกค้า คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการภายในองค์กร โดยการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาประยุกต์ใช ้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ ความแม่นย า ความรวดเรว็ และ

ความปลอดภยัในกระบวนการท างานต่างๆ ใหส้ามารถตอบสนองต่อการบริการแก่ลูกค้า และพนัธมติรทางธุรกจิไดอ้ย่างดี

ที่สุด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกฝ่ายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ เพื่อการขยายธุรกิจอย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะแสวงหา

โอกาสในการขยายธุรกจิไปในอุตสาหกรรมทีเ่กื้อหนุนกบักจิกรรมหลกั (Complimentary) ของบรษิทัฯ และการขยายธุรกจิที่

สามารถใชโ้ครงข่ายและทรพัยากรของธุรกจิในปัจจุบนัได ้(Network & Resource Utilization) 

• เสริมสร้าง Business Ecosystem และ Service Platform 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระบบการช าระเงินของประเทศไทยค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่สงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) 

มากขึน้เรื่อย ๆ การช าระเงนิด้วยเงนิสดก าลงัถูกแทนที่ด้วยระบบการช าระเงนิทางอเิล็กทรอนิกส ์ซึ่งจะเหน็ไดว้่าประชากร

ในประเทศหนัมาท าธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถอืมากขึ้น ตัง้แต่การใช้โทรศพัท์มอืถือสแกนซื้อสนิค้าหรอืบริการ โอนเงิน 

ตรวจสอบยอดเงนิ การช าระค่าสนิคา้และบรกิาร ผ่านบตัรเครดติ/บตัรเดบติ เงนิโอนของธนาคาร จนมาถงึปัจจุบนัขยายไปสู่

การใชบ้รกิารโอนเงินและช าระค่าสนิค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนิกส ์ หรอื e-Wallet 

ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเสรมิสรา้ง Business Ecosystem และ Service Platform ใหส้อดรบักบัพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างยิง่ จงึไดส้รา้งความร่วมมอืทางธุรกจิ กบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในธุรกจิไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธนาคาร

พาณิชย์และบริการทางการเงิน กลุ่มผู้ให้บริการจุดเติมเงินและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มร้านค้าร้านอาหาร กลุ่มผู้

ให้บริการขนส่งอาหารและพสัดุ หรือแม้กระทัง่คู่แข่งของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างเครือข่ายในการ

ใหบ้รกิารใหม้ากทีสุ่ด  
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• สร้างความเติบโตอย่างยัง่ยืนด้วยการด าเนินธุรกิจอย่างรบัผิดชอบต่อสงัคม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ mai เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นก้าวที่ส าคญั

ของกลุ่มบรษิทัฯ ในการใชต้ลาดทุนเป็นแหล่งระดมเงนิทุนทีส่ าคญัในการพฒันาธุรกจิของกลุ่มบริษทัฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายที่

วางไว ้และสรา้งความเตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไป   

ทา้ยนี้ เราขอขอบคุณ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมติรทางธุรกจิ ลูกคา้ของบริษทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

ทีไ่ดใ้หก้าร สนับสนุนบรษิทัฯ มาโดยตลอด ตลอดจน ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกท่าน ทีไ่ดร้่วมแรงร่วมใจ ช่วยด าเนินธุรกิจ 

ดว้ยความมุ่งมัน่ และขอใหทุ้กท่านมัน่ใจว่า บรษิทัฯ จะด าเนินธุรกจิภายใต้การก ากบัดูแลกจิการที่ด ี และมคีวามรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม เพื่อการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง และยัง่ยนืของกลุ่มบรษิทัฯ ต่อไป 

 

ดว้ยความนับถอื 

 

 

 (นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล) (นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ)ี 

 ประธานกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

 

 

 

 

-จกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล- -ชูเกยีรต ิรุจนพรพจี-
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง      

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.42 0.76 0.83 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.43 0.28 0.18 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า (0.14) 0.62 0.55 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 21.80 16.26 18.69 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วนั 16.52 22.14 19.26 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลอื เท่า 1.06 2.47 5.07 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ย วนั 340.24 145.56 70.97 

อตัราหมุนเวยีนเจ้าหน้ี เท่า 1.39 1.35 1.76 

ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 259.69 266.74 204.92 

วงจรเงนิสด วนั 97.07 (99.04) (114.69) 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร       

อตัราก าไรขัน้ต้น % 35.84 35.77 40.12 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 13.07 5.89 115.29 

อตัราก าไรอื่น % 0.97 3.50 3.43 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร % (33.59) 428.51 368.04 

อตัราก าไรสุทธ ิ % 6.40 4.52 6.45 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 6.96 4.08 6.53 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ % 5.07 2.87 3.88 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวร % 53.00 22.95 29.68 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย์ เท่า 0.79 0.63 0.60 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.29 0.56 0.81 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย เท่า (5.29) 32.85 17.93 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั เท่า (0.17) 0.43 0.21 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล % N/A N/A 334.7% 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายได้    

รายได้จากการใหบ้รกิาร 576.28 698.72 689.48 

รายได้จากการขาย 586.46 359.20 536.18 

รายได้ดอกเบี้ยจากการขายผ่อนช าระ 152.23 111.44 65.19 

รายได้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา - 65.25 169.97 

รวมรายได้หลกัจากการประกอบธุรกิจ 1,314.96 1,234.61 1,460.82 

ต้นทุนขายและบริการ    

ต้นทุนการใหบ้รกิาร  (473.11) (468.95) (435.79) 

ต้นทุนขาย (272.88) (215.24) (322.31) 

ต้นทุนจากการใหบ้รกิารตามสญัญา - (37.23) (77.67) 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รวมต้นทุนขายและบริการ (745.99) (721.42) (835.77) 

ก าไรขัน้ต้น 416.75 401.76 559.86 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 115.97 84.89 145.93 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 111.77 75.24 120.10 

ก าไรสุทธิ 85.01 57.81 97.62 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (83.15) 306.53 411.45 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รวมสินทรพัย ์ 1,772.68 2,261.07 2,772.47 

รวมหน้ีสิน 395.91 807.29 1,238.35 

เงนิกู้ทีม่ภีาระดอกเบี้ย 109.48 258.44 862.86 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,376.77 1,453.78 1,534.12 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว 887.98 887.98 1,005.00 

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญั 187.23 187.23 348.60 
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พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัท

เดือน ปี รายละเอียด 

ปี 2557 

SABUY 

 

 

- วนัที่ 18 กรกฎาคม 2557 ก่อตัง้บริษัท เวนดิ้ง แอนด์ แทรคกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน

เริม่แรก 1,000,000 เพื่อด าเนินธุรกจิใหบ้ริการรบัช าระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกสผ์่านตู้เตมิเงนิ และจดัจ าหน่ายตู้

เตมิเงนิ ซึ่งธุรกจิดงักล่าวมศีกัยภาพสูงในการขยายธุรกจิไปยงัการบริการเติมเงนิและช าระบลิประเภทอื่นๆ 

SABUY - วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัท เวนดิ้ง แอนด์ แทรคกิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น 

บรษิทั เวนดิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

ปี 2559 

SABUY - วันที่ 24 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบญัชี ค(3) การให้บริการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด

หรือผ่านทางเครือข่าย และประเภทบัญชี ค(5) การให้บริการรับช าระแทน จากส านักงานคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ภายหลงัเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวง

ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ในเดอืนกนัยายน 2559)   

ปี 2560 

SBM - วนัที ่12 เมษายน 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทั เอเจ มนันี่ จ ากดั (ภายหลงัเปลี่ยนชื่อเป็น บรษิทั สบาย มนั

นี่ จ ากดั (SBM) ซึ่งเป็นบรษิทัฯ มแีผนธุรกจิทีจ่ะประกอบธุรกจิใหบ้รกิารการช าระเงนิ  

VDP - สงิหาคม 2560 VDP เริม่เปิดด าเนินการคลงัสนิคา้และศูนย์กระจายสนิค้าที ่อ.บางพล ีและเทศบาลนครรงัสติ 

SBM - บริษัทฯ ได้ท าการเข้าลงทุนใน SBM เพิ่ม โดยเข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผูถ้ือหุ้นเดิมบางส่วน ท าให้สดัส่วนการถอื

หุ้นของบริษัทฯ ใน SBM เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของ 

SBM ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ที่ถือหุ้นใน  SBM ประกอบด้วยนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์  (ปัจจุบันเป็น

กรรมการของบรษิัทฯ) และนายเอโรล มาร์ค ปิยะ โรเต็ล ถือหุ้นคนละร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียน

ทัง้หมดของ SBM ในขณะทีส่ดัส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 5.00 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ SBM เป็นของกลุ่ม

ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ 

SABUY - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ย้ายส านักงานจดทะเบียนไปที่ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน -

ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 

ปี 2561 

VDP - วนัที่ 10 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ท าการเขา้ลงทุนใน บริษัท เวนดิ้ง พลสั จ ากัด (VDP) ซึ่งเป็นบริษัทที่

ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ VDP 

เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศกัยภาพในธุรกิจตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิของ VDP กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

และความสามารถในการประสานประโยชน์กับแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ 

(Business Ecosystem) ทีแ่ขง็แกร่งของกลุ่มบรษิทัฯ ในอนาคต  

ปี 2562 

SABUY - วนัที ่2 มกราคม 2562 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อเป็น บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั 

SABUY - วนัที ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2562 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพื่อแปรสภาพจากบริษทัจ ากดั เป็นบรษิทัมหาชนจ ากัด 

โดยใชช้ื่อว่า “บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ราไวจ้าก 100.00 บาทต่อ

หุน้ เป็น 1.00 บาทต่อหุน้     
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เดือน ปี รายละเอียด 

VDP - วนัที ่6 กนัยายน 2562 VDP ไดเ้ปิดตวัโครงการ “6.11 Corner” ซึ่งเป็นโครงการที ่VDP ไดเ้ช่าหอ้งแถวขนาด

เลก็เพื่อเป็นสาขาส าหรบัวางตู้ขายสินคา้ โดยมกีารใหบ้ริการประมาณ 4-8 ตู้ต่อสาขา โดยไดเ้ปิดสาขาแรกที่

บรเิวณย่านเพชรเกษมบางบอน โดยสนิคา้ทีข่ายภายในตู้ “6.11” ส่วนใหญ่จะเป็นสนิคา้ราคาประหยดั Budget 

Brands มีราคาถูกกว่าท้องตลาดทัว่ไป โดยมีตัวอย่างสินค้า เช่น กาแฟ น ้าดื่ม วิตามินซี เกลือแร่ ชา 

เครื่องดื่มชูก าลงั เป็นต้น 

ปี 2563 

SBM - วนัที่ 12 มีนาคม 2563 SBM ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้สิน้ 4 ประเภทธุรกจิ ไดแ้ก่ 

1. ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ (E-Money license)  

2. ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารรบัช าระเงนิดว้ยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส ์  

(Payment Agent license: PA) 

3. ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารสนับสนุนบริการแก่ผูร้บับตัร Payment  

(Facilitator license: PF)  

4.  ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารโอนเงนิดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ( Fund Transfer license) 

SBM - วนัที่ 24 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ท าการเข้าลงทุนใน บริษัท สบาย มนันี่ จ ากัด (SBM) เพิ่มเติม โดยเข้า

ซื้อหุ้นจากกลุ่มผูถ้ือหุน้เดิมในราคาหุน้ละ 15.00 บาท ท าให้สดัส่วนการถอืหุน้ของบริษัทฯ ใน SBM เพิ่มขึน้

จากเดมิรอ้ยละ 93.00 เป็นรอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของ SBM  

SABUY - วนัที ่11  พฤศจกิายน 2563 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ mai กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 

ปี 2564 

SABUY - เมื่อวนัที ่8 มกราคม 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ที ่1/2564 ไดม้มีตอินุมตัริ่วมทุนกบับรษิทั บซั

ซีบีส์ จ ากัด ในการจดัตัง้บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์  จ ากัด เพื่อพฒันาธุรกิจร่วมกันในการจดัท าระบบ Loyalty 

Program ส าหรบัการใหบ้รกิารแก่กลุ่มลูกคา้ 

- ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2564 ไดม้มีตอินุมตัเิขา้ซื้อหุน้ VDP เพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน 

109,500 หุน้ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน VDP เพิม่ขึน้จากเดมิ รอ้ยละ 82.47 เป็นรอ้ยละ 86.12 

SABUY - เมื่อวนัที ่16  มนีาคม 2564ไดร้บัการอนุมตัจิาก ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในการเปลี่ยนแปลงตลาด

รองส าหรบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ จากตลาด mai กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เป็น SET ในกลุ่มอุตสาหกรรม 

บรกิาร หมวดธุรกจิใหม่ พาณิชย์                                
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ้มบริษัทฯ
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

  

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ:  
(1)บรษิทัฯ ได้ซื้อหุ้น VDP  เพิม่จากร้อยละ 82.47 เป็น 86.12 เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2564 ทัง้นี้ ผูถ้อืหุ้นรายอื่นๆ ที่ถอืหุ้นใน VDP ประกอบด้วย นาย

อานนท์ชัย วีระประวัต ิซึ่งเป็นผูถ้อืหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นใน VDP ร้อยละ 9.88 ในขณะที่สัดส่วนที่เหลอือกีร้อยละ 4.00 เป็นของกลุ่มพนักงานของ 

VDP และบุคคลอื่น 
(2) SBE จดัตัง้เมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2564 โดยมผีูถ้อืหุ้นอกีร้อยละ 50 คอื บรษิทั บซัซี่บส์ี จ ากดั  

 

บมจ. สบาย เทคโนโลยี (“SABUY”) 

ธุรกิจ  ให้บริการธุรกรรมทางการเงนิผ่านตู้เตมิเงนิอตัโนมัตภิายใต้เครื่องหมายการค้า "เตมิ

สบายพลสั" และการจ าหน่ายตู้เตมิเงนิอตัโนมตัทิัง้ในรูปแบบการช าระด้วยเงนิสดและ

เงนิผ่อน 

ทุนจดทะเบียน/ทุนช าระ 1,050 ล้านบาท / 1,005 ล้านบาท 

บจก. เวนด้ิง พลสั (“VDP”) 

ธุรกิจ จ าหน่ายเครื่องดื่มและอาหารส าเรจ็รูปผ่านตู้ขายสนิค้าอตัโนมตั ิภายใต้เครื่องหมายการค้า 

"เวนดิ้ง พลสั" 

ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท 

บจก. สบาย โซลูชัน่ส์ (“SBS”) 

ธุรกิจ ด าเนินธุรกิจระบบศูนย์อาหาร และการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร 

พร้อมการให้บรกิารตดิตัง้และวางระบบศูนย์อาหาร การให้บรกิารจดัการศูนย์อาหารพร้อม

การจ้างบ ารุงรกัษาตลอดอายุสญัญา 

ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 

บจก. สบาย มนัน่ี (“SBM”) 

ธุรกิจ ผู้ให้บรกิารระบบ E-Payment   

ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 

บจก.สบาย เอก็เชนจ ์ (“SBE”) 

ธุรกิจ ผู้ให้บรกิารจดัท าระบบ Loyalty ส าหรบัการให้บรกิารลูกค้า 

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 

86.12%(1) 

100.00% 

100.00% 

50.00%(2) 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

 

วิสยัทศัน์ 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมีวิสยัทศัน์ในการด าเนินธุรกิจคือ “เราขายสนิคา้

และบรกิารการช าระเงนิสะดวกสบายกับทุกชุมชน”  

พนัธกิจ 

กลุ่มบรษิทัฯ มพีนัธกจิในการด าเนินธุรกจิ คอื 

(1) สรา้งแพลตฟอร์มการรบัช าระทีม่ ัน่คง ปลอดภยั และใชง้านไดง้่ายต่อผูบ้รโิภค 

(2) สรรค์สรา้งผลติภณัฑ์และบรกิารทีต่อบสนองต่อความต้องการผูบ้รโิภค 

(3) กระตุ้นบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอยู่เสมอ และบริหารต้นทุนให้มี
ประสทิธภิาพ เพื่อรองรบัการแข่งขนั เพื่อมอบสนิคา้และบรกิารทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่ลูกคา้ 

(4) มุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการลูกค้าบนมาตรฐานที่สูง เพื่อสร้างความเชื่อมัน่และความไว้วางใจต่อสินค้าของ

กลุ่มบรษิทัฯ 

(5) มุ่งมัน่ที่จะสร้างคุณค่าอย่างยัง่ยนื ร่วมกับสงัคมด้วยการเอาใจใส่ดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้

เสยีของบรษิทัฯ ทุกกลุ่ม 

เป้าหมาย 

เพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต บริษัทฯ มีเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพการให้บริการใน

ธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจและรกัษาความเชื่อมัน่สูงสุดแก่ลูกค้า คู่ค้าและพนัธมิตรทาง

ธุรกิจ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายในองค์กร โดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น แอพพลิเคชัน่ที่

ช่วยในการบรหิารจดัการการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ มาประยุกต์ใช้ในฝ่ายงานต่างๆ ของกลุ่มบรษิทัฯ เช่น ฝ่าย

ปฏบิตักิาร ฝ่ายผลติและคลงัสนิคา้ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ และฝ่ายบญัชแีละการเงิน เป็น

ต้น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ ความแม่นย า ความรวดเรว็ และความปลอดภยัในกระบวนการท างานต่างๆ เพื่อตอบสนอง

ต่อการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และพนัธมติรทางธุรกจิไดอ้ย่างดทีีสุ่ด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพและความรู้

ความสามารถของบุคลากรในทุกฝ่ายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ เพื่อการขยาย

ธุรกจิอย่างยัง่ยนืต่อไปในอนาคต บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกจิไปในอุตสาหกรรมทีเ่กื้อหนุนกับ

กิจกรรมหลกั (Complimentary) ของบริษัทฯ และการขยายธุรกิจที่สามารถใช้โครงข่ายและทรพัยากรของธุรกิจใน

ปัจจุบนัได ้(Network & Resource Utilization)  

 

 

กลยุทธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

(1) การขยายช่องทางการใหบ้ริการผ่านการสรา้งเครือข่ายพนัธมติรทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่ง และดูแลผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทัฯ ทุกกลุ่ม 

(2) การผนึกก าลงัทางธุรกิจ (Synergy) ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ โดยการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และประสานการ

ท างานร่วมกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนในการด าเนิน

ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

(3) การสรา้งความแตกต่างในการใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกคา้  
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(4) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทนัสมยั มาบริหารงานในธุรกิจต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อการ
ท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด 

(5) การสรา้งการรบัรูท้ี่ดตี่อตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ ดว้ยวธิกีารทีส่รา้งสรรค์ และเขา้ถงึไดง้่าย เพื่อใหเ้กดิการรบัรู้
ในวงกวา้งอย่างยัง่ยนื 

(6) การพฒันาการด าเนินงานดา้นการบรหิารลูกคา้สมัพนัธ์ และผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้กดิประสบการณ์ทีด่ตี่อกลุ่ม

บรษิทัฯ 

(7) การพฒันาบุคลากรทัง้ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนต่างๆ ในการใหก้ารฝึกอบรม ดูงาน และใหส้วสัดิการที่
เหมาะสม ตลอดจนการสรรหาผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้มาท างานกลบักลุ่มบรษิทัฯ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ

1 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

(1) ธรุกิจตู้เติมเงินอตัโนมติั (Top-Up Machine Business Unit) 

• การใหบ้รกิารรบัช าระเงนิแทนผา่นตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตั ิ 

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรบัช าระเงินแทนผ่านตู้เติมเงินอตัโนมตัิ (Top-Up Machine) ภายใต้

เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลสั”   โดยบรษิทัฯ ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิบรกิารการช าระ

เงนิภายใต้การก ากบั ประเภท “การใหบ้รกิารรบัช าระเงนิดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์– การใหบ้รกิารรบัช าระ

เงนิแทน” จาก ธปท. ซึ่งเป็นการให้บรกิารรบัช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสนิค้าหรอืผู้ให้บรกิารหรอื

เจา้หนี้ เช่น Mobile Operator ธนาคารพาณิชย ์กฟน. กฟภ. กปภ. เป็นตน้  

 นอกจากการใหบ้รกิารการรบัช าระเงนิแทนผ่านตูเ้ตมิเงนิแลว้ บรษิทัฯ ยงัด าเนินธุรกจิขายตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตั ิโดยบรษิทั

ฯ ได้รบัใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ใหส้ามารถประกอบหรอืท าตูเ้ตมิเงนิ และขายตู้เตมิเงนิให้แก่ลูกคา้ไดผ้่านใบอนุญาตใหค้า้ซึ่งเครื่องวทิยุคมนาคม 

หรอือุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวทิยุคมนาคม และใบอนุญาตใหท้ าซึ่งเครื่องวทิยุคมนาคม หรอือุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวทิยุ

คมนาคม (เนื่องจากตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ เป็นอุปกรณ์ทีม่กีารเชื่อมต่อกบัคลื่นความถีท่ีต่อ้งไดร้บัอนุญาตจาก กสทช. ก่อน)  

 โดยลูกคา้ผูท้ีต่อ้งการเตมิเงนิโทรศพัท ์หรอืช าระค่าบรกิารต่าง  ๆสามารถท าธุรกรรมผ่านตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ ไดด้ว้ย

ตนเอง โดยการเลือกค าสัง่ต่างๆ บนตู้เติมเงิน ซึ่งใช้โปรแกรมแอพพลิเคชัน่ส าหรบัการให้บริการเติมเงินและช าระเงนิ

โดยเฉพาะ และมกีารเชื่อมต่อกบัระบบเซริ์ฟเวอร์กลาง เพื่อเชื่อมต่อไปยงัระบบเซริ์ฟเวอร์ของผูใ้หบ้รกิารต่าง  ๆดว้ยความ

สะดวกรวดเรว็และมคีวามแม่นย า โดยลูกคา้จะช าระเงนิดว้ยการหยอดเหรยีญหรอืใชธ้นบตัรเพื่อช าระค่าบรกิาร โดยตู้เตมิ

เงนิของบรษิทัฯ มกีารใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง และยงัมศีนูยบ์รกิารใหค้ าปรกึษา (Call Center) ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อแกไ้ข

ปัญหาและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารอกีดว้ย เป็นไปตามสโลแกนของบรษิทัฯ ทีว่่า “เตมิสบายพลสั สนิคา้

คุณภาพ บรกิารด้วยใจ” ปัจจุบนั บรษิัทฯ มกีารให้บรกิารรบัช าระเงนิผ่านตู้เตมิเงนิอตัโนมตั ิ(Top-Up Machine Service) 

ไดแ้ก ่

1) การใหบ้รกิารเตมิเงนิค่าโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบเตมิเงนิ (Prepaid) ของทุกระบบทุกเครอืขา่ย ไดแ้ก่ 

• One-2-Call ของกลุ่มบรษิทั AIS 

• TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุ่มบรษิทั TRUE 

• DTAC ของกลุ่มบรษิทั DTAC 

• my by CAT ของ CAT 

• เพนกวนิ ของบรษิทั เดอะ ไวทส์เปซ จ ากดั 

2) การใหบ้รกิารช าระบลิค่าไฟฟ้า -ค่าน ้าประปา ไดแ้ก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และ

การประปาส่วนภูมภิาค   

3) การให้บรกิารฝากเงนิเขา้บญัชธีนาคาร (Banking Agent) ได้แก่ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารออมสนิ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทัง้นี้บรษิทัฯ 

มแีผนการทีจ่ะขยายการใหบ้รกิารฝากเงนิเขา้บญัชขีองธนาคารอื่นๆ เพิม่เตมิในอนาคต 

4) การใหบ้รกิารช าระบลิค่าโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบรายเดอืน (Post-paid) ของทุกระบบทุกเครอืขา่ย ไดแ้ก่ 

• AIS ของกลุ่มบรษิทั AIS 

• TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุ่มบรษิทั TRUE 
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• DTAC ของกลุ่มบรษิทั DTAC 

5) การใหบ้รกิารเตมิเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Money) ไดแ้ก่ 

• mPAY Wallet ของกลุ่มบรษิทั AIS  

• TRUE Money Wallet ของกลุ่มบรษิทั TRUE 

• Rabbit LINE Pay 

6) การใหบ้รกิารช าระบลิค่าอนิเตอรเ์น็ต ไดแ้ก่ 

• AIS Fibre ของกลุ่มบรษิทั AIS  

• TRUE Online ของกลุ่มบรษิทั TRUE 

• 3BB ของบรษิทั ทรปิเปิลท ีอนิเทอรเ์น็ต จ ากดั 

7) การใหบ้รกิารการซื้อบตัรเงนิสด บตัรเกมส ์สตกิเกอรไ์ลน์ ฯลฯ 

8) การใหบ้รกิารการช าระบลิค่าสนิคา้ เช่น มสิทนี True Vision/True Convergence 

9) การใหบ้รกิารการเตมิเงนิเขา้บตัร Rabbit Card (เฉพาะตูท้ีต่ดิตัง้เครื่องรองรบัการอ่านบตัร Rabbit Card) 

10) การใหบ้รกิารช าระบลิอื่นๆ เช่น บลิบตัรเครดติ บลิบตัรเงนิสดหรอืบตัรผ่อนสนิคา้ บลิสนิเชื่อ บลิประกัน

ชวีติ /ประกนัภยั  

   

• การจ าหน่ายตูเ้ตมิเงนิอตัโนมตั ิ(Top-Up Machine Sale) 

 นอกจากการให้บรกิารการรบัช าระเงนิแทนผ่านตู้เติมเงนิแล้ว บรษิัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจขายตู้เติมเงนิอตัโนมตัิ ภายใต้

เครื่องหมายการคา้ “เตมิสบายพลสั”   โดยบรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจาย

เสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ใหส้ามารถประกอบหรอืท าตูเ้ตมิเงนิ และขายตูเ้ตมิเงนิใหแ้ก่

ลูกคา้ไดผ้่านใบอนุญาตใหค้า้ซึง่เครื่องวทิยุคมนาคม หรอือุปกรณ์ใด  ๆของเครื่องวทิยุคมนาคม และใบอนุญาตใหท้ าซึง่เครื่อง

วทิยุคมนาคม หรอือุปกรณ์ใด  ๆของเครื่องวทิยุคมนาคม เนื่องจากตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ เป็นอุปกรณ์ทีม่กีารเชื่อมต่อกบัคลื่น

ความถีท่ีต่อ้งไดร้บัอนุญาตจาก กสทช. ก่อน   

 บรษิทัฯ มกีารสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่ลูกคา้ในการซื้อตู้เตมิเงนิของบรษิทัฯ ดว้ยการใหส่้วนแบ่งค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้จาก

การท าธุรกรรมผ่านตู้เตมิเงนิของลูกคา้ และยงัมกีารอ านวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อตูเ้ตมิเงนิ เช่น การใหบ้รกิารการผ่อนช าระตู้

เตมิเงนิเป็นงวด โดยการผ่อนช าระ 36 งวด หรอื 60 งวด เป็นตน้ การใหบ้รกิาร Call Center เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัตู้

เตมิเงนิ ตลอด 24 ชัว่โมง เป็นตน้ 

 โดยตู้เตมิเงนิทีบ่รษิทัฯ ไดข้ายขาดใหก้บัลูกคา้ ลูกคา้จะเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นตู ้และบรษิทัฯ จะมกีารรบัประกนัตูเ้ตมิ

เงนิเป็นระยะเวลา 1-3 ปี บรกิารซ่อมแซม่ตูเ้ตมิเงนิหากเกดิปัญหา บรกิารอพัเดตโปรแกรมซอฟทแ์วร ์เพื่อรองรบับรกิารใหม่  ๆ

หรอืโปรโมชัน่ส่งเสรมิการตลาดทีอ่าจมเีพิม่ขึน้ในอนาคตได ้เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าตูเ้ตมิเงนิ ทุกตู้ มบีรกิารทีค่รบครนั มมีาตรฐาน

การท างานทีแ่ม่นย า มคีวามทนัสมยัและน่าเชื่อถอืเสมอ 

โดยบรษิทัฯ มกีารขยายตูเ้ตมิเงนิ “เตมิสบายพลสั” อย่างต่อเนื่อง ซึง่จ านวนตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ และตูเ้ตมิเงนิของลูกคา้ 

ณ สิน้ปี  2561 ถงึ 2563 เป็นดงันี้ 
จ านวนตู้เติมเงิน  “เติมสบายพลสั” 2561 2562 2563 

จ านวนตูเ้ตมิเงนิของลูกคา้ 33,754 37,346 39,041 

จ านวนตูเ้ตมิเงนิของบรษิทัฯ 13,286 15,437 16,229 

รวม 47,040 52,783 55,270 

เพิม่ขึ้น (ลดลง) 6,462 5,743 2,487 
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(2) ธรุกิจตู้ขายสินค้าอตัโนมติั (Vending Machine Business Unit) 

 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิ (Vending Machine Business Unit) ผ่านบริษัท เวนดิ้ง 

พลสั จ ากดั (VDP) ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “เวนดิง้ พลสั”  โดยเป็นการให้บริการจ าหน่ายสินค้า

บริโภค (Food and Beverage) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องดื่ม (Beverage) เช่น น ้าดื่ม 

น ้าอัดลม น ้าหวาน น ้าผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูก าลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ 2) อาหารส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูป 

(Processed Food) เช่น ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป โดยสินค้าที่จ าหน่ายทัง้หมดจะจ าหน่ายผ่านตู้ขายสนิค้า

อตัโนมตัขิอง VDP กระจายอยู่ใน 21 จงัหวดั ในพืน้ทีก่รุงเทพ ปรมิณฑล และจงัหวดัใกล้เคยีงต่างๆ บรเิวณภาคกลาง

ตอนล่าง โดยเป็นตูข้ายสนิคา้อตัโนมตัทิีอ่ยู่ในโครงการดื่มไดบุ้ญกบัสภากาชาดจ านวน 401 ตู ้ทัง้นี้ VDP ตัง้เป้าหมาย

ในการเพิ่มจ านวนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ และพื้นที่อื่นๆ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ออฟฟิศส านักงาน โรงอาหาร สถานีขนส่ง สถานีบรกิารน ้ามนั หอพกั สถานศกึษา รวมถงึ  รา้น 6.11 

Corner 

 โดยทีผ่่านมา VDP มกีารขยายตูข้ายสนิคา้อตัโนมตัอิย่างต่อเนื่อง ซึง่จ านวนตูข้ายเครื่องดื่มอตัโนมตันิับตัง้แต่

สิน้ปี 2560 จนถงึปี 2563 ตามรายละเอยีดดา้นล่าง 

ปี 2561 2562 2563 

จ านวนตู้ขายสินค้าอตัโนมติั “เวนด้ิง พลสั”   1,397 3,928 5,789 

ตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัขิอง VDP จะเน้นการขายสนิคา้ภายในตู้ทีห่ลากหลาย ราคาย่อมเยา เหมาะกบัลูกคา้ทุกเพศ

ทุกวยั นอกจากนี้ VDP ยงัมตีู้ขายสนิคา้อตัโนมตัปิระเภทออนไลน์ (Online) ซึ่งอ านวยความสะดวกแก่ผูซ้ื้อสนิคา้โดย

การเพิม่ช่องทางการช าระเงนิจากเดมิทีต่้องช าระดว้ยเหรยีญหรอืธนบตัรเท่านัน้ ใหส้ามารถรองรบัการช าระเงนิผ่าน 

QR Code Payment เพื่อช่วยใหผู้ซ้ื้อสามารถซื้อสนิคา้ผ่านตูไ้ดส้ะดวกรวดเรว็มากขึน้ และภายในตูด้งักล่าวยงัมรีะบบ

บรหิารจดัการสนิคา้ (Routeman App) เพื่อใชใ้นการตรวจสอบยอดขายสนิคา้ภายในตูไ้ดแ้บบ Real time อกีดว้ย ซึ่ง

ทัง้สองฟังก์ชนัการท างานดงักล่าวขา้งต้นช่วย VDP ในการลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการเงนิสดในตู้ และท าให้ 

VDP สามารถวางแผนการเติมสนิค้าแต่ละตู้ได้ง่ายขึน้ โดยตวัอย่างสถานที่ที่มกีารตัง้ตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัปิระเภท

ออนไลน์ (Online) ไดแ้ก่ เซน็ทรลัเวลิด์ TERMINAL21 สาขาพทัยา Tesco Lotus สาขาพระราม 1 ธนาคารกสกิรไทย

สาขาราษฎรบ์ูรณะ และ เซน็ทรลั แกรนด ์พระราม 9 เป็นตน้ 

นอกจากนี้  VDP ยังมีตู้ขายสินค้าที่ เ น้นการขายสินค้าในกลุ่มราคาประหยัด (Budget Brands) ภายใต ้

แบรนด์ “6.11 ซเีลคท” (6.11 Select) โดยจะเน้นขายสนิคา้ทีม่รีาคาไม่สูง ซึ่งเน้นเป็นสนิคา้ประเภทเครื่องดื่มชูก าลงั 

น ้ าผลไม้ น ้ าดื่ม เกลือแร่ กาแฟ ฯลฯ ที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดทัว่ไป และยังมีการขายสินค้าประเภทอื่น ๆ 

นอกเหนือจากสนิค้าภายใต้แบรนด์ “6.11 ซีเลคท” (6.11 Select) ผ่านตู้ขายสนิคา้อตัโนมตั ิ6.11 Select เช่น สนิค้า

ประเภทลูกอม ขนม หน้ากากผา้/หน้ากากอนามยั ถุงยางอนามยั เป็นตน้ 

โดยการตัง้ตู้ขายสนิคา้อตัโนมตั ิ6.11 Select มทีัง้รูปแบบทีเ่รยีกว่า “6.11 Corner” ซึ่งเป็นการเช่าหอ้งแถวขนาด

เล็กเพื่อเป็นสาขาส าหรบัวางตู้ขายสนิค้ารอให้บริการประมาณ 4-8 ตู้ขึ้นไปต่อสาขา โดยไม่จ าเป็นต้องมพีนักงาน

ประจ า และไม่ต้องมกีารเปิดเครื่องปรบัอากาศดงัเช่นลกัษณะของรา้นสะดวกซื้อทัว่ไป  รวมถงึการวางตู ้6.11 Select 

แบบการเช่าพื้นที่ว่างทัว่ไป (Standalone) โดยบรษิัทฯ มกีลยุทธ์ในการติดตัง้ตู้ 6.11 Select ในบรเิวณพื้นที่ชุมชน 

หรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีงรา้นสะดวกซื้อ ซึง่มกัเป็นเขตทีม่ปีระชากรทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มจี านวนสาขา

ของ 6.11 Corner จ านวน 166 สาขา ซึง่มตีูข้ายสนิคา้อตัโนมตัใินสาขาของ 6.11 Corner จ านวน 991 ตู ้ 
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ตวัอยา่งภาพโครงการด่ืมได้บญุกบัสภากาชาดไทย 

 
 ท่ีมา: บรษิทัฯ 

VDP มขีัน้ตอนการปฏบิตังิานหลกั 5 ขัน้ตอนในการด าเนินธุรกจิตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิดงันี้ 

1) ขัน้ตอนการปฏบิตังิานส าหรบัการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิ(ส าหรบัการช าระดว้ยเงนิสด)  

2) ขัน้ตอนการปฏบิตังิานส าหรบัการจ าหน่ายสนิค้าผ่านตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัิ )ส าหรบัการช าระเงนิ  QR Code 

Payment)  

3) ขัน้ตอนการปฏบิตังิานส าหรบัการกระจายสนิคา้เขา้ตูแ้ละการเกบ็เงนิจากตู้  

4) ขัน้ตอนการปฏบิตังิานส าหรบัการจดัการเงนิ และ 

5) ขัน้ตอนการปฏบิตัสิ าหรบับรกิารการซ่อมแซม (Maintenance) ตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิ

ส าหรบัการจดัหาสนิค้าขายในตู้ VDP จะสัง่ซื้อจากคู่คา้ (Supplier) ซึ่งในแต่ละเดอืน VDP จะประมาณ

ยอดสนิค้าที่ต้องการสัง่ซื้อ และจะสัง่สนิค้าจาก Supplier ให้เพยีงพอต่อการน าไปขายใหไ้ด้ประมาณ 45-60 วนั 

โดย VDP จะ สต๊อกสนิค้าเขา้คลงัแยกตามประเภทสนิค้าไว้ และมกีารตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม และอาหาร

อย่างสม ่าเสมอ 

 

(3) ธรุกิจระบบศนูยอ์าหาร (Food Court System Business Unit) 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจระบบศูนย์อาหาร (Food Court System Business Unit) ผ่านบริษัท สบาย โซลูชัน่ส์ 

จ ากดั (“SBS”) โดยมรีายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร พรอ้มการใหบ้รกิารตดิตัง้และวาง

ระบบศูนย์อาหาร (Hardware & System Installment Service) รายได้ค่าเช่าจากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ Hardware ของ

ระบบศูนย์อาหาร และรายได้จากการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบ ารุงรักษาตลอดอายุสัญญา 

(Maintenance Service Agreement) นอกจากนี้  SBS ยังด าเนินธุรกิจเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญภายใต้

เครื่องหมายการค้า “SABUY WASH” โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 SBS มีสาขาที่ให้บริการเครื่องซักผ้าแบบ

หยอดเหรยีญภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “SABUY WASH” จ านวนทัง้สิน้ 2 สาขา และมเีครื่องซกัผา้แบบหยอดเหรยีญ

ภายใตส้าขาดงักล่าวทัง้หมด 20 เครื่อง และในปัจจุบนั SBS ยงัไม่ไดม้แีผนการทีจ่ะขยายสาขาเพิม่เตมิในช่วงปี 2563 

– 2564 แต่อย่างใด 

โดยส าหรบัธุรกจิระบบศูนยอ์าหาร กลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัของ SBS คอื ศูนย์อาหารในแหล่งชอปป้ิง ไฮเปอร์มาร์เกต็ 

ดห้างสรรพสนิคา้ หอพกั สถานที่ราชการ ในบรษิัทเอกชน สถานศกึษา สวนน ้า และสถานีบรกิารน ้ามนัทัว่ประเทศ 

โดย SBS มจี านวนศูนยอ์าหารแยกตามประเภทสถานทีน่ับตัง้แต่ ปี 2561 จนถงึ ปี 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 
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สถานท่ี (จ านวนศนูย)์ 2561 2562 2563 

หา้งสรรพสนิคา้ 194 196 207 

โรงงาน 3 4 4 

สถานศกึษา 7 6 9 

โรงพยาบาล 2 2 3 

อื่นๆ 7 8 7 

รวม 213 216 230 

ทัง้นี้ SBS ไดร้บัใบอนุญาตจาก กสทช. ใหส้ามารถขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร ใหแ้ก่ลูกคา้ได้

ผ่านใบอนุญาตใหค้า้ซึ่งเครื่องวทิยุคมนาคม หรอือุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวทิยุคมนาคม เนื่องจากอุปกรณ์ Hardware 

ของระบบศูนย์อาหารของ SBS เป็นอุปกรณ์ทีม่กีารเชื่อมต่อกบัเคลื่อนความถี่ทีต่้องได้รบัอนุญาตจาก กสทช. ก่อน 

นอกจากนี้อุปกรณ์ Hardware ที่ SBS ได้ขายให้กับลูกค้านัน้ ทุกอุปกรณ์อยู่ในรายชื่อที่เครื่องโทรคมนาคมและ

อุปกรณ์ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน และมใีบรบัรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จาก กสทช. แลว้ทัง้หมด  

ส าหรบัการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บริการติดตัง้และวางระบบศูนย์อาหาร 

(Hardware & System Installment Service) นัน้ SBS จะรบัรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์

อาหาร SBS จะรบัรู ้ณ วนัทีท่ าการตดิตัง้และวางระบบศูนย์อาหารเสรจ็สิน้และส่งมอบระบบศูนย์อาหารใหแ้ก่ลูกค้า 

โดยในกรณีทีลู่กคา้ไม่ซื้ออุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร กส็ามารถเลอืกเช่าอุปกรณ์ Hardware ของระบบ

ศูนย์อาหารโดยมกีารช าระค่าเช่าเป็นรายเดอืน ซึ่งสญัญาส่วนใหญ่จะมอีายุประมาณ 3-5 ปี โดยในระหว่างสญัญาเช่า

อุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร ทาง SBS จะมกีารใหบ้รกิารซ่อมบ ารุงรกัษาระบบศูนย์อาหารตลอดอายุ

สญัญาใหแ้ก่ลูกคา้  

ในส่วนของการใหบ้รกิาร SBS จะเป็นการใหบ้รกิารจดัการศูนย์อาหารพรอ้มการจา้งบ ารุงรกัษาตลอดอายุสญัญา 

(Maintenance Service Agreement) แก่ลูกคา้ทีซ่ื้ออุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหารของ SBS ไป โดยมกีาร

จ่ายค่าบรกิารเป็นรายเดอืน โดยสญัญาการใหบ้รกิารดงักล่าวส่วนใหญ่จะมอีายุสญัญาประมาณ 1 ปี  

SBS มศีูนย์อาหารภายใต้การดูแล โดยแบ่งเป็นศูนย์อาหารรูปแบบดัง้เดมิ ศูนย์อาหารรูปแบบใหม่ตัง้แต่ปี 2561 

ถงึ 2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ประเภท 2561 2562 2563 

ศูนยอ์าหารรปูแบบเก่า 213 215 189 

ศูนยอ์าหารรปูแบบใหม่ - 1 41 

รวม 213 216 230 
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ภาพแสดงอปุกรณ์ภายในระบบศนูยอ์าหารรปูแบบใหมข่อง SBS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: บรษิทัฯ 

ภาพแสดงศนูยอ์าหาร ซ่ึงอยูภ่ายใต้การดแูลของ SBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: บรษิทัฯ 

ส าหรบัธุรกจิเครื่องซกัผา้แบบหยอดเหรยีญ SBS ด าเนินการภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “SABUY WASH” โดยเป็น

การใหบ้รกิารซกัผา้แก่ลูกคา้ผ่านการหยอดเหรยีญเครื่องซกัผา้ โดย SBS จะด าเนินการเช่าหอ้งแถวหรอืสถานทีต่่างๆ 

ภายในเขตชุมชนทีอ่ยู่อาศยั แลว้จงึน าเครื่องซกัผา้แบบหยอดเหรยีญที ่SBS พฒันามาไปตดิตัง้ไวเ้พื่อใหบ้รกิารซกัผา้  
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ภาพแสดงตวัอย่างการให้บริการ SABUY WASH ของ SBS 

 
ท่ีมา: บรษิทัฯ 

(4) ธรุกิจให้บริการการช าระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit)  

 SBM ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิบรกิารการช าระเงนิภายใต้การก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2563 และ ไดเ้ริม่ด าเนินการเชงิพาณิชยเ์มื่อช่วงเดอืนมกราคม 2564 โดยไดร้บัใบอนุญาตทัง้สิน้ 

4 ประเภทธุรกจิ ไดแ้ก่ซึง่ 

1) ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Money license) 

2) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Agent 

License: PA) 

3) ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารสนับสนุนบรกิารแก่ผูร้บับตัร Payment (Facilitator License: PF) 

4) ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิการใหบ้รกิารโอนเงนิดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Fund Transfer License) 

โดยกลุ่มบริษัทฯ วางแผนที่จะด าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บรกิารและเป็นตวักลางในการช าระเงินด้วยเทคโนโลยใีน

รูปแบบต่างๆ ผ่าน SBM โดยระบบการช าระเงนิดงักล่าวจะถูกออกแบบให้มคีวามยดืหยุ่น กล่าวคอืในแง่ของการ

ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money Service) ก็เป็น e-Money ที่สามารถน าไปใช้ช าระค่าสินค้าหรือบริการได้

หลากหลายช่องทาง ในแงข่องการใหบ้รกิารระบบการรบัช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Payment Platform Provider) ก็

เป็น Payment Platform ทีร่องรบัการรบัช าระของผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ๆ ไดห้ลากหลายไม่จ ากดัแต่เพยีง e-Money ของ 

SBM เพยีงอย่างเดยีว 

โดยระบบการช าระเงินของ SBM จะถูกออกแบบให้เหมาะกับธุรกิจในหลากหลายประเภทรวมถึง ตู้เติมเงิน

อตัโนมตั ิตู้ขายสนิคา้อตัโนมตั ิและศูนย์อาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ โดยธุรกจิใหบ้รกิารการช าระเงนิ

ของ SBM จะเป็นธุรกิจที่เข้ามาเชื่อมโยงกับระบบนิเวศน์ทางธุรกิจในปัจจุบนัของบริษัทฯ (Existing Business 

Ecosystem) และสร้างระบบนิเวศน์ใหม่ (New Business Ecosystem) ที่มีการเชื่อมโยงระบบการช าระเงินทัง้จาก

ภายนอก และภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นสร้างความสะดวกสบายให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะเข้ามาอยู่ใน 

Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ธุรกิจให้บริการการช าระเงินของ SBM จะช่วยลดปริมาณการใช้เงินสด

ภายในกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่จะช่วยลดตน้ทุนในการบรหิารจดัการเงนิสดภายในกลุ่มบรษิทัฯ ได้ 



18

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

1. นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด ำเนินธุรกจิอยู่ภำยใต้กรอบของธรรมำภบิำลทีด่ ีมคีวำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

โดยมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำธุรกจิควบคู่ไปกับกำรสรำ้งสมดุลทำงเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้นี้ บรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย ตัง้มัน่ที่จะด ำรงตนใหเ้ป็นบริษัทฯทีเ่ป็นแบบอย่ำงทีด่ีของสงัคม (Good Corporate Citizen) ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง

ยัง่ยืน และสำมำรถบริหำรกิจกำรให้เติบโตอย่ำงมัน่คงและเป็นที่ยอมรับในสงัคม บนพื้นฐำนของจริยธรรมและหลกักำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทัง้สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำยโดยค ำนึงผลกระทบในกำร

ด ำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในทุกด้ำน โดยมีรำยละเอียดกำรท ำกิจกรรมเพื่อสงัคม 

และนโยบำยทีเ่กี่ยวขอ้งต่ำงๆ ดงันี้ 

 

2. การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน (CSR in Process) 

บรษิทัฯ ไดม้แีนวทำงกำรด ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใหเ้ป็นไปตำม

เจตนำรมณ์และแนวคดิดงักล่ำวขำ้งต้น บรษิทัฯ จงึก ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อมดงัต่อไปนี้ 

 

2.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัง้แต่ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่สัญญำ ชุมชน สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม ทัง้ยงัส่งเสริมกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำรวมถงึกำรต่อต้ำนกำรทุจรติทุกรูปแบบ ในหวัขอ้ต่ำงๆ ดงันี้ 

(1) กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง ด้วยควำมสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส 

เปิดเผยขอ้มูลทีส่ ำคญั และสำมำรถตรวจสอบได ้ซึ่งบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะค ำนึงถงึผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือ

หุน้ลูกคำ้ คู่คำ้พนักงำน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย รวมถงึมกีำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม 

 

(2) ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ภำยใต้หลกัพืน้ฐำนทำงจรยิธรรม โดยมุ่งหวงัเป็นส่วนหนึ่งในกำรสรำ้งจติส ำนึกที่ดตี่อสงัคม และร่วม

รบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้ในระดบัชุมชน และประชำชนทัว่ไป โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดก้ ำหนดแนวทำงควำมรบัผิดชอบ

ต่อสงัคมในรูปแบบต่ำงๆ ในทุกดำ้นทัง้เพื่อสงัคม กำรกฬีำ สุขภำพกำรรกัษำพยำบำล สิง่แวดล้อม เป็นต้น  

 

(3) กำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏิบตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดล้อม อำ

ชวีอนำมยั และควำมปลอดภยัในระดบัท้องถิน่ ระดบัประเทศ และระดบัภูมภิำค รวมถงึกำรปฏิบตัติำมจรรยำบรรณธุรกิจที่

เป็นสำกล โดยก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบตัิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

และต้องไม่มสี่วนรูเ้หน็ ช่วยเหลอืหรอืกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิ ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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(4) กำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยทรพัย์สนิทำงปัญญำ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรที่มีล ักษณะเป็นกำรละเมิดทรพัย์สินทำงปัญญำ โดย

ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ต้องปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มสี่วน

รู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิด ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับทรพัย์สินทำง

ปัญญำ 

 

(5) กำรส่งเสรมิใหม้กีำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมสีทิธภิำพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริมให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดบัในองค์กรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมี

ประสทิธภิำพเหมำะสมและเพียงพอ และเกดิประโยชน์สูงสุด รวมถงึสื่อสำร ใหค้วำมรู ้สนับสนุนและสร้ำงจติส ำนึกแก่พนักงำน 

รวมถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย ในกำรบรหิำรกำรใชท้รพัยำกรทีม่อียู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

 

2.2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิบตัิต่อผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวขอ้งไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน ชุมชน และสงัคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ ค ำนึงถงึควำมเสมอ

ภำคและเสรีภำพที่เท่ำเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พื้นฐำน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของเชื้อชำติ สญัชำติ 

ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสงัคม รวมถึงจดัใหม้ีกำรดูแลไม่ใหธุ้รกจิของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเขำ้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรละเมดิสทิธมินุษยชนทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เช่น กำรบงัคบัใชแ้รงงำน 

(Forced Labour) กำรใช้แรงงำนเด็ก (Child Labour) และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ และบริษทัย่อย

ไดส้่งเสรมิใหม้กีำรเฝ้ำระวงักำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดด้ำนสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีำรมสี่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

และช่องทำงในกำรรอ้งเรียนส ำหรบัผูท้ี่ได้รบัควำมเสยีหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธอินัเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อย และด ำเนินกำรเยยีวยำตำมสมควร 

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรเคำรพสทิธิมนุษยชนเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ด ำเนินกำรสร้ำงองค์

ควำมรูด้ำ้นสทิธมินุษยชนและปลูกจติส ำนึกใหบุ้คลำกรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินุษยชน 

 

2.3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์และปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็น

ธรรม อนัเป็นปัจจยัทีจ่ะช่วยเพิม่มูลค่ำของกจิกำรและเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยืน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในอนำคต โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะเคำรพสทิธิของพนักงำนตำมหลกัสิทธมินุษยชน และ

ปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำน และจดัใหม้กีระบวนกำรจ้ำงงำน และเงื่อนไขกำรจำ้งงำนเป็นธรรม รวมถงึกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใน

รูปเงินเดือน และ/หรอื โบนัสที่เป็นธรรมเหมำะสมตำมศกัยภำพของพนักงำน และกำรพจิำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้

กระบวนกำรประเมนิผลกำรท ำงำนทีเ่ป็นธรรมเพื่อสรำ้งควำมมัน่คงในสำยอำชพีและส่งเสรมิโอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชพี  

นอกจำกนี้ กำรส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกรที่เป็นหัวใจส ำคญัที่ท ำให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำมำรถ

ขบัเคลื่อนต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดัให้มีกำรจดัอบรม สมัมนำ ฝึกอบรม รวมถึงส่ง

บุคลำกรเขำ้ร่วมสมัมนำ และฝึกอบรมวชิำกำรดำ้นต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถศกัยภำพของบุคลำกร

อย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึปลูกฝังทศันคตทิี่ด ีมคุีณธรรม จรยิธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีมแก่บุคลำกร นอกจำกนี้  บรษิทัฯ และ

บริษัทย่อยยังได้จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ ส ำหรับพนักงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ
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นอกเหนือจำกทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสุขภำพ และประกนัอุบตัเิหตุ เป็นต้น รวมถงึกำรใหเ้งนิช่วยเหลอืประเภทต่ำงๆ แก่

พนักงำน เช่น สวสัดิกำรเงินกู้พนักงำน และเงินช่วยฌำปนกิจ รวมทัง้จดัให้มีบริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีแก่บุคลำกรทุก

ระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัควำมเสี่ยงตำมระดบั อำยุ เพศ และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของแต่ละ

บุคคล 

ทัง้นี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะด ำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบตัิงำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสุขอนำมยัในสถำนที่

ท ำงำนที่ดี โดยจดัให้มีมำตรกำรป้องกันกำรเกิดอุบตัเิหตุ และเสริมสร้ำงใหพ้นักงำนมีจติส ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย รวมถงึ

จดักำรฝึกอบรม และส่งเสรมิใหพ้นักงำนมสีุขอนำมยัที่ด ี และดูแลสถำนที่ท ำงำนใหถู้กสุขลกัษณะ มคีวำมปลอดภยัอยู่เสมอ 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยงัมุ่งเน้นกำรสรำ้งสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนทีม่คีวำมสุขและยอมรบัซึ่งกนัและกนั และมกีำร

ปฏิบตัิต่อพนักงำนทุกระดบัเสมือนพี่น้อง ไม่มีกำรเอำรดัเอำเปรียบซึ่งกันและกัน และเปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดง

ควำมคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรมหรอืกำรกระท ำทีไ่ม่ถูกต้องในบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึให้

กำรคุม้ครองพนักงำนทีร่ำยงำนเรื่องดงักล่ำว 

 
2.4. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใส่ใจต่อลูกคำ้และผูบ้รโิภค โดยมุง่เน้นกำรปฏบิตัติ่อลูกคำ้อย่ำงเป็นธรรมในเรื่องของสินค้ำ

และบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบตัิ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำที่ตนได้ล่วงรู้มำเนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจอนัเป็นข้อมูลที่

ตำมปกตวิสิยัจะพงึสงวนไวไ้ม่เปิดเผย ไม่น ำขอ้มูลดงักล่ำวมำใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นกำร

เปิดเผยตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำย และไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยยงัมีนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริกำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง ทนัต่อเหตุกำรณ์ และไม่

บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้รกัษำสมัพนัธภำพที่ดแีละยัง่ยนื รวมถงึมกีำรเปิดข่องทำงใหลู้กค้ำสำมำรถรอ้งเรยีนไดเ้กี่ยวกับ

ควำมไม่พอใจและด ำเนินกำรตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว และปฏบิตัติำมสญัญำขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขต่ำงๆ 

ทีม่ตี่อลูกคำ้ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบีเจรจำกบัลูกคำ้เป็นกำรล่วงหน้ำกรณีทีจ่ะไม่สำมำรถปฏิบตัไิด ้ เพื่อร่วมกนัหำ

แนวทำงแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิดควำมเสียหำยได้อย่ำงทนัเวลำ รวมทัง้มกีำรจดัระบบกำรบริกำรลูกค้ำใหลู้กค้ำสำมำรถ

รอ้งเรยีนควำมไม่พอใจและด ำเนินกำรตอบสนองควำมต้องกำรลูกคำ้อย่ำงรวดเรว็ 

อนึ่ง กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำถือเป็นกลยุทธ์ส ำคัญที่ท ำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำมำรถบรรลุ

เป้ำประสงค์ได ้ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจ และควำมมัน่ใจให้กับลูกค้ำให้ไดร้บัสินค้ำและ

บริกำรอย่ำงมีคุณภำพที่ดีเลิศ ภำยใต้ควำมปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมำะสม รวมทัง้ยกระดบัมำตรฐำนให้สูงขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่องและจรงิจงั อย่ำงไรกด็ ีกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ จะต้องอยู่บนหลกักำรทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยสำมำรถแข่งขนัได้ 

มตี้นทุนทีเ่หมำะสมเท่ำทีจ่ะเป็นไปได ้โดยยงัรกัษำคุณภำพของสนิคำ้และบรกิำรทีไ่ดม้ำตรฐำนสำกล 

ทัง้นี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำและผู้บริโภคเฉพำะกลุ่มได้เป็น

อย่ำงดี เช่น ตู้เติมเงินของบริษัทฯ ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรจ่ำยช ำระค่ำบริกำรเข้ำถึงแหล่งชุมชน ประหยดัเวลำ 

ค่ำใชจ้่ำย ทรพัยำกร เชื้อเพลงิ ทดแทนกำรเดนิทำงดว้ยระยะเวลำห่ำงไกลของลูกคำ้เขำ้สู่แหล่งชุมชนหรอืหน้ำรำ้นค้ำ   หรอื

ทดแทนกำรเดนิทำงจำกพืน้ทีห่่ำงไกลเขำ้สู่ตวัเมอืง รวมทัง้ยงัช่วยใหก้ำรเตมิเงนิเขำ้โทรศพัท์มอืถอืมตี้นทุนที่เหมำะสม และ

มีประสิทธิภำพ ลดข้อผิดพลำดต่ำงๆ ได้มำกขึ้นเช่น กำรทดแทนกำรเติมเงินด้วยวิธีกำรขูดบตัร ลดกระบวนกำรต่ำงๆ ที่

เกี่ยวข้องในกำรเติมเงิน รวมถึงพนักงำนขำย ที่อำจมีข้อผิดพลำดของมนุษย์ (Human error) เกิดขึ้น นอกจำกนี้ ตู้น ้ำซึ่ง

ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยงัช่วยลดกำรเดินทำงของผูบ้ริโภค ท ำให้บริกำรน ้ำดื่มรวมถึงขนมต่ำงๆ เข้ำถึงใน

พืน้ทีปิ่ด เช่นโรงงำน ส ำนักงำน ท ำใหผู้บ้รโิภคสะดวกและประหยดัเวลำ เป็นต้น 
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2.5. การดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิและส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ อกีทัง้ยงัห่วงใยและตระหนักถงึควำมปลอดภยัของสงัคม สิง่แวดล้อม คุณภำพชวีติของพนักงำน และชุมชนที่

อำจไดร้บั ผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะเลอืกใชป้ระโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงจ ำเป็น

ที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อควำมเสียหำยของสงัคม สิ่งแวดล้อมและคุณภำพชวีิตของประชำชน รวมทัง้มีแนวทำงกำรจดั

กิจกรรมที่จะมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อคืนก ำไรสู่สังคมตำมควำมเหมำะสม และมุ่งเน้นกำรปลูกฝัง

จติส ำนึกในเรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนักงำนทุกระดบัอย่ำง จรงิจงัและต่อเนื่อง 

 

2.6. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนกำรท ำงำนในองค์กร และในระดบัควำม

ร่วมมอืระหว่ำงองค์กรซึ่งหมำยถงึกำรท ำสิง่ต่ำงๆ ดว้ยวธิใีหม่ๆ และยงัอำจหมำยถงึกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรผลติ 

เพื่อเพิม่มูลค่ำ เป้ำหมำยของนวตักรรมคอืกำรเปลี่ยนแปลงในเชงิบวก เพื่อท ำในสิง่ต่ำงๆ เกดิเปลี่ยนแปลงในทำงทีด่ขี ึน้ ก่อ

ผลติผลทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมสูงสุด 

กำรเผยแพร่นวตักรรมถอืเป็นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยกำรสื่อสำรและเผยแพร่ให้กบักลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย

รบัทรำบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรทีห่ลำกหลำย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำข้อมูลข่ำวสำรของบริษทัฯ และ

บรษิทัย่อย เขำ้ถงึกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดอ้ย่ำงทัว่ถงึ 
 

3. กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มนีโยบำยทีจ่ะด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่กำรปฏิบตัิ

ตนเป็นพลเมอืงที่ด ี และปฏบิตัติำมกฎหมำยและข้อบงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงครบถ้วน จงึมนีโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือ

และพัฒนำสงัคม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยจดัท ำโครงกำรเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี

ตวัอย่ำงโครงกำรทีจ่ดัท ำแล้วเสรจ็ และ/หรอื อยู่ระหว่ำงกำรจดัด ำเนินโครงกำร ดงันี้ 
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(1) โครงการปันน ้าใจผ่านสโมสรสมุทรปราการ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มโครงกำรปันน ้ำใจผ่ำนสโมสรสมุทรปรำกำร มำตัง้แต่ช่วงปลำยปี 2561 ซึ่งเป็นโครงกำรที่ให้

ควำมส ำคญักับกำรสนับสนุนด้ำนกีฬำ เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ว่ำเป็นกำรให้โอกำสและเป็นกำรสร้ำงสงัคมที่ดี 

สนับสนุนใหเ้ยำวชนห่ำงไกลจำกยำเสพติด โดยระยะแรกของกำรช่วยเหลอืและสนับสนุนโครงกำรดงักล่ำว จะเป็นกำรเริ่ม

จำกกำรสนับสนุนเงนิเพื่อช่วยเหลือค่ำใชจ้่ำยของสโมสร และในระยะต่อมำคอืกำรสรำ้งกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมต่ำง 

ๆ เช่น กำรเพิม่ช่องทำงกำรขำยน ้ำเปล่ำตรำสโมสรฟุตบอลสมุทรปรำกำรในตู้น ้ำของบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  ทุกตู้ในจงัหวดั

สมุทรปรำกำร ทัง้ในพืน้ทีเ่ปิดและพื้นที่ปิด เพื่อใหส้โมสรฟุตบอลมีรำยไดเ้พิม่ขึน้ และน ำรำยได้ดงักล่ำวไปพฒันำกจิกรรม

กีฬำภำยในจงัหวดัหลำยโครงกำร เช่น โครงกำร Factory Cup หรือในโรงเรียนมธัยมในจงัหวดัสมุทรปรำกำร 8 แห่ง ซึ่ง

เป็นโครงกำรแข่งขนัฟุตบอลซึ่งสโมสรฟุตบอลสมุทรปรำกำรเป็นเจำ้ภำพในกำรจดักำรแข่งขนั เป็นต้น  
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(2) โครงการรณรงค์รบับริจาคผ่านการแชรค์ลิปสัน้ 

บริษัทฯ ร่วมกับสถำบนักัลยำณ์รำชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถำบนัที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวช จดัท ำคลิปรณรงค์รบับริจำคเงนิ

ให้กับสถำบนักัลยำณ์รำชนครินทร์ผ่ำนกำรแชร์คลิปสัน้ ซึ่งเงินรบับริจำคดงักล่ำวได้ถูกน ำไปช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มี

อำกำรผดิปกตทิำงธรรมชำตแิละเกดิจำกกำรใชย้ำเสพตดิ โดยบรษิทัฯ จะบรจิำคเงนิสมทบใหต้ำมยอดแชร์และคอมเมนท์ใน 

Facebook และ YouTube ซึ่งผลจำกกจิกรรมดงักล่ำว ช่วยใหส้ถำบนักัลยำณ์รำชนครนิทร์สำมำรถระดมเงนิบริจำคได้กว่ำ 

1 ล้ำนบำท เพื่อใชใ้นด ำเนินกำรรกัษำทีเ่กี่ยวขอ้งส ำหรบัผูป่้วยจติเวชต่อไป 

(3) โครงการปันน ้าใจผ่านสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

บริษัทฯ ได้เริ่มโครงกำรปันน ้ำใจผ่ำนสภำกำชำดไทยมำตัง้แต่ช่วงปลำยปี 2559 โดยได้มีกำรน ำตู้เติมเงินของ

บรษิทัฯ ไปวำงใหบ้รกิำรที่สภำกำชำดไทย และโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์จ ำนวน 10 ตู้  โดยรำยไดท้ีเ่กิดจำกกำรใช้บริกำรตู้

เตมิเงนิดงักล่ำวบำงส่วนจะถูกบรจิำคใหแ้ก่สภำกำชำด เพื่อใหช้่องทำงรำยไดเ้พิม่เตมิ และสำมำรถน ำรำยได้ดงักล่ำวไปใช้

กบักจิกรรมดำ้นสำธำรณสุขไดเ้พิม่ขึน้ โดยส ำหรบั ปี 2562 และงวด 6 เดอืน ปี 2563 บรษิทัฯ ไดบ้รจิำคเงนิผ่ำนใต้โครงกำร

ดงักล่ำวไปแล้วทัง้สิน้ 165,423 บำท และ 48,643 บำท ตำมล ำดบั 
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(4) โครงการด่ืมได้บุญ เพ่ือสมทบให้กบัสภากาชาด เพ่ือการจดัซ้ือเครื่องมือแพทยส์ าหรบัอาคารศรีสวรินทิรา

นุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

VDP ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดเ้ริม่โครงกำรดื่มได้บุญเพื่อสมทบใหก้ับสภำกำชำด เพื่อกำรจดัซื้อเครื่องมือ

แพทย์ส ำหรบัอำคำรศรสีวรนิทริำนุสรณ์ 150 ปี โรงพยำบำลสมเดจ็พระบรมรำชเทว ีณ ศรรีำชำ จงัหวดัชลบุรี มำตัง้แต่ช่วง

เดือนมิถุนำยน ปี 2562 โดยได้มีกำรน ำตู้ขำยสินค้ำที่มีกำรสกรีนข้อควำมลวดลำยสนับสนุนโครงกำร “ดื่มได้บุญ” ไปวำง

ให้บริกำรที่ยงัสถำนที่ต่ำงๆ ทัว่ประเทศ เช่น ภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ โรงแรม สนำมบิน สนำมกีฬำ ธนำคำร โรงพยำบำล 

สถำนีบริกำรน ้ำมนั สถำนศึกษำ เป็นต้น โดยรำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยสินค้ำผ่ำนตู้ขำยสินค้ำดงักล่ำวบำงส่วนจะถูกแบ่ง

ใหแ้ก่สภำกำชำดไทย เพื่อเป็นกำรร่วมบรจิำคอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื โดย ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 มตีู้ขำยสนิคำ้ภำยใต้

โครงกำรดงักล่ำวติดตัง้ให้บริกำรแล้วจ ำนวนทัง้สิ้น 373 ตู้  และส ำหรบังวด 6 เดอืน ปี 2563 ทีผ่่ำนมำ VDP ไดบ้รจิำคเงิน

ผ่ำนใต้โครงกำรดงักล่ำวไปแล้วทัง้สิน้ 3,397,802.03 บำท 

 
 

 

 

(5) โครงการมอบส่ิงของบริจาคเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 

(COVID-19) 

บรษิทัฯ ไดม้อบสิง่ของบรจิำคประเภทน ้ำดื่มตรำเวนดิ้งพลสัและ 6.11 เพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจใหแ้ก่บุคลำกรทำง

กำรแพทย์และบรรเทำภยัจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ใหแ้ก่หน่วยงำน

ต่ำงๆ อำทิ โรงพยำบำลพระมงกุฏเกล้ำ โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 

คณะแพทย์ศำสตร์วชริพยำบำล สภำกำชำดไทย ศำลำว่ำกำรกรุงเทพ มูลนิธดิวงประทปี เป็นต้น 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านการตลาดของกลุ่มบริษทัฯ 
 

 กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกัได้แก่ 1) กลุ่มประชากรผู้มีรายได้น้อยซึ่งคิดเป็นราว 12.23 ล้านคน(1) 

โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั ซึ่งมจี านวนสาขาของธนาคารไม่มาก และยงัมแีนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย 

2) กลุ่มคนไทยทีม่บีญัชเีงนิฝากแต่ไม่สะดวกในการเดนิทางไปยงัธนาคารเนื่องจากตนเองอาศยัอยู่ในพืน้ทีห่่างไกล รวมถงึมี

ค่าใชจ้่ายสูงในการเดนิทางเข้าเมอืงเพื่อมาท าธุรกรรมทีธ่นาคาร 3) แรงงานต่างดา้วจากประเทศเพื่อนบ้านไดแ้ก่ พม่า ลาว 

เขมร อีกราว 2.42 ล้านคน(2) โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ เป็นกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่ไม่มี Financial 

Identity และเป็นกลุ่มคนคนละกลุ่มกบักลุ่มลูกคา้ธนาคาร 

 ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นว่า ตู้เติมเงินอตัโนมตัทิีส่ามารถให้บรกิารรบัช าระทีห่ลากหลายครอบคลุมการใชจ้่าย

ในชีวิตประจ าวัน ตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่จ าหน่ายสินค้าหลากหลายและมีราคาถูก จะสามารถเป็นตัวช่วยในการ

ด ารงชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเหล่านัน้ได้ ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง และลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ในการไปท า

ธุรกรรมหรอืการไปซื้อสนิคา้ยงัสถานทีอ่ื่น 

 โดยกลยุทธ์ดา้นการตลาดหลกัของกลุ่มบริษทัฯ คอืการสร้างระบบนิเวศทางธุรกจิ (Business Ecosystem) ใหก้ับ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเป็นการรวมจุดแข็งและการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของแต่ละธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ มาด าเนิน

กิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมกัน (Synergy) ซึ่งท าให้เกิดการเชื่อมโยงการให้บริการและข้อมูลกันระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อ

ก่อให้เกิดการเกื้อหนุนส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นเครอืข่ายการให้บริการแก่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค  

 จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการให้บริการรับช าระแทนผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ เชื่อมโยงไปยังตู้ให้บริการ

จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ระบบศูนย์อาหาร และระบบบรกิารการช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส ์กลุ่มบรษิทัฯ มุ่งหวงัทีจ่ะ

เป็น Lifestyle Payment ในชีวิตประจ าวนัของกลุ่มคนฐานราก คนที่ท างานตามโรงงาน คนต่างจงัหวดั และแรงงานจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมอียู่เป็นจ านวนมาก  

 โดยการจบัจ่ายใช้สอยในชีวติประจ าวนัของกลุ่มคนเหล่านี้นัน้ล้วนมีความเกี่ยวขอ้งและสมัพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของ

บรษิทัฯ เช่น การบรโิภคเครื่องดื่มชูก าลงั ชา กาแฟ น ้าอดัลม ผ่านตู้ขายสนิคา้อตัโนมตั ิตอนกลางวนัจะมกีารบรโิภคอาหาร

กลางวนัทีศู่นย์อาหารภายในโรงงานหรอืนิคมอุตสาหกรรม การใชโ้ทรศพัท์เคลื่อนที ่ การใชไ้ฟฟ้า-น ้าประปา ซึ่งต้องมกีาร

เติมเงินและช าระบิลผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจ า หรือในการท างานจะมีการเบิกเงนิ ฝากเงิน เติมเงินบตัรต่างๆ เป็นต้น 

กิจกรรมดงักล่าวขา้งต้นล้วนต้องใช้เงนิสดซึ่งก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภัยและความยุ่งยากในการพกพา โดยเพื่อการก้าวสู่

การเป็นสงัคมไรเ้งนิสด การใหบ้รกิารระบบบรกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์จงึเป็นธุรกจิทีเ่กดิขึน้เพื่อตอบโจทย์ความ

พยายามในการลดธุรกรรมเงินสดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเปลี่ยนการท า ธุรกรรมเงินสดทัง้หมดเป็นเงิน

อเิลก็ทรอนิกสภ์ายใน Ecosystem ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไปในกลุ่มธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ในอนาคต 

  

 
(1)  ท่ีมา: รายงานการวเิคราะห์สถานการณ์ชความยากจนและความเหลื่อมล ้าในประเทศไทยปี 2561 จากสภาพฒัน์ ซึง่จะมกีารจดัท าทุกปี  
(2)  ท่ีมา: สถิตจิ านวนคนต่างด้าวที่ได้รบัอนุญาตท างานคงเหลอืทัว่ราชอาณาจกัร ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2563 จากส านักบรหิารแรงงานต่างด้าว 
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ภาวะตลาดและการแข่งขนั 

(1) ภาวะตลาดและการแข่งขนัตลาดตู้เตมิเงนิอตัโนมตั ิ 

 ตลาดตู้เตมิเงนิเป็นตลาดที่มีการแข่งขนัที่ค่อนข้างสูง โดยจากการประมาณการของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563 คาดว่ามีจ านวนตู้เติมเงินในตลาดทัง้หมดจ านวนประมาณ 240,000 (3)ตู้ โดยเป็นของผู้ให้บริการ 2 รายใหญ่ ได้แก่ 

บุญเติม (Boonterm) ประมาณ 130,000 (4) ตู้ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 54.20 ของจ านวนตู้เตมิเงนิทัง้หมดในตลาด และ

เติมสบายพลสั ของบริษัทฯ ประมาณ 54,000 ตู้ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 22.50 ของจ านวนตู้เติมเงินทัง้หมดในตลาด 

นอกจากนี้ยงัมผีูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ ไดแ้ก่ ซงิเกอร์ (Singer) และกระปุกท๊อปอพั (Kapook Topup) เป็นต้น 

 

(2) ภาวะตลาดและการแข่งขนัธุรกจิตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัิ (Vending Machine Business Unit) 

 ทาง Euromonitor คาดว่าในปี 2561 อุตสาหกรรมตู้ขายสนิคา้อตัโนมตั ิ (Vending) มมีูลค่าทัง้สิน้ 8.5 พนัล้านบาท 

เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.0 จากปี 2560 และยงัมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ยในอีก 5 ปีข้างหน้าที่ร้อยละ 4.3 โดยแนวโน้มการ

เตบิโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีทีผ่่านมา จากปัจจยัหลกั 2 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) เทคโนโลยทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัิ 

เช่น เทคโนโลยกีารช าระเงนิแบบใหม่ทีม่คีวามสะดวกรวดเร็วอย่าง QR Code Payment หรอืเทคโนโลยกีารเกบ็รกัษาสินค้า

ภายในตู้ให้มสีภาพดี 2) ตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าภายในตู้ ที่มีความแปลกใหม่หลากหลายและมคุีณภาพดี นอกจากนี้ คาด

ว่าแนวโน้มในอนาคตนัน้ผู้ประกอบการธุรกิจตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิจะต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ  มากขึ้น เพื่อที่จะ

สามารถแข่งขนักบัธุรกจิคา้ปลกี หรอืช่องทางการขายอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 7-Eleven ทีม่กีารขยายสาขาเพิม่มากขึ้นทุก

ปี ทัง้นี้ตู้ขายสินค้ามกัจะขายได้ดีในพื้นที่ปิดหรือ Captive Area อย่างเช่นส านักงานออฟฟิศ หรือ ตามโรงงาน มากกว่า

พื้นที่สาธารณะอื่นๆ นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีมุมมองว่าสินค้าจากตู้ขายสินค้ามีความสดใหม่น้อยกว่าสินค้าทีม่าจาก

ร้านค้าตามปกติ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องสร้างภาพลักษณ์ตู้ขายสินค้าที่มีความทันสมยั  สะอาด เพื่อให้

ผูบ้รโิภครูส้กึดกีบัตู้ 

 จากการประมาณการของ VDP ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีผ่่านมา อุตสากรรมตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิคาดว่าจะมี

ตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัริวมประมาณ 30,000 ตู้ โดย SUN 108 ของบรษิทั ซนัรอ้ยแปด จ ากดั ยงัคงเป็นผูน้ าตลาดทีม่สี่วนแบ่ง

ประมาณรอ้ยละ 40 เวนดิ้ง พลสั ของบรษิทั เวนดิ้ง พลสั จ ากดั มสี่วนแบ่งประมาณรอ้ยละ 20 ในขณะที ่บุญเตมิของบรษิัท 

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  Bluepay ของบริษัท บลูเพย์ จ ากัด 7-Eleven ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 

(มหาชน) TG Vending ของบรษิทั ท.ีซ.ีฟาร์มาซูตคิอล อุตสาหกรรม จ ากดั และ AOC ของบรษิทั เอเชยี เวนดิ้ง แมชชนี โอ

เปอร์เรชัน่ จ ากดั มสี่วนแบ่งราวใกล้เคยีงกนั โดยทีผ่่านมาบุญเตมิมกีารพฒันาตู้ขายสนิคา้ใหส้ามารถใชบ้ริการของตู้เติมเงิน

ไดด้ว้ย เช่น การเตมิเงนิโทรศพัท์เคลื่อนที ่การช าระบลิ หรอืการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร นอกจากนี้ยงัรองรบัการช าระเงิน

ดว้ยระบบ QR Payment จงึท าใหส้ามารถดงึดูดผูบ้รโิภคทีต่้องการท าธุรกรรมหลายๆ อย่างพรอ้มกบัการซื้อสนิค้าไปพร้อม

กนัไดใ้นทีเ่ดยีว 

 

(3) ภาวะการแข่งขนัของธุรกจิระบบศูนย์อาหาร 

 ธุรกิจระบบศูนย์อาหารลูกค้าที่ใช้บริการระบบศูนย์อาหารส่วนใหญ่คือห้างสรรพสินค้า เช่น Tesco Lotus Tops 

Robinson และกลุ่มเซ็นทรลั นอกจากนี้มีกลุ่มธุรกิจอื่น เช่น มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่า 

 
(3)  ขอ้มูลจากการประมาณของบรษิทัฯ 
(4)  ขอ้มูลจากจาก Presentation บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) ประจ าผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 ของบรษิทั ฟอร์ท สมาร์ท 

เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)  

ภาวะตลาดและการแข่งขนั 

(1) ภาวะตลาดและการแข่งขนัตลาดตู้เตมิเงนิอตัโนมตั ิ 

 ตลาดตู้เตมิเงนิเป็นตลาดที่มีการแข่งขนัที่ค่อนข้างสูง โดยจากการประมาณการของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563 คาดว่ามีจ านวนตู้เติมเงินในตลาดทัง้หมดจ านวนประมาณ 240,000 (3)ตู้ โดยเป็นของผู้ให้บริการ 2 รายใหญ่ ได้แก่ 

บุญเติม (Boonterm) ประมาณ 130,000 (4) ตู้ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 54.20 ของจ านวนตู้เตมิเงนิทัง้หมดในตลาด และ

เติมสบายพลสั ของบริษัทฯ ประมาณ 54,000 ตู้ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 22.50 ของจ านวนตู้เติมเงินทัง้หมดในตลาด 

นอกจากนี้ยงัมผีูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ ไดแ้ก่ ซงิเกอร์ (Singer) และกระปุกท๊อปอพั (Kapook Topup) เป็นต้น 

 

(2) ภาวะตลาดและการแข่งขนัธุรกจิตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัิ (Vending Machine Business Unit) 

 ทาง Euromonitor คาดว่าในปี 2561 อุตสาหกรรมตู้ขายสนิคา้อตัโนมตั ิ (Vending) มมีูลค่าทัง้สิน้ 8.5 พนัล้านบาท 

เติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.0 จากปี 2560 และยงัมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ยในอีก 5 ปีข้างหน้าที่ร้อยละ 4.3 โดยแนวโน้มการ

เตบิโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีทีผ่่านมา จากปัจจยัหลกั 2 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) เทคโนโลยทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัิ 

เช่น เทคโนโลยกีารช าระเงนิแบบใหม่ทีม่คีวามสะดวกรวดเร็วอย่าง QR Code Payment หรอืเทคโนโลยกีารเกบ็รกัษาสินค้า

ภายในตู้ให้มสีภาพดี 2) ตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าภายในตู้ ที่มีความแปลกใหม่หลากหลายและมคุีณภาพดี นอกจากนี้ คาด

ว่าแนวโน้มในอนาคตนัน้ผู้ประกอบการธุรกิจตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิจะต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ  มากขึ้น เพื่อที่จะ

สามารถแข่งขนักบัธุรกจิคา้ปลกี หรอืช่องทางการขายอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 7-Eleven ทีม่กีารขยายสาขาเพิม่มากขึ้นทุก

ปี ทัง้นี้ตู้ขายสินค้ามกัจะขายได้ดีในพื้นที่ปิดหรือ Captive Area อย่างเช่นส านักงานออฟฟิศ หรือ ตามโรงงาน มากกว่า

พื้นที่สาธารณะอื่นๆ นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีมุมมองว่าสินค้าจากตู้ขายสินค้ามีความสดใหม่น้อยกว่าสินค้าทีม่าจาก

ร้านค้าตามปกติ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องสร้างภาพลักษณ์ตู้ขายสินค้าที่มีความทันสมยั  สะอาด เพื่อให้

ผูบ้รโิภครูส้กึดกีบัตู้ 

 จากการประมาณการของ VDP ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีผ่่านมา อุตสากรรมตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิคาดว่าจะมี

ตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัริวมประมาณ 30,000 ตู้ โดย SUN 108 ของบรษิทั ซนัรอ้ยแปด จ ากดั ยงัคงเป็นผูน้ าตลาดทีม่สี่วนแบ่ง

ประมาณรอ้ยละ 40 เวนดิ้ง พลสั ของบรษิทั เวนดิ้ง พลสั จ ากดั มสี่วนแบ่งประมาณรอ้ยละ 20 ในขณะที ่บุญเตมิของบรษิัท 

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  Bluepay ของบริษัท บลูเพย์ จ ากัด 7-Eleven ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 

(มหาชน) TG Vending ของบรษิทั ท.ีซ.ีฟาร์มาซูตคิอล อุตสาหกรรม จ ากดั และ AOC ของบรษิทั เอเชยี เวนดิ้ง แมชชนี โอ

เปอร์เรชัน่ จ ากดั มสี่วนแบ่งราวใกล้เคยีงกนั โดยทีผ่่านมาบุญเตมิมกีารพฒันาตู้ขายสนิคา้ใหส้ามารถใชบ้ริการของตู้เติมเงิน

ไดด้ว้ย เช่น การเตมิเงนิโทรศพัท์เคลื่อนที ่การช าระบลิ หรอืการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร นอกจากนี้ยงัรองรบัการช าระเงิน

ดว้ยระบบ QR Payment จงึท าใหส้ามารถดงึดูดผูบ้รโิภคทีต่้องการท าธุรกรรมหลายๆ อย่างพรอ้มกบัการซื้อสนิค้าไปพร้อม

กนัไดใ้นทีเ่ดยีว 

 

(3) ภาวะการแข่งขนัของธุรกจิระบบศูนย์อาหาร 

 ธุรกิจระบบศูนย์อาหารลูกค้าที่ใช้บริการระบบศูนย์อาหารส่วนใหญ่คือห้างสรรพสินค้า เช่น Tesco Lotus Tops 

Robinson และกลุ่มเซ็นทรลั นอกจากนี้มีกลุ่มธุรกิจอื่น เช่น มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่า 

 
(3)  ขอ้มูลจากการประมาณของบรษิทัฯ 
(4)  ขอ้มูลจากจาก Presentation บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) ประจ าผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 ของบรษิทั ฟอร์ท สมาร์ท 

เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)  

SBS  มสี่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ 50 ของการใหบ้รกิารทัง้หมดในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงัมผีูใ้หบ้รกิารระบบช าระเงินใน

ศูนย์อาหารในศูนย์อาหารรายส าคญัอกี 2 ราย ไดแ้ก่ ส.สหธารา และ CODE CONNEXT 
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

 

 ตารางต่อไปนี้แสดงรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการให้บริการ รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญา และรายได้

ดอกเบี้ยจากการขายผ่อนช าระของกลุ่มบรษิทัฯ โดยแสดงตามมูลค่าและอตัรารอ้ยละส าหรบัปี 2561 ถงึปี 2563 เป็นดงันี้ 

รายการ 
ด าเนินการ

โดย 

ส าหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย  586.46 44.17 359.20 28.08 536.18 35.44 

- รายได้จากการขายตู้เตมิเงิน(1) SABUY 430.92  32.45 - - - - 

- รายได้จากการขายสนิคา้ผ่านตู้จ าหน่ายสนิคา้
อตัโนมตัแิละสนิคา้อืน่ 

VDP 155.53  11.71 359.20 28.08 536.18 35.44 

รายได้จากการใหบ้รกิาร  576.28 43.40 698.72 54.61 689.48 45.58 

- รายได้จากการใหบ้รกิารผ่านตู้เตมิเงนิ SABUY 552.18 41.59 660.61 51.64 604.66 39.97 

- รายได้จากการใหบ้รกิารโฆษณา SABUY / 

VDP 
- - 12.58 0.98 42.05 2.78 

- รายได้จากการใหบ้รกิารระบบศูนย์อาหาร SBS 24.11 1.82 25.54 2.00 42.77 2.83 

รายได้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา(1) SABUY - - 65.25 5.10 169.97 11.24 

รายได้ดอกเบี้ยจากการขายผ่อนช าระ SABUY 152.23 11.47 111.44 8.71 65.19 4.31 

รายได้อื่น (2)  12.82 0.97 44.76 3.50 51.90 3.43 

รายได้รวม 1,327.78 100.00 1,279.37 100.00 1,512.72 100.00 

หมายเหตุ 
(1) บรษิทัฯ มกีารเปลี่ยนแปลงนโยบายการรบัรู้รายได้จากการขายตู้เติมเงนิ โดยปรบัใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 (TFRS15) แทนการรบัรู้รายได้ตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 18 (TAS18) ฉบับเดิม ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่บันทึกรายได้จากการขายตู้เตมิเงนิ และทยอยรบัรู้รายได้

ดงักล่าวเป็นรายได้จากการให้บรกิารตามสญัญา เป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที่มกีารขายสนิค้าให้แก่ลูกค้า ทัง้นี้ ฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ได้ประมาณการรายได้กรณีที่รบัรู้

รายได้ตาม TAS18 ฉบบัเดมิ บรษิทัฯ จะมรีายได้จากการขายตู้เตมิเงนิ ส าหรบัปี 2562 จ านวน 409.83 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากตู้เตมิ

เงินของบริษัทฯ มีจ านวนเพิ่มขึ้นครอบคลุมหลายพื้นที่ทัว่ประเทศท าให้ปรมิาณการขายตู้เติมเงินลดลงจากปีก่อนหน้า รวมถึงบริษัทฯ เน้นข ยายการตัง้ตู้เติมเงินที่เป็น

ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ 
(2)   รายได้อื่นของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ได้แก่รายได้จากเครดติคงค้างจากธุรกจิบรกิารตู้เตมิเงนิ และรายได้ดอกเบี้ย 
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ปัจจัยความเสี่ยง ปัจจยัความเสี่ยง 

 

(1) ความเสีย่งจากการสัง่ซื้อวสัดุและว่าจา้งประกอบตู้เตมิเงนิและการสัง่ซื้อตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัจิากบุคคลภายนอก  

• การจดัหาตู้เติมเงิน (SABUY) 

ส าหรับกรณีการจัดหาตู้เติมเงินนัน้ บริษัทฯ มีการสัง่ซื้อวัสดุและอะไหล่ เช่น เครื่องสแกนบาร์โค้ด 

เครื่องรบัธนบตัร เครื่องรบัเหรยีญ แผงวงจรสายไฟต่างๆ อุปกรณ์กุญแจลอ็คตู้เตมิเงนิ จากผูจ้ดัจ าหน่ายวสัดุและ

อะไหล่ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมากกว่า 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.37 ร้อยละ 13.94 และร้อย 178 ของยอดซื้อ

ส าหรบังบการเงนิรวมในงวดการด าเนินงานปี 2561 – 2563 โดยภายหลงัทีม่กีารสัง่ซื้อวสัดุและอะไหล่ต่าง ๆ แล้ว 

บรษิทัฯ ยงัไดว้่าจา้งประกอบตู้เตมิเงนิ (Original Equipment Manufacturer : OEM) จากผูร้บัจา้งประกอบตู้ที่เป็น

บุคคลภายนอกทีม่ไิด้มคีวามเกี่ยวขอ้งกบับริษทัฯ ทัง้หมด 5 ราย คดิเป็นต้นทุนในการจ้างประกอบตู้เตมิเงินและตู้

ขายสินค้าอตัโนมัติ ร้อยละ 5.98 ร้อยละ 2.45 และร้อยละ 0.73 ของยอดซื้อส าหรับงบการเงินรวมในงวดการ

ด าเนินงานปี 2561 – 2563 (ทัง้นี้ แต่เดมิบรษิทัฯ ไดม้กีารว่าจา้ง AJA ในการประกอบตู้เตมิเงนิ ก่อนทยอยเปลี่ยน

มาใชบ้รกิารจากบุคคลภายนอกทีม่ไิดม้คีวามเกี่ยวขอ้งกนั) 

ดงัจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการผลิตตู้เติมเงินด้วยตนเอง แต่จะมีพื้นที่ใช้เก็บตู้ดงักล่าวเพื่อ

ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา รอการจ าหน่ายหรือน าไปใช้งานต่อไป ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงกรณีที่ผู้จดัจ าหน่าย

วสัดุและอะไหล่ ผูร้บัจา้งประกอบตู้เติมเงิน ไม่สามารถส่งมอบสนิค้าได ้หรอืส่งมอบสนิค้าไม่ตรงตามคุณภาพและ

เวลา ซึ่งอาจท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงกั และอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงาน สถานะการเงนิใน

ภาพรวมของบรษิทัฯ และโอกาสทางธุรกจิในอนาคตของกลุ่มบรษิทัฯ 

อย่างไรก็ตาม ส าหรบักรณีความเสี่ยงจากความสามารถในการส่งมอบสนิค้านัน้ บริษัทฯ ได้มีการสัง่ซื้อ

วสัดุและอะไหล่ดงักล่าวจากผูจ้ าหน่ายหลายรายส าหรบัตู้เติมเงิน ตามประเภทสินค้าที่ผู้จ ัดจ าหน่ายแต่ละรายมี

ความเชีย่วชาญในการผลติและจดัหา และมกีารว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อประกอบตู้เติมเงินในช่วงเวลาที่ผ่านมา  

ท าใหก้ระบวนการประกอบตู้เติมเงนิของบรษิทัฯ ไม่ถูกผูกขาดโดยผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง อกีทัง้ยงัท าใหเ้กิด

อ านาจต่อรองในการสัง่ซื้อสนิคา้เพื่อใหไ้ดต้้นทุนทีเ่หมาะสมในการด าเนินธุรกจิ ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถ

หาผูป้ระกอบตู้เตมิเงนิได ้หรอืสนิคา้ส่งมอบไม่ทนัเวลา บรษิทัฯ กส็ามารถประกอบตู้เตมิเงนิดว้ยหน่วยงานภายใน

ของบรษิทัฯ โดยใชว้สัดุและอะไหล่ทีซ่ื้อจากบุคคลภายนอก ซึ่งถอืเป็นแผนการด าเนินงานส ารองทีจ่ะเป็นส่วนช่วย

ใหบ้รษิทัฯ ลดการพึง่พาการว่าจ้างประกอบตู้เตมิเงนิแบบ OEM ได ้รวมทัง้ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดม้กีารน าตู้เติมเงิน

ทีย่ดึคนืจากลูกคา้มาท าการซ่อมแซมและตกแต่งใหม่ก่อนน าไปขายต่อไป ซึ่งท าใหเ้ป็นการลดความเสีย่งเรื่องการ

ใชจ้ดัหาอะไหล่ ส่วนประกอบ และการว่าจา้งประกอบตู้เตมิเงนิจากบุคคลภายนอกอีกด้วย 

• การจดัหาตู้ขายสินค้า (VDP) 

ส าหรบักรณีจดัหาตู้ขายสินค้านัน้ VDP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และได้เริ่มประกอบธุรกิจตู้ขาย

สนิคา้อตัโนมตัติัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2560 มกีารซื้อตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัทิัง้หมดจากบุคคลภายนอกประมาณ 2-3 

ราย คิดเป็น ร้อยละ 16.95 ร้อยละ 37.54 และร้อยละ 54.42 ของยอดซื้อส าหรับงบการเงินรวมในงวดการ

ด าเนินงานปี 2561 – 2563 โดยส่วนใหญ่จะเป็นตู้มอืสองจากประเทศญี่ปุ่นทีย่งัอยู่ในสภาพดจีากตัวแทนจ าหน่าย

ตู้ขายสินค้าในประเทศไทย และภายหลังจากการซื้อตู้มาแล้วนัน้ VDP จะท าการติดสติ๊กเกอร์ และปรับปรุง

รูปลกัษณ์ภายนอกของตู้เล็กน้อย เพื่อให้สามารถน าตู้ไปใช้งานได้ โดยค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุ งดงักล่าวไม่ไดม้ี

นัยส าคญัต่อการด าเนินงาน ดงัจะเหน็ไดว้่า  VDP ไม่ไดด้ าเนินการผลติตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัิดว้ยตนเอง จงึท าใหม้ี
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ความเสีย่งกรณีทีผู่ข้ายตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัิไม่สามารถส่งมอบสนิค้าได ้หรอืส่งมอบสนิคา้ไม่ตรงตามคุณภาพและ

เวลา ซึ่งอาจท าให้การด าเนินธุรกิจของ VDP หยุดชะงกั และอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงาน สถานะการเงินใน

ภาพรวมของบรษิทัฯ และโอกาสทางธุรกจิในอนาคตของกลุ่มบรษิทัฯ 

อย่างไรกต็าม VDP ไดม้กีารซื้อตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัจิากผูจ้ดัจ าหน่าย 2-3 ราย ซึ่งไม่ถูกผูกขาดโดยผู้จดั

จ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง อกีทัง้ยงัเน้นการส ารองทางเลอืกในการสัง่ซื้อสินค้าและการว่าจา้งบรกิารต่างๆ เสมอ เพื่อ

ป้องกนัเหตุการณ์ทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหรือผูใ้ห้บริการรายใดรายหนึ่งไม่สามารถจดัส่งสินค้าให้ได้ตามคุณภาพและเวลา

ทีต่กลงกนั  

 

(2) ความเสีย่งจากเสถยีรภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะการใหบ้ริการตู้เตมิเงนิ 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยค่อนข้างมีความซับซ้อน และใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เป็นส่วนหลกัในการใหบ้รกิาร จงึต้องอาศยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ดใีนการจดัการโดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบั

ธุรกจิตู้เตมิเงนิ เช่น การจดัการขอ้มูลของตู้จ านวนมากทีก่ระจายอยู่ตามสถานทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ การรบัส่งขอ้มูล

ระหว่างบริษัทฯ และผู้ให้บริการโทรศพัท์มือถือ การรกัษาความปลอดภัยขอ้มูลทัง้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกคา้และ

ข้อมูลการท ารายการต่างๆ เป็นต้น โดยระบบบริหารจดัการและควบคุมอุปกรณ์จะถูกติดตัง้อยู่ที่ศูนย์กลางขอ้มูล 

(Data Center) ของบริษัทฯ ซึ่งตู้เติมเงนิทุกตู้ และจะเชื่อมต่อเขา้มาเพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารได้ อีกทัง้ยงัมีระบบ

ประมวลผลรายการบริการที่ศูนย์กลางขอ้มูลซึ่งท างานประสานกันกับระบบบรหิารจดัการและควบคุมอุปกรณ์  ซึ่ง

จะท าการรับค าสัง่การท ารายการต่างๆ เพื่อประมวลผล ตามประเภทของรายการนัน้ๆ ตามข้อก าหนดหรือ

ข้อจ ากัดของผู้ให้บริการและพนัธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการโทรศพัท์มือถือ ฯลฯ จากนัน้ระบบ

บริหารจดัการวงเงินจะท าหน้าที่ร่วมกับทุกระบบเพื่อบนัทึกรายการเพิ่มหรือลดของวงเงินของตู้เติมเงนิ รวมทัง้

ยอดเงนิสะสมของลูกค้าผูใ้ชบ้ริการ เมื่อมกีารท ารายการต่างๆ เขา้มาทางตู้เตมิเงนิ หรอื เมื่อมกีารปรบัปรุงวงเงิน

ตามเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่ก าหนด  นอกจากนี้ ระบบดงักล่าว ยงัต้องจดัท าเพื่อรองรบัการเชื่อมต่อกับระบบ

ประมวลผลของผูใ้หบ้ริการภายนอกซึ่งเป็นพนัธมติรทางธุรกจิเป็นส าคญั และต้องจดัท าใหลู้กคา้เจ้าของตู้เติมเงิน

สามารถเชื่อมต่อเข้ามาเพื่อตรวจสอบสถานะ ดูสถิติการใช้งาน และก าหนดค่าการท างานตามที่มีสิทธิ ์ผ่านทาง

ระบบงานทีจ่ดัท าไวโ้ดยเฉพาะ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยจดัให้มีบุคลากรทีม่ี

คุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติการ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัทฯ รวมทัง้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีระบบส ารองข้อมูลที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน

ความเสียหายของข้อมูล รวมทัง้จดัให้มีการพฒันา ซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มี

เสถยีรภาพอยู่เสมอ 

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจให้บริการการช าระเงินได้รบัอนุญาตโดย

กระทรวงการคลงั และอยู่ในการก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญตัริะบบการช าระเงิน 

พ.ศ. 2560 บริษัทฯ จึงต้องมีการด าเนินการอย่างเคร่งครดัเกี่ยวกับความมัน่คงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และต้องท าปฏบิตัติามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที ่ สนช. 11/2561 เรื่องนโยบายและมาตรการรกัษาความ

มัน่คงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบการด าเนินงานด้านความมัน่คง

ปลอดภัยทางระบบสารสนเทศซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ให้เข้าท าการตรวจสอบกรณีดงักล่าวโดยเฉพาะเป็นรายปี 

เพื่อให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อบกพร่องและให้สามารถด าเนินการแก้ไข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัมีศูนย์ระบบส ารอง

ข้อมูลไว้ที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) นอกเหนือจากศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ที่บริษัทฯ 
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เพื่อใหส้ามารถยา้ยระบบการให้บริการไปยงัศูนย์ส ารองดงักล่าวไดอ้ย่างทนัเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ขดัขอ้งที่ระบบ

ของส านักงานใหญ่ 

 

(3) ความเสีย่งจากการช าระหนี้ของลูกหนี้ผ่อนช าระส าหรบัการขายตู้เตมิเงนิแบบผ่อนช าระ 

บริษัทฯ มีการขายตู้เติมเงินในลกัษณะขายแบบผ่อนช าระเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 93.07 ร้อยละ 

88.35 และรอ้ยละ 93.29 ของรายไดจ้ากการขายตู้เตมิเงนิรวมในงวดการด าเนินงานปี 2561 – 2563 ท าใหร้ายการ

ลูกหนี้ผ่อนช าระถอืเป็นสินทรพัย์ที่มนีัยส าคญัของบริษทัฯ คดิเป็น รอ้ยละ 41.70 รอ้ยละ 20.33 และรอ้ยละ 55.10 

ของสินทรพัย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 – 2563 จึงมีความเสี่ยงกรณีที่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ หรือช าระหนี้ไม่

ครบถ้วน ไม่ตรงก าหนด ซึ่งอาจท าใหก้ระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ ได ้

ประเด็นด้านคุณภาพของลูกหนี้ผ่อนช าระถอืเป็นหวัใจส าคญัของธุรกิจบริษัทฯ และเป็นเรื่องที่ผูบ้ริหาร

ของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยผู้บริหารและทีมงานของบรษิัทฯ ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของ

ลูกหนี้ผ่อนช าระมาโดยตลอด บริษัทฯ ยงัได้เพิ่มแนวทางการก าหนดค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการผ่อนช าระ เช่น ลูกหนี้มีการขอขยายระยะเวลาช าระเงินเพิ่มขึ้น ท าให้การตัง้ส ารอง

เป็นไปดว้ยความรดักุมเพิ่มขึน้ อกีทัง้ยงัเพิม่นโยบายการน ามูลค่าของสนิค้ายึดคนืหรอืหลกัประกนัมาประกอบการ

จดัท าการค านวณหนี้สงสยัจะสูญเพื่อใหมู้ลค่าลูกหนี้บนงบการเงนิสะทอ้นความเป็นจรงิมากขึน้  

 

(4) ความเสีย่งจากสนิคา้คงเหลอืล้าสมยักรณีสนิคา้ทีว่างขายในตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัิ 

VDP มกีารส ารองสนิคา้คงเหลอื เช่น สนิคา้ประเภทเครื่องดื่ม อาหารต่างๆ ไวเ้พื่อรอการขาย โดยกรณีที่

บรษิทัย่อยดงักล่าวมสีนิคา้คงเหลอืคา้งนานจากการทีข่ายสนิคา้ไม่ได ้จะท าใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีความเสี่ยง

ด้านสินค้าล้าสมยั และ/หรือหมดอายุ ซึ่งอาจกระทบผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ใน

ภาพรวม 

ทัง้นี้ VDP ไดม้กีารวางแผนส ารองสนิค้าประเภทเครื่องดื่ม อาหารต่างๆ ตามประมาณการความต้องการ

ของลูกคา้ เช่น กรณีสนิคา้ประเภทเครื่องดื่ม อาหารต่างๆ นัน้ พนักงานส่วนกลางของ VDP จะวางแผนร่วมกบัรูท

แมนเพื่อพจิารณาถึงประเภทสินคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม และไม่นิยมในแต่ละพื้นที ่ท าให ้VDP สามารถส ารองสินค้า

คงเหลอืไดต้รงตามความต้องการของผูซ้ื้อมากขึน้และเป็นการลดความเสีย่งด้านสนิค้าล้าสมยั  

 

(5) ความเสีย่งจากการยดึคนืสนิคา้ประเภทตู้เตมิเงนิจากการขายแบบผ่อน 

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงการยึดคืนสินค้า ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจขายตู้เติมเงินแบบผ่อน โดย

กรณีที่ลูกหนี้ตู้เติมเงินแบบผ่อนมีเหตุผิดนัดช าระ และท าให้ต้องยึดคืนสินค้า อาจท าให้เป็นความเสีย่งต่อการ

เพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายจากการยดึคนืสินค้าและการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากการรบัผ่อนช าระ และท าใหม้สีนิค้า

คงเหลือค้างที่บริษัทฯ มากขึ้น ท าให้บริษัทฯ อาจมีต้นทุนในบริหารจดัการต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระทบผลการ

ด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของบรษิัทฯ ในภาพรวม โดยในงวดการด าเนินงานปี 2561 – 2563 บรษิทัฯ มี

ผลขาดทุนจากการยดึคนืสนิคา้ (ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญา) จ านวน 127.33 ล้านบาท จ านวน 74.82 ล้านบาท 

และ จ านวน 38.84 ล้านบาท ตามล าดบั  

แมว้่าประเดน็เรื่องการยดึคนืตู้เตมิเงนิอาจเป็นความเสีย่งทีไ่ม่รุนแรงต่อบรษิทัฯ ในดา้นการบรหิารจดัการ

สนิคา้คงเหลอื โดยการยดึคนืสนิคา้ถอืเป็นการชดเชยความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึ้นจากการผิดนัดหรือหยุดช าระเงิน

จากลูกค้า เนื่องจากตู้เติมเงินที่ยึดคืนดงักล่าวสามารถปรับปรุงและน ากลบัไปจ าหน่ายให้กับลูกค้ารายใหม่ได้ 
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4 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายในการยึดคนืสินค้าจากลูกค้า ท าใหบ้รรเทาความเสยีหายจากการ

ยดึคนืสนิคา้ดงักล่าว รวมทัง้ไดใ้หค้วามส าคญักบักระบวนการตดิตามหนี้ และยดึคนืสนิคา้เป็นอย่างมาก โดยมกีาร

จดัตารางอายุลูกหนี้แบบระมดัระวงัมากขึน้กว่าในอดตี รวมทัง้มกีารตดิตามลูกหนี้อย่างระมดัระวงัและต่อเนื่องมาก

ขึ้น และจะด าเนินการยึดคืนสินค้าโดยทีมติดตามการยึดคืนสินค้าของบริษัทฯ กรณีที่มีเหตุผิดนัดช าระหนี้อย่าง

ทนัท่วงท ี 

 

(6) ความเสีย่งจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 

 ปัจจุบนัรายไดห้ลกัของบรษิทัฯ มาจากการจ าหน่ายตู้เตมิเงนิและการใหบ้รกิารของตู้เตมิเงนิอตัโนมตั ิซึ่ง

มีการแข่งขันกันระหว่างผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันช่องทางในการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่

สามารถท าได้หลายช่องทาง โดยหนึ่งในวิธทีี่ได้รบัความนิยมในพืน้ทีห่่างไกลคือวิธีการเตมิเงนิผ่านตู้เตมิเงิน ซึ่ง

สะดวกและไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผูท้ีม่ีรายไดน้้อย ผู้ทีไ่ม่เคยชนิกบัเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟน หรอื

ผู้ที่ไม่มีเงินเก็บมากนัก เพราะการเติมเงินผ่านตู้เติมเงินสามารถเติมเงินด้วยมูลค่าที่ไม่สูง และตู้เติมเงินยงัเป็น

ช่องทางที่ผู้ทีม่ีรายได้น้อยหรอืผู้ทีอ่าศยัอยู่ห่างไกลจากเขตเมืองสามารถเขา้ถึงได้ง่าย  อย่างไรก็ตามตลาดตู้เตมิ

เงินโทรศพัท์เคลื่อนมีการแข่งขนัทีเ่พิ่มสูงขึ้น จากการประมาณโดยบริษัทฯ โดยเป็นของผู้ให้บริการ 2 รายใหญ่ 

ได้แก่ ตู้บุญเติม (Boonterm) และยงัมีผู้ใหบ้ริการรายอื่นๆ ได้แก่ ตู้ซิงเกอร์ (Singer) ตู้กระปุกท๊อปอพั (Kapook 

Topup) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ส าหรบัอุตสาหกรรมตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัินัน้ กม็กีารแข่งขนัทีค่่อนขา้งรุนแรงและคาดการณ์ว่ายงั

มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต โดยเจ้าของตู้มีการผนวกเทคโนโลยีในการช าระเงินและการเก็บสินค้า

คงเหลือมาใช้กับตู้ขายสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ รวมถึงมีการคดัเลือกสินค้าภายในตู้โดยเน้นคุณภาพสินค้าและ

ความหลากหลาย ปัจจุบนั บริษัท ซันร้อยแปด จ ากัด ยงัถือได้ว่าเป็นผู้น าตลาดในกลุ่มธุรกิจนี้ที่มีจ านวนตู้มาก

ทีสุ่ดและกระจายไปยงัจุดส าคญัๆ ทีม่ศีกัยภาพ โดยมผีูใ้หบ้ริการรายอื่นๆ รวมถงึบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เช่น ตู้

เวนดิ้งพลสั ตู้ทจีเีวนดิ้ง ตู้ยูนิเพรซเิดนซ์ เป็นต้น  

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดงักล่าวและบรษิัทย่อยมกีลยุทธ์หลกัในการสรา้งระบบนิเวศน์ทางธุรกจิ 

(Business Ecosystem) ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเป็นการรวมของแต่ละธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ มาด าเนิน

กิจกรรมรวมกัน และส่งเสริมกัน (Synergy) ซึ่งท าให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูล (Data) การเกื้อหนุนส่งเสริม 

สนับสนุน ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการใหบ้ริการแก่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 

สรา้งความพงึพอใจ และตอบสนองการใชจ้่ายเงนิในชวีติประจ าวนัของใหแ้ก่ผูใ้ช้บรกิารไดใ้นระดบัสูงสุด จากธุรกจิ

หลกัของบริษัทฯ คือการให้บริการรบัช าระเงินแทนผ่านตู้เติมเงนิ เชื่อมโยงไปยงัตู้ใหบ้ริการจ าหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่ม ระบบงานศูนย์อาหาร และระบบบรกิารการช าระเงนิทางอเิล็กทรอนิกส ์ ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ มุ่งเน้นทีจ่ะเป็น 

Lifestyle Payment Provider ในชวีติประจ าวนัของกลุ่มคนฐานราก พนักงานโรงงาน หรอืกลุ่มคนทีท่ างาน ใชช้วีติ

ในสถานทีปิ่ด กลุ่มคนต่างจงัหวดั และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมอียู่เป็นจ านวนมากและเป็นตลาดกลุ่มที่

มีขนาดใหญ่ในประเทศ โดยปัจจุบนั โครงการดงักล่าวเป็นโครงการในอนาคตทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการพฒันา

ผลติภณัฑ์และขอใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

(7) ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเตมิเงนิของผูบ้รโิภค 

ส าหรบัการเติมเงินโทรศพัท์มือถือนัน้ ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ช่องทางในการเติมเงินโทรศพัท์มือถือ

หรือบริการช าระเงินต่างๆ ได้หลากหลายช่องทางที่สามารถทดแทนกันได้ เช่น การช าระเงินเพื่อเติมเงินเข้า

โทรศพัท์ผ่านแอพพลิเคชัน่ที่ผูกกบัธนาคาร หรอืแมก้ระทัง่การช าระเงินต่าง ๆ ในรา้นสะดวกซื้อ การซื้อบตัรเติม
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เงินโทรศพัท์แบบบตัรขูด การเติมเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) เป็นต้น ทัง้นี้ แนวโน้มของค่าธรรมเนียมในการท า

รายการโดยเฉพาะอย่างยิง่วิธกีารช าระเงินผ่านแอพพลเิคชัน่นัน้มีต้นทุนที่ถูกลงอย่างชดัเจน ท าให้ผู้บริโภคอาจ

หนัไปใช้วิธีดงักล่าวตามต้นทุนที่ประหยัดได้ การเปลี่ยนไปเป็นสมาชิกเครือข่ายรายเดือน (Postpaid) หรือวิธี

ทางเลือกอื่นๆ ที่ให้ความสะดวกสบายและต้นทุนที่ถูกกว่าในอนาคต ท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้ใชบ้รกิารตู้เตมิเงนิท าใหตู้้เติมเงินไดร้บัความนิยมลดลงจากผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจท าให้

บริษัทฯ สูญเสียรายได้ และส่งผลต่อผลการด าเนินงาน สถานะการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ และโอกาสทาง

ธุรกจิในอนาคตของกลุ่มบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดว่ายงัคงมโีอกาสทางธุรกจิส าหรบัธุรกจิตู้เตมิเงนิ โดยพจิารณาจากขอ้มูลจ านวนการใช้

บริการตู้เติมเงินที่เพิ่มขึ้น โดยตู้เติมเงินสามารถเข้าถึงความต้องการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ

กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ปิดที่มีรายได้ไม่ สูงมากนัก รวมถึงอาจไม่สามารถเข้าถึง

ผลติภณัฑ์และระบบบญัชธีนาคาร เช่น บตัรเครดติ ไดเ้ท่าทีค่วร ทัง้นี้ ตู้เตมิเงนิของบรษิทัฯ มจีุดเด่นทีเ่ขา้ถงึลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี คือ ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงนิโทรศพัท์ได้ด้วยมูลค่าที่ไม่สูงต่อครัง้ และครอบคลุม

พืน้ทีท่ีห่่างไกลและพืน้ทีปิ่ด รวมทัง้การใหบ้รกิารหน้าตู้ทีไ่ด้มากถงึ 3 ภาษา ท าใหส้ามารถเขา้ถงึฐานลูกคา้คนไทย

และคนต่างชาติ โดยบริษัทฯ พยายามหาลูกค้าเจ้าของตู้เติมเงินที่อยู่ในหลายพื้นที่ รวมทัง้มองหาท าเลที่

หลากหลาย และมศีกัยภาพในการเติบโต เพื่อใหตู้้เตมิเงนิของบริษทัฯ สามารถใหบ้ริการลูกค้าปลายทางได้อย่าง

ครอบคลุมและมปีระสทิธภิาพ  
 

(8) ความเสีย่งจากการพึง่พาผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์มอืถอืส าหรบัธุรกจิเตมิเงนิ 

รายได้จากการให้บริการเติมเงนิผ่านตู้เติมเงินคิดเป็นร้อยละ 29.10 ร้อยละ 48.73 และร้อยละ 64.33  

ของรายได้รวมในงวดการด าเนินงานปี 2561 – 2563 โดยรายได้จากการให้บริการดังกล่าวเกิดจากร ายได้

ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการผ่านเครื่องรับช า ระเงินอัตโนมัติและส่วนแบ่งรายได้ที่ได้จากผู้ให้บริการ

โทรศพัท์มือถือหลกั 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (AIS) บริษัท ทรู คอร์

ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (TRUE) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) (DTAC) รวมถึง

ระบบเครือข่ายอื่นๆ ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่มาก เช่น ระบบ my by CAT ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากดั (มหาชน) (CAT) และระบบเพนกวนิ ของบรษิทั เดอะ ไวท์สเปซ จ ากดั ดงันัน้ หากเกดิเหตุทีท่ าให้บริษัทผู้

ใหบ้รกิารโทรศพัท์มอืถือไม่สามารถให้บริการโทรศพัท์มอืถือได ้หรอืมยีอดการใหบ้ริการทีล่ดลง หรอืแมแ้ต่กรณีที่

ผู้ให้บริการโทรศพัท์มือถือมีการยกเลิกสญัญาตกลงใหบ้ริษัทฯ เป็นตัวแทนรบัช าระเงินผ่ านตู้เติมเงิน อาจท าให้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสูญเสยีรายไดจ้ากกรณีดงักล่าว และส่งผลต่อผลการด าเนินงาน สถานะการเงนิในภาพรวม

ของบรษิทัฯ และโอกาสทางธุรกจิในอนาคตของกลุ่มบรษิทัฯ 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์มอืถอืทัง้ 3 รายนัน้ เป็นบรษิทัใหญ่ทีม่สีถานะการเงนิที่ด ีมปีระวตัิ

การท าธุรกิจด้านโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัมีการเพิ่มบริการอื่นๆ เข้าไปในตู้เตมิเงนิ 

เช่น บริการโอนเงิน ช าระสินเชื่อ จ่ายค่าสาธารณูปโภค ท าให้เป็นการกระจายความเสี่ยงการพึ่งพาผู้ให้บริการ

โทรศพัท์มอืถอืไดใ้นระดบัหนึ่ง 

  

(9) ความเสีย่งจากการทีตู่้เตมิเงนิและตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัสิูญหายหรอืไดร้บัความเสยีหาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการน าตู้เติมเงินและตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิไปวางในพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ ทัว่

ประเทศ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารไดอ้ย่างครอบคลุมทุกพืน้ทีต่ลอดเวลา ซึ่งจุดทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย
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น าตู้ไปวางหลายจุดนัน้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและในพื้นที่ปิด ท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เติมเงิน

อตัโนมตัแิละตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัจิะสูญหายหรอืไดร้บัความเสียหาย ทัง้นี้ปัจจุบนั เนื่องจาก การใหบ้รกิารการรบั

ช าระเงนิในตู้เตมิเงนิส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงนิสด จงึท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากการถูกโจรกรรมหรอืถูกงดัตู้ 

ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวอาจท าให้บริษัทฯ สูญเสียเงินสด มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมตู้ ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการ

ด าเนินงาน สถานะการเงนิในภาพรวมของบรษิทัฯ และโอกาสทางธุรกจิในอนาคตของกลุ่มบรษิทัฯ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ยงข้างต้น โดยได้เลือกท าเลที่มีศักยภาพและมีความ

ปลอดภัยต่อการถูกโจรกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใหค้วามส าคญัและได้มีการพฒันาและปรบัปรุง

ระบบรกัษาความปลอดภยัของตู้เตมิเงนิ และตู้ขายสนิคา้อตัโนมตัิอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งระบบดงักล่าวถูก

ควบคุมด้วยระบบเซนเซอร์ที่จะส่งเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการกระแทก การงัดหรือทุบตู้ โดยที่ระบบจะส่ง

สญัญาณมายงัส่วนกลางขอบรษิทัฯ (Data Center) เพื่อใหส้ามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงท ี 

 

(10) ความเสีย่งจากการใชบ้รกิารตวัแทนตดิตัง้ตู้เตมิเงนิ (Agent) และพนัธมติรทางธุรกจิ 

ปัจจุบนั รายไดบ้างส่วนจากการใหบ้รกิารเตมิเงนิผ่านตู้เตมิเงนิมาจากความร่วมมอืระหว่างตวัแทนติดตัง้

ตู้เตมิเงนิทีจ่ะเป็นผูดู้แลการด าเนินการเกี่ยวกบัตู้ตามเงินตามพื้นที่ต่างๆ รวมถงึการวางตู้เติมเงินและตู้ขายสินค้า

ไว้ที่บริเวณสถานที่ของพันธมิตรต่างๆ ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ที่มีศกัยภาพ ดงันัน้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่

ตัวแทนติดตัง้ตู้เติมเงนิ และพนัธมิตรทางธุรกิจไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในสญัญา เป็นเหตุให้สญัญาดงักล่าวถูก

ยกเลกิ และอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงาน สถานะการเงนิในภาพรวมของบรษิทัฯ และโอกาสทางธุรกจิในอนาคต

ของกลุ่มบรษิทัฯ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดงักล่าว โดยได้มีการก าหนดข้อตกลงในสญัญา และอตัรา

ผลตอบแทนใหก้บัตวัแทนตดิตัง้ตู้เตมิเงนิและพนัธมติรทางธุรกจิในอตัราที่แข่งขนัได ้และไม่ท าใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุน

มากจนขาดความสามารถในการแข่งขนั นอกจากนี้ บรษิทัฯ มีการตรวจเยี่ยมและประเมนิตัวแทนติดตัง้ตู้เติมเงิน

ในแต่ละพืน้ที ่มกีารอบรมตัวแทนติดตัง้ตู้เติมเงนิอย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งความคุน้เคย และเป็นการให้ความรู้แก่

ตวัแทนตดิตัง้ตู้เตมิเงนิดงักล่าว เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกจิไดต้ามหลกัการและนโยบายที่บริษทัฯ ไดว้างไว ้ และ

เป็นการพฒันาคุณภาพการให้บริการของตวัแทนตดิตัง้ตู้เตมิเงนิอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัมีการเจรจากับพนัธมติร

ทางธุรกิจทุกราย และประเมินผลการด าเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

พนัธมติรทีว่างตู้เตมิเงนิและตู้ขายสินค้าอตัโนมตัริวมทัง้สิน้จ านวน โดยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในพืน้ที่ทัว่ประเทศ

ไทย ท าใหเ้ป็นการลดความเสีย่งจากการไม่ปฏิบตัติามสญัญาและอาจเกดิการยกเลกิสญัญาเฉพาะรายตามที่กล่าว

มาขา้งต้น 

 

(11) ความเสี่ยงจากการปฏิบตัิงานผิดพลาดหรือทุจริตของพนักงานเก็บเงินที่ตู้เติมเงินและตู้ขายสินค้าอตัโนมัติ 
(พนักงานรูทแมน) 

  บรษิทัฯ มกีารว่าจ้างรูทแมนซึ่งเป็นพนักงานของบริษทัฯ เอง ในการเก็บเงินทีตู่้เติมเงนิและตู้ขายสินค้า

อตัโนมตัิ รวมถึงเติมสินค้าในตู้ขายสินค้าอตัโนมตัิเพื่อใหส้ินค้ามีวางจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอ และตรงตามความ

ต้องการของตลาด ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึอาจมคีวามเสีย่งทีพ่นักงานรูทแมนปฏิบตังิานผิดพลาดหรอืเกิดการทุจรติ ซึ่ง

อาจส่งผลต่อผลการด าเนินงาน สถานะการเงนิของบรษิทัฯ ได ้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ท าการตรวจสอบยอดเงินกระทบกับยอดที่แสดงในระบบทุกตู้ทุกวนั เพื่อให้

มัน่ใจว่าพนักงานเก็บเงนิส่งมอบเงนิสดครบถ้วน และจากขอ้มูลในอดตีตัง้แต่เริม่ประกอบธุรกจิตู้เตมิเงนิและตู้ขาย
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สนิคา้อตัโนมตั ิไม่เคยมกีารทุจรติทีเ่กดิจากพนักงานรูทแมนเกดิขึน้ ทัง้นี้ ส าหรบักระบวนการคดัเลอืกพนักงานนัน้ 

บรษิทัฯ ไดม้นีโยบายการคดัเลอืกพนักงานรูทแมนอย่างเข้มงวด โดยพจิารณาจากประวตั ิ คุณลกัษณะทีเ่หมาะสม

กบัการท างาน และด าเนินการใหม้ีบุคคลที่สามท าการค ้าประกันพนักงานดงักล่าวแต่ละรายในสญัญาจ้างงานเพื่อ

เป็นหลกัประกนักรณีทีพ่นักงานรูทแมนทุจรติหรอืบรษิทัฯ ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิหรอืสนิค้าจากพนักงานรูทแมน

ไดค้รบถ้วน  

 

(12) ความเสีย่งจากการพึง่พงิทรพัยากรบุคคลเฉพาะทาง 
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ค่อนข้างมีความซับซ้อนและต้องอาศยัการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีเข้ากับ

ส่วนงานต่างๆ บริษัทฯ จึงมีการพึ่งพาทรพัยากรบุคคลเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารระดบัสูง บุคลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการด าเนินงานซึ่งมีความสัมพนัธ์กับผู้ประกอบการโทรคมนาคม ธนาคาร

พาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งกรณีทีบ่รษิทัฯ สูญเสยีบุคลากรเฉพาะทางดงักล่าว อาจท าใหส้่งผลใหก้ารด าเนินธุรกจิของบริษัท

ฯ หยุดชะงกั และอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงาน สถานะการเงินในภาพรวมของบริษทัฯ และโอกาสทางธุรกจิใน

อนาคตของบรษิทัฯ ได ้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นนโยบายบริหารทรพัยากรบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

เช่น การพิจารณาค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน 

ค่าจ้างแรงงานในตลาดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น และมีขัน้ตอนการประเมินผลงานของพนักงานอย่างเป็นระบบ  

รวมทัง้ยงัยงัมีนโยบายการสรรหาผู้บริหารมาสืบทอดต าแหน่งที่ส าคญั (Successor plan) ได้แก่ต าแหน่งระดับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในสายงานต่างๆ ควบคู่ไปกับนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ 

บุคลากรแถวสองของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ปฏบิตังิานทดแทนกนัได ้

อนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานบริษัทฯ ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 

18 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เพื่อจดัสรรและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน

ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ และบริษัทย่อยจ านวน 45,000,000 หน่วย และได้จดัสรร

และเสนอขายไปเมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี้ จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รกิาร 

พนักงานของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับต าแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรบัผิดชอบ ผล

การปฏบิตังิานหรอืประโยชน์ทีบ่รษิทัจะไดร้บั  

 

(13) ความเสีย่งจากการไม่ไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาตทีส่ าคญัในการประกอบธุรกจิ 

ปัจจุบนั การประกอบธุรกจิตู้เติมเงนิถือเป็นการให้บริการรบัช าระเงนิแทนด้วยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทัง้ยงัอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ ส าหรบัการท าซึ่งเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 

หรอือุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวทิยุคมนาคมเพื่อการจ าหน่าย จงึท าใหบ้รษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งทีไ่ม่ไดร้ับการต่ออายุ

ใบอนุญาต และส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการ

ด าเนินงาน สถานะการเงนิในภาพรวม และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคตได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ พิจารณาเห็นแล้วว่าความเสี่ยงดงักล่าวอยู่ในระดบัที่ค่อนข้างต ่า  เนื่องจากบริษทัฯ 

ไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขของใบอนุญาตทีเ่กี่ยวขอ้ง และไดร้บัการต่อใบอนุญาตต่างๆ มาโดยตลอด นอกจากนี้การต่อ

อายุใบอนุญาตดงักล่าวยงัมไิดม้ค่ีาใชจ้่ายทีม่ากอย่างมนีัยส าคญั 
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(14) ความเสีย่งจากการถูกฟ้องรอ้งจากลูกคา้หรอืผูใ้ชบ้ริการ 
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องรอ้งโดยลูกค้าที่ซื้อตู้เติมเงินไปแล้ว และไม่ได้มกีารปฏิบตัติาม

สญัญาซื้อขายไม่ว่าจะเกิดจากฝัง่บริษัทฯ หรือลูกค้า รวมถึงความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องกรณีที่บริษัทฯ เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายในการคืนตู้เตมิเงนิโดยมิได้ระบุเงื่อนไขการเก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวในสญัญาซื้อขาย และอาจมคีวาม

เสีย่งทีจ่ะถูกฟ้องรอ้งจากผูใ้ชบ้รกิารเนื่องจากปัญหาการใหบ้ริการ ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัฯ มตีู้เตมิเงนิกระจายอยู่ใน

หลายพืน้ที ่ซึ่งอาจท าใหบ้ริษทัฯ ก ากบัควบคุมไดไ้ม่ทัว่ถงึ โดยความเสีย่งจากการถูกฟ้องร้องดงักล่าว อาจท าให้

บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียงและได้รบัความเสียหายจนได้รบัผลกระทบต่อการด าเนินงานและสถานะทางการเงิน  

และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคตได ้

ทัง้นี้ ประเดน็ดงักล่าวถือเป็นการประนีประนอมทางธุรกจิส าหรบัมูลหนี้คงคา้ง ซึ่งถอืเป็นเพยีงกลยุทธ์ใน

การด าเนินธุรกจิทีท่ าให้บริษทัฯ มผีลขาดทุนจากการยึดตู้คืนน้อยทีสุ่ด โดยทีผ่่านมา บรษิทัฯ ยงัมเิคยถูกฟ้องร้อง

โดยลูกค้าและเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าในกรณีข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ท าการระบุ

เงื่อนไขส าหรบัการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายในการยึดคนืตู้แล้วในสญัญาซื้อขายปัจจุบนั  

 

(15) ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบยีบและนโยบายจากภาครฐั 

การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎระเบียบและการก ากับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นหลกั  รวมถึงอยู่ภายใต้นโยบายภาครฐั กฎหมายและกฎเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของประเทศ

ไทย ซึ่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามนโยบายและกฎระเบยีบจากภาครฐั รวมถงึอาจ

เกดิกรณีทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ไม่ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวอย่างครบถ้วน ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ

ต่างๆ ของภาครฐัทัง้ใน ในอนาคต อาจส่งผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อการด าเนินธุรกจิและผลประกอบการ

ของกลุ่มบริษัทฯ ในขณะที่การตีความกฎหมายที่ใช้บงัคบัอาจก่อให้เกิดผลลพัธ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือการ

ตคีวาม หรอืการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอาจไม่สอดคล้องไปในทางเดยีวกนั กอ็าจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ไดเ้ช่นกนั 

นอกจากนี้ ภาครฐัอาจมกีารประกาศนโยบายต่างๆ ซึ่งอาจกระทบผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท

ฯ ทัง้ในดา้นบวกและด้านลบเช่น กรณีทีภ่าครฐัมีการประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมให้ประชาชนโอนเงนิด้วย PromptPay 

และการช าระเงินดว้ย Thai QR Payment กอ็าจท าใหป้ระชาชนสามารถโอนเงนิผ่านโทรศพัท์มอืถอืได้สะดวกขึ้น 

และอาจส่งผลต่อจ านวนผูใ้ชบ้รกิารตู้เตมิเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัธุรกรรมการโอนเงนิทีล่ดลงในอนาคต แมว้่ากลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ จะเป็นผูท้ีเ่ขา้ถงึบรกิารเงนิฝากและเงนิโอนไดย้าก 

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบยีบและนโยบายจากภาครฐั

มาโดยตลอด โดยบริษัทฯ มีฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงาน (Compliance) ที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและบงัคบัใช้

ของกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบเหล่านัน้ไดอ้ย่างถูกต้องและทนัเวลา อกีทัง้

ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ยงัได้มีการติดตามนโยบายจากภาครฐัอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถก าหนดกลยุทธ์การ

ด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างทนัท่วงท ี
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(16) ความเสีย่งจากการสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19)  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในช่วงปี 2563 ส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ ในแง่ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรสัดงักล่าวท าใหภ้าครฐั

ออกมาตรการส าคัญต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น การประกาศปิดห้างสรรพสินค้า

ชัว่คราว การรณรงค์ใหท้ างานทีบ้่าน (Work from home) การรณรงค์ใหล้ดการออกจากบ้านไปยงัแหล่งชุมชนหรือ

สถานทีท่ีม่ผีูค้นแออดั และการควบคุมการเดนิทางขา้มจงัหวดัเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นต้น  

จากมาตรการดงักล่าวข้างต้น ส่งผลโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยธุรกิจตู้เติมเงิน ได้รบั

ผลกระทบจากการทีจ่ านวนตู้เติมเงนิขายในงวดปี 2563 ลดลงจากทีข่ายเมื่อเทยีบกับปี 2562 เนื่องจากพนักงาน

ขายไม่สามารถเดินทางเพื่อหาลูกค้ารายใหม่ได้ และมูลค่าการท ารายการผ่านตู้เติมเงินลดลง  เนื่องจากลูกค้า

บางส่วนไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั เช่น การใหอ้นิเตอร์เน็ตฟร ี การช่วยเหลอืค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา เป็นต้น 

ซึ่งส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารผ่านตู้เตมิเงนิลดลงเช่นกนั 

ในส่วนของธุรกิจขายสินค้าผ่านตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมตัิ ได้รับผลกระทบในช่วงสัน้ ๆ จากการปิด

หา้งสรรพสนิคา้ชัว่คราว และการรณรงค์ใหอ้ยู่บ้าน ส่งผลใหย้อดจ าหน่ายสนิคา้ผ่านตู้จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิลดลง 

อย่างไรกต็าม รายไดจ้ากการขายสนิคา้ไดร้บัผลกระทบในช่วงเวลาสัน้และค่อย ๆ กลบัเขา้สู่ภาวะปกต ิตัง้แต่เดอืน

พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศเริม่คลี่คลาย นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้ีการ

ปรับเปลี่ยนสินค้าภายในตู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยได้ติดต่อคู่ค้าเพื่อน าหน้ากากผ้ามา

จ าหน่ายทีตู่้จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ 

ในส่วนของธุรกิจให้บริการระบบศูนย์อาหาร ไม่ได้รบัผลกระทบที่รุนแรงเนื่องจากธุรกิจดงักล่าวได้รับ

ค่าบรกิารตามสญัญา และแมว้่าศูนย์การคา้ทีต่ิดตัง้ระบบศูนย์อาหารจะปิดชัว่คราว แต่ลูกคา้กย็งัคงช าระค่าบริการ

ตามปกต ิดงัเหน็ไดจ้ากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารติดตัง้และวางระบบศูนย์อาหาร  

 

(17) ความเสีย่งจากการทีไ่ม่สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายทางธุรกจิทีว่างไว้ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอาจมคีวามเสีย่งจากการทีไ่ม่สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายทางธุรกจิที่วาง

ไว ้ซึ่งรวมถงึการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการที่ระบุไว้ใน โครงการในอนาคต ซึ่งกรณีดงักล่าว อาจท าให้ผล

การด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตไม่เป็นไปตามผลการด าเนินงานตามทีฝ่่ายจดัการของบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย รวมถึงผู้ลงทุนคาดหวงั โดยฝ่ายจดัการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นดงักล่าว และจะด าเนินการติดตาม

ความคบืหน้าของการด าเนินงานและโครงการต่างๆ ตามแผนงาน รวมถงึจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัทัง้ภายในและ

ภายนอกทีอ่าจกระทบต่อการด าเนินธุรกจิอยู่เป็นระยะ เพื่อใหส้ามารถด าเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่

วางไว ้

  

(18) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกมี

สดัส่วนการถือหุ้นทีล่ดลง (Dilution) จากการที่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่

ไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ เพื่อจดัสรร

และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธเิพื่อซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อยจ านวน 45,000,000 หน่วย และได้จดัสรรและเสนอขายไปเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี้ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จ ัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริการ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับ
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ต าแหน่ง อายุงาน ความรูแ้ละประสบการณ์ ความรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานหรอืประโยชน์ทีบ่รษิทัจะไดร้บั โดย

ใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาท 

และมอีายุ 4 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

ดงันัน้ กรณีทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกให้ผู้ถือ

หุ้นรายย่อยแล้วเสร็จ สดัส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยดงักล่าว รวมถึงผู้ถือหุ้นปัจจุบนัของบริษัทฯ อาจลดลงตาม

จ านวนหุน้สามญัทีถู่กใชส้ทิธจิองซื้อตามโครงการขา้งต้น คดิเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 4.28 ของจ านวนหุน้สามญัทัง้หมด

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกและภายหลงัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

เพื่อซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

 

1. จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช ำระแล้ว 

บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน และทุนทีช่ ำระแล้ว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  ดงันี้ 

ทุนจดทะเบยีน : 1,050,000,000 บำท (1,050,000,000 หุน้) 

ทุนช ำระแล้ว : 1,005,000,000 บำท (1,005,000,000 หุน้) 

มูลค่ำทีต่รำไว้ : หุน้ละ 1.00 บำท 

 

2. ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  

รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มครอบครวัรุจนพรพจี   305,764,000     30.4243  

 

นำยชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี   255,570,000     25.4299  

น.ส.ภรณัยำ รุจนพรพจี     29,560,000       2.9413  

น.ส.วจิติรำ ป่ินเรอืงหริญั     20,634,000       2.0531  

2. กลุ่มครอบครวัวีระประวติั (1)   290,170,000     28.8726  

 

นำยอำนนท์ชยั วรีะประวตัิ   200,000,000     19.9005  

น.ส.อตกิำนต์ จงึววิฒันวงศ์     50,000,000       4.9751  

นำงเพญ็ศร ีวรีะประวตัิ     40,170,000       3.9970  

3. กลุ่มครอบครวัชยัลิมปมนตรี     40,140,000       3.9940  

 

นำยวรวทิย์ ชยัลมิปมนตรี     29,140,000       2.8995  

น.ส.วรญัญำ ชยัลมิปมนตรี     11,000,000       1.0945  

4. นำยปิยวฒัน์ ไกรพสิทิธิก์ุล     25,600,000       2.5473  

5. นำงธนภร เล้ำตระกูล     12,469,000       1.2407  

6. นำยศรณัย์ สุภคัศรณัย์       9,800,000       0.9751  

7. น.ส.สริดิำวลัย์ พำรำพนัธกุล       7,350,000       0.7313  

8. นำยสนัตธิร บุญเจอื       7,240,000       0.7204  

9 นำยภรำดร สงัขท์อง       6,660,000       0.6627  

10. นำยเต้ำฝัน หวงั       6,660,000       0.6627  

รวม 10 ล ำดบัแรก   711,853,000     70.8311  

 ผูถ้อืหุน้อื่นๆ   293,147,000     29.1689  

รวม 1,005,000,000  100.0000  

หมำยเหตุ:   

 (1) นำยอำนนท์ชัย วีระประวัต ิจะด ำรงสถำนะเป็นนักลงทุนที่ไม่มส่ีวนร่วมในกำรบริหำร โดยได้ให้ค ำมัน่ในเจตนำรมณ์ที่จะไม่เขำ้มำมส่ีวน

เกี่ยวขอ้งกบักำรบริหำรงำนของบริษทัฯ และไม่ส่งตวัแทนเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำรบรหิำร หรอืผูบ้รหิำร  นับตัง้แต่

วันที่ 2 กันยำยน 2563 ที่นำยอำนนท์ชยัได้ซื้อหุ้นเพิม่เตมิจำกผูถ้อืหุ้นเดมิของบริษัทฯ จนถึงวันครบก ำหนดระยะเวลำ 2 ปี นับจำกวนัที่

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์และร่ำงหนังสอืชี้ชวนของบริษทัฯ มผีลบงัคบัใช้ และนำยอำนนท์ชยัมไิด้มกีำรท ำขอ้ตกลง

กบัผูถ้อืหุ้นรำยใดในลกัษณะที่เป็นกำรก ำหนดควำมสมัพนัธ์หรือพฤตกิรรมที่มลีักษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกบับุคคลอื่น โดยกำรร่วมกันใช้

สทิธอิอกเสยีงไปในทำงเดยีวกนั หรอืให้บุคคลอื่นใช้สทิธอิอกเสยีงของตน เพื่อออกเสยีงหรอืควบคุมกจิกำรร่วมกนั 
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3. กำรออกหลกัทรพัยอ์ื่น 

(1) ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่จ ัดสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ 

(SABUY-ESOP 1) 

 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที ่18 มนีำคม 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุ้นสำมญัของบริษัทฯ (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “SABUY-ESOP 1”) ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ และ

บรษิทัย่อย จ ำนวน 45,000,000 หน่วย เพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจ สรำ้งแรงจูงใจ และรกัษำบุคลำกร อนัจะส่งผลดตี่อกำรด ำเนินงำน

ของบรษิทัฯ ในอนำคต โดยมรีำคำเสนอขำยหน่วยละ 0 (ศูนย์) บำท และใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สำมญัเพิม่ทนุ

ของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ ทีร่ำคำหุน้ละ 3.75 บำท เวน้แต่กรณีมกีำรปรบัอตัรำกำรใช้สทิธแิละรำคำกำรใช้สทิธติำมเงื่อนไขทีร่ะบุใน

ข้อก ำหนดสิทธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ต่อมำ ที่ประชุมวิสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 10 กรกฎำคม 2563 ได้มีมติ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ โดยมรีำยละเอยีดกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูล ดงันี้  

เงื่อนไข รำยละเอียด 

ระยะเวลำ 4 ปี นับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

วนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย วนัท ำกำรสุดท้ำยก่อนวนัทีใ่บส ำคญัแสดงสทิธฯิ มอีำยุครบ 4 ปี 

นับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

รำคำใชส้ทิธิ 2.00 บำท 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.00 ของก าไรสุทธจิากงบเฉพาะ

กิจการภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ เหน็สมควรโดยค านึงถึง

ปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถอืหุน้เป็นหลกั เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของ

บรษิทัฯ สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงนิสด การส ารองเงินไวเ้พื่อบรหิารกจิการ การขยายธุรกจิ และการลงทุนใน

อนาคต การส ารองเงินไว้เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจ ากัด

ตามที่ก าหนดในสญัญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ และ

บรษิทัย่อยอย่างมีนัยส าคญั ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เวน้แต่เป็นการ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เมื่อมขีอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้หก้ระท าได ้ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทฯ อาจอนุมตัใิห้

จ่ายเงนิปันผลระหว่างการไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษทัฯ มกี าไรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงิน

ปันผลระกว่างกาลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในคราวถัดไป 

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

ในการพิจารณาจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยนัน้จะอยู่ภายใต้อ านาจการพจิารณาอนุมตัขิองคณะกรรมการ

บรษิทัและทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบริษทัย่อยแต่ละบริษทั โดยบรษิทัย่อยมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นในอตัรา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ 

ทุกประเภทตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัย่อยแต่ละบริษทั แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วน

ของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความ

เหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการของบริษทัย่อยแต่ละบริษทัเหน็สมควรโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์

ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษทั สภาพคล่องทางการเงิน 

กระแสเงนิสด การส ารองเงนิไว้เพื่อบรหิารกจิการ การขยายธุรกจิ และการลงทุนในอนาคต การส ารองเงนิไว้เพื่อจ่าย

ช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบรษิัท เงื่อนไขและขอ้จ ากัดตามที่ก าหนดในสญัญากู้ยืม เงนิ และ

การจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนีัยส าคญั 

ทัง้นี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะท าการรายงานให้ที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
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โครงสร้างองค์กร
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

ส่วนที ่2 - หน้า 1 

โครงสร้างการจดัการ 

 

1. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรา้งการจดัการจองบรษิทัฯ ณ วนัที ่11 มกราคม 2564 ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการ 4 คณะ ช่วยกลัน่กรอง

งานทีม่คีวามส าคญั ไดแ้ก้ คณะกรรมการตรวจอสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิาร โดยมปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูบ้รหิารสูงสุดของบรษิทั ผ่านสายงาน

บรหิาร 8 สายงาน  
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บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

ส่วนที ่2 - หน้า 2 

โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

(นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณทา) 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

(นางสาวอนัญญา วงศ์วรรณวฒัน์) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

สายงานปฏบิตักิาร 

(นางสาวทศัน์วรรณ 

บุญอนันต์) 

 

สายงาน 

ขายและการตลาด 

(นายชูเกยีรต ิ รุจน

พรพจ)ี 

 

สายงานบญัชแีละ

การเงนิ 

(นายอดศิร  

ถาวรธนสาร) 

สายงานดจิทิลับิสเนส

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(นางสาวพมิพ์ศริ ิ

โภชนพาณิชย์) 

 

สายงานเซอร์วสิและ

กฎหมาย 

(นายวชริธร คงสุข) 

สายงานนวตักรรม

เทคโนโลย ี

(นายสนัตธิร  

บุญเจือ) 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบรหิาร 

ฝ่ายก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

สายงาน 

พฒันาธุรกจิ & B2B 

(นายประสทิธิ ์เหล่า

เกษมสุขวงศ์) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(นายชูเกียรติ รุจนพรพจี) 

สายงานพาณิชย์และ

การลงทุน* 

(นายวริชั มรกตกาล) 

*ให้มผีลตัง้แต่วนัที่ 11 มกราคม 2564 
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1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดงันี้ 

• มจี านวนไม่น้อยกว่า 

• มกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน 

• กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรูด้้านบญัชีการเงนิ 

ทัง้นี้ ปัจจุบนัคณะกรรมการของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 11 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย

กรรมการจ านวน 9 ท่าน ดงันี้ 
ล าดบั ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ  

2. นายศรณัย์ สุภคัศรณัย์ กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ  

3. นางอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 

4. นายนปกรณ์ กลิน่ทอง กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 

5. นายวรวทิย์ ชยัลมิปมนตรี กรรมการบรษิทั  

6. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมการบรษิทั  

7. นายทรงพล ชวีะปัญญาโรจน์ กรรมการบรษิทั  

8. นายวชริธร คงสุข กรรมการบรษิทั 

9. นายวริชั มรกตกาล(1) กรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ :  

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2564 ได้แต่งตัง้นายวริชั มรกตกาล ได้รบัการตัง้แต่เป็น

กรรมการบรษิทัฯ แทนกรรมการที่ลาออก ให้มผีลตัง้แต่วนัที่ 11 มกราคม 2564  

(2) นายชยัรตัน์ สุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 

 

ทัง้นี้ กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เช่น พระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัดและพระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายและประกาศขอ้บงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 

2) อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการบริษัทมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความ

ซื่อสตัย์สุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยสรุปภารกจิ และความรบัผดิชอบทีส่ าคญัได้

ดงันี้ 

(1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ 

(2) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยก าหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้า

ตลอดทัง้ปี โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุม

เพิม่เตมิในกรณีทีม่คีวามจ าเป็น  
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(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่ งได้รับมอบหมาย ส่ง

หนังสอืนัดประชุม พรอ้มระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการได้มเีวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอ เว้นแต่เป็น

กรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ ให้สามารถแจ้งนัดประชุมโดยวิธอีื่นหรือก าหนด

วนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

(4) กรรมการซึ่งมสี่วนไดเ้สยีเรื่องใดไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และใหก้รรมการทีม่สี่วนได้

เสยีออกจากทีป่ระชุมระหว่างพจิารณาเรื่องนัน้ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมได้อภปิรายแสดงความ

คดิเหน็อย่างเป็นอสิระ 

(5) จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่ง

ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และ

น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

(6) มอี านาจและรบัผิดชอบในการปฏบิตัหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรบัผิดชอบ ความซื่อสตัย์สุจริต และระมดัระวัง

รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสม ่าเสมอ 

(7) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมก ากับดูแลการ

บริหารและการจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมาย เพื่อเพิม่

มูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่บรษิทัฯ และก าไรสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

(8) มอี านาจตรวจสอบและพจิารณาอนุมตั ิ นโยบาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานส าหรบัโครงการ

ลงทุนขนาดใหญ่ของบรษิทัฯ ตามทีไ่ดร้บัเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรอื ฝ่ายบรหิาร 

(9) คณะกรรมการมหีน้าที่ในการก ากบัดูแลใหบ้รษิทัปฏิบตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบริษัท

ฯ  กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และกฎเกณฑ์ของ

คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อาทเิช่น 

การเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ เป็นต้น 

(10) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทัง้มีอ านาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะน าให้อนุกรรมการ

หรอืคณะท างานเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตัใินเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

(11) ตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตดิตามการ

ด าเนินกจิการและการปฏิบตังิานของคณะอนุกรรมการ และ/หรอื ฝ่ายบรหิารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้

การด าเนินกจิการของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล 

(12) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบริษัท
ฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน

จ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน 

และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้

แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

(13) กรรมการต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัช้า หากมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญา

ทีบ่รษิทัฯ ท าขึน้ หรอืถอืหุน้หรอืหุน้กู้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื  
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(14) ต้องมีความรบัผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้นโดยสม ่าเสมอ และด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้
ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนักาล มีมาตรฐาน และ

โปร่งใส 

(15) ด าเนินการให้บริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้การจดัการความเสีย่ง และความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ โดยจดัให้มี

หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด าเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(16) มีอ านาจพิจารณาและอนุมตัเิรื่องใด ๆ ที่จ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสม

และเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัในเรื่องดงัต่อไปนี้  

 คณะกรรมการบรษิทัจะกระท าการต่อไปนี้ได้กต็่อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้คอื 

ก) เรื่องใด  ๆทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดใหต้้องไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรอืประกาศของคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยระบุใหต้้อง

ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

 การตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการในเรื่องดงัต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระท าได้

ก็ต่อเมื่อได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมด หรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทัฯ 

ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบริษทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น 

โดยมวีตัถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ง) การแก้ไขเพิม่เตมิบรคิณห์สนธหิรอืขอ้บงัคบับรษิทั 

จ) การเพิม่ทุน การลดทุน หรอืการออกหุน้กู้ของบรษิทัฯ 

ฉ) การควบกจิการ หรอืเลกิบรษิทั 

ช) การอื่นใดที ่ก าหนดไว้ภายใต้บทบ ัญญัต ิของกฎหมายว่าด้วยหล ักทร ัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รบัความ

เห ็นชอบจากที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสียง

ดังกล่าวข้างต้น 

 ทัง้นี้ เรื่องใดทีก่รรมการมสี่วนไดเ้สยีหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/หรอื 

บรษิทัย่อย (ถ้าม)ี กรรมการซึ่งมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 

3) กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัฯ 

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี หรือนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี หรือนายวชิรธร คงสุข หรือนายวิรชั มรกตกาล 

กรรมการสองในสีค่นนี้ ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ 
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4) การแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 การแต่งตัง้กรรมการบรษิัทจะต้องผ่านการพจิารณาและอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัหรอืที่ประชุมผู้ถือ

หุน้ โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืที่ประชุมผูถ้ือหุน้ จะพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทจะประกอบไปด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการบริษัทสามารถ

แบ่งไดเ้ป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มิได้เป็นผู้บรหิาร และกรรมการที่มไิด้เป็นผู้บรหิาร ซึ่งเป็นกรรมการ

อสิระ ในสดัส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดและมจี านวนไม่ต ่ากว่า 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระและบุคคลที่

เกี่ยวขอ้งจะต้องถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้วของบริษทัฯ และบรษิัทที่

เกี่ยวขอ้ง 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(2) ในการเลือกกรรมการ โดยอาจใช้วธิีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ

หลาย  ๆคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้อง

ออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่อียู่ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรอืคณะใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่

ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอรายชื่อกรรมการที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทน

กรรมการที่ออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อกรรมการที่จะได้รบัการแต่งตัง้ก่อนการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี 

 ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษิัทอาจด าเนินการ

เลอืกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากัด เขา้เป็นกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรม

การดงักล่าวแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่งัเหลืออยู่ของกรรมการทีต่นแทน โดยมตดิงักล่าวของ

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลืออยู่ นอกจากนี้ องค์

ประชุมของคณะกรรมการบริษัทในทุกครัง้ จะต้องประกอบด้วยจ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของกรรมการทัง้หมด 

 ทัง้นี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งรวม 9 ปี เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนัน้สมควรจะ

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

 

5) คุณสมบตัคิณะกรรมการบรษิทัฯ 

 บุคคลทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัจะต้องมคุีณสมบตั ิดงันี้ 

(1) จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม และไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่า

ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และหลกัเกณฑ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2) เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3) มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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6) การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงันี้ 

ล าดบั ชื่อ - นามสกลุ 
การประชุมคณะกรรมการในปี 2563 

BOD AC NRC RISK EXCOM 

1.  นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล 8/8 4/4    

2.  นายศรณัย์ สุภคัศรณัย์ 8/8 4/4 2/2   

3.  นางอุมาวด ีรตันอุดม 8/8 4/4 2/2   

4.  นายนปกรณ์ กลิน่ทอง 8/8   2/2  

5.  นายวชิยั วชริพงศ์(1) 1/5    0/2 

6.  นายวรวทิย์ ชยัลมิปมนตรี 7/8  2/2  8/8 

7.  นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี 8/8   2/2 8/8 

8.  นายทรงพล ชวีะปัญญาโรจน์ 7/8     

9.  นายวชริธร คงสุข  8/8   2/2  

10.  นางสาวทชันันท์ กงัวานตระกูล    2/2 8/8 

11.  นายสนัตธิร บุญเจอื    2/2 8/8 

12.  นายอดศิร ถาวรธนสาร    2/2 7/8 

 หมายเหตุ :  

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้แต่งตัง้นายวริัช มรกตกาล เป็นกรรมการบรษิทั 

แทนนายวิชัย วชิรพงศ์ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 

มถิุนายน 2563 ให้มผีลตัง้แต่วนัที่ 11 มกราคม 2564  

2. ผู้บริหาร 

1) รายชื่อผูบ้รหิาร ณ 11 มกราคม 2564 
ล าดบั ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

2.  นางสาวทศัน์วรรณ บุญอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายงานปฏบิตักิาร 

3.  นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายงานขายและการตลาด  

4.  นายวชริธร คงสุข ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายงานเซอร์วสิและกฎหมาย 

5.  นายประสทิธิ ์เหล่าเกษมสุขวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายงานพฒันาธุรกจิ & B2B 

6.  นายอดศิร ถาวรธนสาร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ 

7.  นายวริชั มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายงานพาณิชย์และการลงทุน 

8.  นายสนัตธิร บุญเจอื ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายงานนวตักรรมเทคโนโลยี 

9.  นางสาวพมิพ์ศริ ิโภชนพาณิชย์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานดจิทิลับสิเนสและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10.  

 

11.  

นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณทา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

นางสาวอนัญญา วงศว์รรณวฒัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 
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3) อ านาจหน้าทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้รบัมอบอ านาจของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท 

ภายใต้กรอบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และขอบเขตอ านาจซึ่งคณะกรรมการก าหนด 

(2) ควบคุม ดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรอืบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในแต่ละวนัเพื่อเตรียมตวั และป้องกันความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้นทัง้ปัจจยัภายนอกและ

ปัจจยัภายใน 

(3) ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ

และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

(4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทน และบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ดูแลให้บริษัทฯ มี

ระบบการจดัการและควบคุมความเสีย่งที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากปัจจยัภายในและภายนอกบริษัท 

และมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการ และความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะ

กรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั 

(5) มอี านาจในการใหค้วามเห็นชอบนิติกรรมทีเ่กี่ยวกับการด าเนินธุรกรรมปกตขิองบรษิทัฯ เช่น การซื้อขาย 

การจดัหาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจดัหามาหรือการจ าหน่ายไปซึ่ง

เครื่องมอื ทรพัย์สนิ และบรกิาร เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ ภายใต้วงเงนิอนุมตัทิีก่ าหนด 

(6) อนุมตักิารเตมิเงนิ Wallet การจ่ายค่าบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งอนัเป็นกจิกรรมปกตขิองบรษิทั 

(7) อนุมตักิารซื้อของอนัเป็นปกตธิุระของบรษิทั  ในจ านวนไม่เกนิ 20,000,000 บาท ต่อรายการ 

(8) อนุมตัิการว่าจ้างที่ปรึกษา บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมถึงการ

เตมิ Wallet อนัเป็นกจิกรรมปกตขิองบรษิทัฯ) ในจ านวนไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อรายการ 

(9) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์) 

นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นงบประมาณประจ าปี ในวงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อรายการ 

(10) เป็นผูร้บัมอบอ านาจของบรษิัทฯ ในการบรหิารกจิการของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัทุกประการ 

(11) มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองค์กร 

(12) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบรษิัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็น 
และเป็นการด าเนินธุรกรรมทางการคา้ปกต ิเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

(13) พจิารณาแผนการลงทุนในธุรกจิต่างๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั เพื่อ

พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

(14) มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนไดโ้ดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือ

มอบอ านาจ และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดไว้ 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการด าเนินการเรื่องใด ๆ ทีป่ระธานเจา้หน้าที่

บรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ (ตามนิยาม
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ส่วนที ่2 - หน้า 9 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) มสี่วนไดเ้สยีหรอืมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย 

และ/หรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารไม่มอี านาจอนุมตัิการด าเนินการในเรื่องดงักล่าว 

โดยเรื่องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้อืหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ

อนุมตัิต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไป

ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

(15) เป็นตัวแทนของบรษิัทฯ ในการประชาสมัพนัธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ

สรา้งเครอืข่ายความสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์ทีด่ขีององค์กรในระดบัประเทศและระดบัสากล 

(16) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใด ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบริษัท 

รวมถึงการมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 

3.  เลขานุการบริษทัและผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมและการท าบญัชี 

1) เลขานุการบรษิทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตัง้นายชยัรตัน์ 

สุวรรณ เป็นเลขานุการบรษิทั ทัง้นี้รายละเอยีดเพิม่เตมิ ในส่วนของประวตัผิูบ้รหิาร 

 

2) ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมและการท าบญัชี 

ผู้ที่ได้รบัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชขีองบริษัท คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี ซึ่งในปัจจุบันได้แต่งตัง้  นายอดิศร ถาวรธนสาร เป็นผู้

ควบคุมดูแลการท าบญัชซีึ่งด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที ่ 1 ธนัวาคม 2561  โดยมนีางสาวกรรณิการ์ สุวรรณทา 

เป็นผู้ท าบญัชีที่มีตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และมีคุณสมบตัิและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบญัชีตาม

หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า ทัง้นี้รายละเอยีดเพิม่เตมิ  

 

4. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาใหโ้ครงสรา้ง

และอตัราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยใหม้ีความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ รวมถงึผล

การด าเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยอยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กับธุรกิจทีม่ีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ในการนี้ ผูถ้อืหุน้จะเป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนของกรรมการทัง้รูปแบบ

ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ และบรษิทัฯ จะเปิดเผยนโยบายและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ รวมทัง้รูปแบบและจ านวนของ

ค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ดว้ย 

1) ค่าตอบแทนกรรมการ 

• ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ดงันี้ 
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ต าแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาทต่อเดือน) 

เบ้ียประชุม 

(บาทต่อครัง้) 

(1) คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการ 20,000 10,000 

- กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 15,000 10,000 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการ 15,000 10,000 

- กรรมการตรวจสอบ 10,000 8,000 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

- ประธานกรรมการ 15,000 10,000 

- กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 10,000 8,000 

(4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

- ประธานกรรมการ 15,000 10,000 

- กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 10,000 8,000 

(5) คณะกรรมการบริหาร   

- ประธานกรรมการ 15,000 10,000 

- กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 10,000 8,000 

 ทัง้นี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ได้รบัค่าตอบแทนราย

เดอืนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการอกี 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงัน้ี 

ล าดบั ชื่อ - นามสกลุ 
ค่าตอบแทนรวมส าหรบัปี (บาท) (1) 

รวม  

(บาท) 

BOD AC NRC RISK EXCOM  

1. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล  192,000   132,000   -     -     -    324,000 

2. นายศรณัย์ สุภคัศรณัย์  156,000   91,200   120,000   -     -    367,200 

3. นางอุมาวด ีรตันอุดม  156,000   91,200   81,600   -     -    328,800 

4. นายนปกรณ์ กลิน่ทอง(2)  156,000   -     -     114,000   -    270,000 

5. นายวชิยั วชริพงศ์(3)  78,000   -     -     -     45,000  123,000 

6. นายวรวทิย์ ชยัลมิปมนตรี  150,000   -     81,600   -     110,400  342,000 

7. นายทรงพล ชวีะปัญญาโรจน์(4)  150,000   -     -     -     -    150,000 

8. นางสาวทชันันท์ กงัวานตระกูล(5)  -     -     -     39,000     67,800  152,000 

9. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี - - - - - - 

10. นายวชริธร คงสุข  - - - - - - 

11. นายสนัตธิร บุญเจอื - - - - - - 

12. นายอดศิร ถาวรธนสาร(6)  - - - - - - 

รวม 1,038,000 314,400 283,200 153,000 223,200 2,057,000 

หมายเหตุ :   
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(1) ที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

กรรมการขอรับค่าตอบแทนในปี 2563 ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าตอบแทนที่ที่ประชุมสามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้

พจิารณาอนุมตัไิว้ 

(2) ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 18 มนีาคม 2562 ได้มมีตแิต่งตัง้นายนปกรณ์ กลิน่ทอง เป็นกรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระ 

และที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4/2562 วนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มมีตแิต่งตัง้นายนปกรณ์ กลิน่ทอง เป็นประธานกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง  

(3) นายวิชัย วชิรพงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารของบรษิัทฯ โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการ

บรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 2 กนัยายน 2563 

(4) นายทรงพล ชวีะปัญญาโรจน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 6 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป 

(5) นางสาวทชันันท์ กงัวานตระกูล ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2562 วนัที่ 14 พฤษภาคม 

2562 และได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 6/2562 วนัที่ 14 สงิหาคม 2562 ทัง้นี้ 

เดมิท่านด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบริษทั และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบรหิารของบรษิทัมผีลตัง้แต่วนัที่ 16 มถิุนายน 2563 ที่ผ่าน

มา 

(6) นายอดศิร ถาวรธนสาร ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2562 วนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 

(7) กรรมการในล าดบัที่ 9-12 ไม่ได้รบัค่าตอบแทนเนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  

 

• ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 

 กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้รบัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญั

ของบรษิทัฯ ตามโครงการ SABUY-ESOP 1  

 

2) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

•  ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น 

เงินประกันสงัคม เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ และค่าโทรศพัท์ เป็นต้น สามารถสรุปได้

ดงันี้ 

ค่าตอบแทน 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

จ านวน 

(คน) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(คน) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

เงนิเดอืนโบนัส และค่าล่วงเวลา 10 21.32 10 21.94 

ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

กองทุนประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ 

10 2.63 10 0.71 

รวมทัง้หมด  23.95  22.65 

 

•  ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รบัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามโครงการ 

SABUY-ESOP 1  
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5. บุคลากร 

1) จ านวนพนักงานและลูกจา้งของบรษิทัฯ (ไม่รวมผูบ้รหิาร)  

สายงาน 
จ านวนพนักงาน ณ วนัท่ี (คน) 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

(1) ศูนย์บรกิาร 51 35 33 

(2) แผนกธุรการ 36 24 27 

(3) แผนกศูนย์บรกิารขอ้มูลลูกคา้ (Call Center) 32 46 31 

(4) แผนกผลติและควบคุมคุณภาพ 27 33 36 

(5) แผนกตดิตามช าระหน้ี 22 19 19 

(6) แผนกบญัชแีละการเงนิ 20 16 23 

(7) แผนกขายและธุรการขาย 19 26 24 

(8) แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 19 31 40 

(9) แผนกบรกิาร 17 19 32 

(10) แผนกคลงั 16 13 9 

(11) แผนกทรพัยากรมนุษย์ 13 14 11 

(12) แผนกอื่นๆ(1) 31 42 47 

รวม  303  318 332 

หมายเหตุ :   

(1) แผนกอื่นๆ ได้แก่ แผนกดูแลพื้นที่เช่า แผนกโลจสิตกิส์ แผนกกฎหมาย แผนกตรวจสอบภายใน แผนกจดัซื้อ เป็นต้น 

 

2) การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมนีัยส าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่มี 

  

3) ค่าตอบแทนพนักงาน  

(1)  ค่าตอบแทนพนักงานทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 ค่าตอบแทนพนักงานของบรษิทัฯ (ไม่รวมผูบ้รหิาร) สามารถสรุปไดด้งันี้ 

(ล้านบาท) 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

เงนิเดอืนโบนัส และค่าล่วงเวลา 92.45  103.39 

ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

กองทุนประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ 

6.32  5.503 

รวม 98.77  108.89 

  

(2)  ค่าตอบแทนพนักงานทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 

พนักงานของบริษัทฯ ได้รับจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม

โครงการ SABUY-ESOP 1  

 

6. ข้อพิพาทแรงงาน 

- ไม่ม ี- 
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7. นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการพฒันาบุคลากรทัง้ในระดบักรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึระดบัพนักงาน ดงันี้ 

 

1)  การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูท้ีเ่กี่ยวข้อง

ในระบบการก ากับดูแลกจิการของบริษทัฯ ซึ่งรวมถงึกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย 

ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั เพื่อใหม้คีวามรูเ้ท่าทนัสถานการณ์ปัจจุบนัและมีการปรบัปรุงการปฏบิตัิงาน

อย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่อาจกระท าเป็นการภายในหรือใช้บริการของสถาบัน

ภายนอก 

ส าหรบัหลกัสูตรการอบรม บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมให้เกี่ยวข้องกับหน้าที่และ

ความรบัผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละต าแหน่ง เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุ รกิจของบริษัทฯ และ

เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรอืมีกรรมการเข้าใหม่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในระบบการก ากับ

ดูแลกิจการข้างต้น ฝ่ายจดัการ และ/หรือฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะจดัให้มเีอกสารและขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่

กรรมการหรอืบุคลากรในต าแหน่งนัน้ๆ ทราบ 
 

2)  การพฒันาพนักงาน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน โดยใหโ้อกาสอย่างทัว่ถึง

และสม ่าเสมอ ผ่านนโยบายฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของบรษิัทฯ ในทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง ทัง้ความรู้

เชิงวิชาการ การพฒันาบุคลิกภาพ รวมทัง้การพฒันาให้มีทศันคติที่ดี เพื่อให้พนักงานมีขดีความสามารถ

ตรงตามความจ าเป็นในงาน (Job Requirement) เตรียมความพร้อมที่จะปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าทีก่าร

งานและความรบัผิดชอบที่สูงขึ้นในอนาคต และเพื่อความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพ (Career 

Path) โดยบรษิทัฯ จะสนับสนุนการฝึกอบรมและสมัมนา ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรทีม่ีความเชีย่วชาญ

เฉพาะดา้นนัน้ ตามความเหมาะสม 

การฝึกอบรมภายในองค์กร 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมในหลกัสูตรทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ

บริษัทฯ และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละฝ่ายงาน โดยก าหนดเป็นแผนพัฒนาและ

หลกัสูตรประจ าปี รวมทัง้อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาท าการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของบริษทัฯ 

เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานทัง้ในปัจจุบันและอนาคตให้แก่

พนักงาน  

 

การฝึกอบรมภายนอกองค์กร 

การฝึกอบรมภายนอกเป็นการให้โอกาสแก่พนักงานในการฝึกอบรมทัง้กับองค์กรต่างๆ ที่ได้

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาให้
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พนักงานมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบตังิานทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ซึ่งการส่งพนักงานเขา้รบั

การฝึกอบรมภายนอก จะพจิารณาดา้นคุณธรรม ประสทิธภิาพขององค์กรทีใ่หก้ารฝึกอบรม และประโยชน์ที่

จะไดร้บัอย่างคุม้ค่าเป็นส าคญั 

นอกจากนี้ บรษิทัฯไดจ้ดัท าระบบประเมนิผลการปฏิบตังิานโดยมีตวัชี้วดัประสทิธิภาพทัง้ในระดบั

องค์กรและระดบัหน่วยงาน และทบทวนลกัษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อน าไปสู่การ

สรา้งระบบการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดว้างแนวทางโดยก าหนดแผนการฝึกอบรมและ

พฒันาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพฒันาองค์กรและก าหนดแผนการ

ฝึกอบรมและพฒันาโดยการส ารวจความต้องการและความจ าเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อความ

เหมาะสมและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของหน่วยงานนัน้ๆ 

 

8. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรบัพนักงาน บนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิก

ของกองทุน ตามพระราชบญัญัตกิองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ .ศ. 2530 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใต้การจดัการของ

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั แล้วเมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2561 
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การก ากบัดูแลกิจการ 
 

1. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ดวี่าเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการด าเนินงาน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหม้ปีระสทิธภิาพและมีการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วน

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ตัง้แต่พนักงาน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุ้น และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมการบริษทัจึงไดเ้ห็นควรให้มี

การจดัท านโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสร้าง บทบาท 

หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผู้บรหิารอย่างโปร่ งใส ชดัเจน และ

สามารถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการบรหิารองค์กรท าใหเ้กิดความเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานใดๆ ของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

เพื่อใหบ้รษิทัฯ มคีวามน่าเชื่อถือส าหรบัผูถ้อืหุน้และผูม้ีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่า

ใหก้จิการอย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกจิ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสงัคมโดยรวม บรษิทัฯ จงึได้

จดัท านโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจด

ทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจดัท าโดยคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลกัปฏิบตัิ 8 หมวด ซึ่งสามารถสรุป

โดยสงัเขปไดด้งันี้ 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 1 : บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจบทบาทและตระหนักถงึความรบัผิดชอบในฐานะผูน้ าทีต่้องก ากับดูแลใหอ้งค์กรมี

การบรหิารจดัการที่ด ีซึ่งครอบคลุมถงึ การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการ

ด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และการติดตาม 

ประเมนิผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

(2) คณะกรรมการจะก ากบัดูแลบรษิทัฯ ใหน้ าไปสู่ผลการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (governance outcome) ในการสร้าง

คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน โดยบริษัทฯ จะต้องสามารถแข่งขนัได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึง

ผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้และผู้มีส่วน

ได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้

ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทจะประพฤติตนเป็นแบบอย่าง และจะจดัใหม้นีโยบาย

ส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน รวมทัง้สื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มี

กลไกเพยีงพอทีเ่อื้อให้มกีารปฏิบตัจิรงิตามนโยบายขา้งต้น ตดิตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการ

ปฏบิตัเิป็นประจ า 

(3) คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of 

care) และซื่อสตัย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้รวมทัง้มีกระบวนการอนุมัติการ

ด าเนินงานทีส่ าคญั เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั การท ารายการกับ

บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ การจ่ายเงนิปันผล เป็นต้น 

(4) คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ

มอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบใหป้ระธานเจ้าหน้าที่บรหิารและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนตดิตาม

ดูแลใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและฝ่ายจดัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
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หลกัปฏิบติัท่ี 2 : วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

(1) คณะกรรมการจะก าหนดหรอืดูแลให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ (objectives) เป็นไปเพื่อความ

ยัง่ยืน โดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทัง้บริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย 

และสงัคมโดยรวม  

(2) คณะกรรมการจะก ากับดูแลให ้วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประ

จ าปีของบรษิทัฯ สอดคล้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ โดยมกีารน าเทคโนโลยีมา

ใชอ้ย่างเหมาะสม และปลอดภยั 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 3: เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

(1) คณะกรรมการมีหน้าที่ร ับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด

องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เ ป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้

(2) คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบและการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพนิิจในการตัดสนิใจอย่างมอีิสระ 

(3) คณะกรรมการมหีน้าที่ก ากับดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ปร่งใสและชดัเจนเพื่อให้

ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบตัิสอดคล้องกับองค์ประกอบทีก่ าหนดไว้ โดยคณะกรรมการจะจดัใหม้ีการประชุม

เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบตัิที่จะท าให้คณะกรรมการมี

องค์ประกอบความรู้ความช านาญที่เหมาะสมรวมทัง้มีการพิจารณาประวตัิของบุคคลดงักล่าว และจะทบทวน

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการ ก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการทีค่รบวาระ 

(4) ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรบัผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตาม

เป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

(5) คณะกรรมการมหีน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่าง

เพยีงพอ 

(6) คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิทั

ย่อยและกิจการอื่นทีบ่ริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ในระดบัที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษทั

ย่อยและกจิการอื่นทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุนมคีวามเขา้ใจถูกต้องตรงกนัดว้ย 

(7) คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของ

กรรมการรายบุคคล เพื่อพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมิน

ไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการปฏบิตังิานในด้านต่างๆ ได้ 

(8) คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการทุกคน

ไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้ าหรบัการปฏบิตัหิน้าที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

(9) คณะกรรมการจะดูแลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึง

ขอ้มูลทีจ่ าเป็น และมเีลขานุการบรษิทัฯ ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการ 
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หลกัปฏิบติัท่ี 4: สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

(1) คณะกรรมการจะด าเนินการใหม้ัน่ใจว่ามีการสรรหาและพฒันาประธานเจา้หน้าที่บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสูงให้

มคีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

(2) คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม โดยจะก าหนด

โครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

(3) คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสรา้งและความสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรหิารและการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

(4) คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่

เหมาะสม โดยจะดูแลใหม้กีารบรหิารทรพัยากรบุคคลทีส่อดคล้องกับทศิทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานใน

ทุกระดบัมคีวามรู ้ความสามารถ แรงจูงใจทีเ่หมาะสม 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 5 : การประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง

คุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

(2) คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และ

สะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององค์กรไดด้ าเนินการสอดคล้อง

กบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบรษิทัฯ 

(3) คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัได้อย่างยัง่ยืน ทัง้นี้ ทรพัยากรที่บริษัทฯ พึง

ค านึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ภูมิปัญญา (Intellectual Capital) ด้าน

บุคลากร (Human Capital) สงัคมและความสมัพนัธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาต ิ(Natural 

Capital) 

(4) คณะกรรมการจะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่

สอดคล้องกบัความต้องการของบรษิทัฯ รวมทัง้ดูแลใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทาง

ธุรกจิและพฒันาการด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

หลกัของบรษิทัฯ 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

(1) คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มัน่ใจว่า บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในที่จะท าให้

บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2) คณะกรรมการจะจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระตาม

หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย 

(3) คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับฝ่าย

จดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรพัย์สนิ ข้อมูล โอกาส

ของบรษิทัฯ และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์เกี่ยวโยงกบับริษทัฯ ในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 
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(4) คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหม้ีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัดิ้านการต่อต้านคอร์รปัชัน่ที่ชดัเจนและสื่อสาร

ในทุกระดบัขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัไิดจ้ริง รวมถงึการสนับสนุนกจิกรรมทีส่่งเสริม

และปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(5) คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการ  

ชี้เบาะแส 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 7 : รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

(1) คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั

ต่างๆ ถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2) คณะกรรมการจะตดิตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 

(3) ในภาวะทีบ่รษิทัฯ ประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพจิารณาให้มัน่ใจ

ได้ว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้  ทัง้นี้ ภายใต้

การค านึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี 

(4) คณะกรรมการจะพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการ

ปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ การปฏบิตัติ่อพนักงานและผู้มี

ส่วนไดเ้สยี ซึ่งรวมถงึการปฏิบตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธมินุษยชน รวมทัง้ความรบัผิดชอบต่อสังคม

และสิง่แวดล้อม โดยค านึงถงึกรอบการรายงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล  

(5) คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัให้มหีน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์ทีท่ าหน้าที่ใน

การสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห์ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกัน 

และทนัเวลา 

(6) คณะกรรมการจะส่งเสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 

 

หลกัปฏิบติัท่ี 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น 

(1) คณะกรรมการจะดูแลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทัฯ 

(2) คณะกรรมการจะดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย โปร่งใสมปีระสทิธิภาพ 

และเอื้อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 

(3) คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมตทิี่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง

และครบถ้วน 
 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ค านึงถงึการปฏบิตัแิละคุ้มครองสทิธผิูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม (The Equitable 

Treatment for Shareholders) และตระหนักและใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผู้ถอืหุน้ (Rights of Shareholders) เช่น สทิธิ

ในการซื้อขายหรอืโอนหุน้ การมสี่วนแบ่งในก าไรของกจิการ การไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของบรษิทัฯ อย่างเพยีงพอครบถ้วน 

การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธิออกเสยีงในที่ประชุมผูถ้อืหุน้อย่างอสิระและเท่าเทียม มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่อง

ส าคญัและมผีลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ การแต่งตัง้หรอืถอดถอนผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีเป็นต้น 
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2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การประเมินผลกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการ การพฒันากรรมการ  

1) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 11 มกราคม 2564  บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มี

คุณสมตัคิรบถ้วนตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ จ านวน 3 ท่าน 

โดยมรีายชื่อ ดงันี้ 

ล าดบั ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายศรณัย์ สุภคัศรณัย์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการตรวจสอบ 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

หมายเหตุ :

(1) นายจกั รกฤศฏิ ์ พาราพนั ธกุล เป็นกรรมการตรวจสอบท่มี ีความรู้และประสบการณ์เพยี งพอในการสอบทานความน่าเช่อื ถือ

ของงบการเงนิ โดยนายจกั รกฤศฏ ์ิพาราพนั ธกุล จบการศกึ ษาระดบั ปรญิ ญาตรสี าขาการบญั ชจี ากมหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ 
และระดบั ปรญิ ญาโทสาขาสาขาบรหิ ารธุรกจิ จาก Angelo State University ประเทศสหรฐั อเมรกิ า

(2) นายจตุพร วนั เต็ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอา  นาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) สอบทานใหบ้ รษิ ทั ฯ  และบรษิ ทั ย่อยมกี ารรายงานทางการเงนิ อย่างถูกต้องและเช่อื ถอื ได ้ รวมถงึ การ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการป ระสานงานกับผู้สอบ 
บญั ชีภายนอกและผู้บรหิ ารทร่ี บั ผดิ ชอบจดั ท ารายงานทางการเงินทง้ั รายไตรมาสและประจ าปี โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบญั ชสี อบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า 
เป็นเร่อื งส าคญั และจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบบญั ชขี องบรษิ ทั ฯ และบรษิ ทั ย่อย

(2) สอบทานใหบ้ ริษทั ฯ  และบรษิ ทั ย่อยมกี ารควบคุมภายใน  (Internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตง้ั  โยกย้าย เลิกจ้างหวั หน้างาน 
ตรวจสอบภายใน หรอื หน่วยงานอ่นื ใดทรี่ บั ผดิ ชอบเก่ยี วกบั การตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษทั ฯ และบริษัทย่อยปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลกั ทรพั ย์และตลาดหลกั ทรพั ย์

ขอ้ ก าหนดของตลาดหลกั ทรพั ย์ฯ และกฎหมายทเ่ี ก่ยี วขอ้ งกบั ธุรกจิ ของบรษิ ทั

(4) พจิ ารณา คดั เลอื ก เสนอแต่งตง้ั บุคคลซ่งึ มีความเป็นอิสระเพ่อื ท าหน้าทผ่ี ู ้สอบบญั ชขี องบริษทั ฯ  และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงั กล่าว รวมทง้ั เข้าร่วมประชุมกับผสู้ อบบญั ชี โดยไม่มีฝ่ ายจดั การเขา้ 
ร่วมประชุมดว้ ย อย่างน้อยปีละ 1 ครง้ั

(5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตาม

กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกั ทรพั ย์ฯ ทง้ั นี้ เพ่อื ให้มนั ่ ใจว่ารายการดงั กล่าวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิ ทั

(6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ ซ่ึง

รายงานดงั กล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดงั ต่อไปนี้

ก) ความเหน็ เก่ยี วกบั ความถูกต้องครบถ้วน  เป็นทเ่ี ช่อื ถอื ไดข้ องรายงานทางการเงนิ ของบรษิ ทั ฯ

ข) ความเหน็ เก่ยี วกบั ความพอเพยี งของระบบควบคุมภายในของบรษิ ทั ฯ

ค) ความเหน็ เก่ยี วกบั การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลกั ทรพั ย์และตลาดหลกั ทรพั ย์ฯ

ง) ขอ้ ก าหนดของตลาดหลกั ทรพั ย์ฯ หรอื กฎหมายทเ่ี ก่ยี วขอ้ งกบั ธุรกจิ ของบรษิ ทั 
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จ) ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

ฉ) ความเหน็เกี่ยวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ช) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

ซ) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัหิน้าที่ตามกฎ

บตัร 

ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(7) มีอ านาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ 

หวัหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทัง้จดัส่งและให้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

(8) ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ี่เกี่ยวข้องภายใต้อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมอี านาจ

ในการว่าจา้งหรอืน าผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน 

(9) ให้มีอ านาจคดัเลือกที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือให้

ค าปรกึษาในกรณีจ าเป็น และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาว่าจา้ง 

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่11 มกราคม 2564  บรษิทัฯ มคีณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย 

ล าดบั ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายศรณัย์ สุภคัศรณัย์  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นางอุมาวด ีรตันอุดม กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายวรวทิย์ ชยัลมิปมนตรี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(1) ก าหนดคุณสมบตัิ หลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ

ผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของ

คณะกรรมการ ใหส้อดคล้องกับกฎเกณฑ์และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แล้วแต่กรณี 

(2) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ 

และ/หรอืมตี าแหน่งว่างลง และ/หรอืแต่งตัง้เพิม่ 

(3) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน าเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

(4) มีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับอตัราค่าตอบแทนของประธาน

กรรมการ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ

ต่าง ๆ (ถ้าม)ี (โดยขอรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในภายหลงั) 
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(5) มีหน้าที่จดัท านโยบายอตัราค่าตอบแทน และก าหนดเงื่อนไขในการว่าจ้างผู้บริหารระดบัประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารขึน้ไป 

(6) มีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลากรที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบั

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารขึน้ไป 

(7) พจิารณาและใหค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบริษทัและติดตามดูแลการด าเนินการ เกี่ยวกบัวิสยัทศัน์ 

และกลยุทธ์ทางดา้นทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ รวมทัง้ แผนงานพฒันาผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ดว้ย 

(8) จะท าการสรรหา และน าเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการเป็นครัง้แรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้น

ต าแหน่งและสมควรได้รบัเลือกตัง้ใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ 

และเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

(9) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดย

ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทนใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษา

ภายนอกไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัที ่11 มกราคม 2564  บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบไปด้วย 

ล าดบั ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายนปกรณ์ กลิน่ทอง ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี รองประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายวชริธร คงสุข กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายวริชั มรกตกาล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยงโดยรวม เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดติ 

ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ หรือความเสี่ยงอื่น ๆ  ที่มีนัยส าคญัต่อบริษทัฯ 

เป็นต้น 

(2) ก าหนดกลยุทธ์โครงสร้างและทรพัยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยสามารถ

วเิคราะห์ ประเมนิ วดัผล และตดิตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งไดอ้ย่างมีประสทิธผิล 

(3) ก าหนดวงเงินสูงสุดตามความเสี่ยงที่ก าหนด (Risk Limit) ในมิติต่าง ๆ ที่มีความส าคญั เสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา 

(4) ก ากับดูแล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความ

เสีย่ง วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวดัความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากลยุทธ์การ

บรหิารความเสีย่งไดน้ าไปปฏบิตัอิย่างเหมาะสม 
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(5) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ในการขายตู้เตมิเงินแบบผ่อนช าระ และก ากบั ดูแลทบทวนนโยบายการ

ขายตู้เตมิเงนิแบบผ่อนช าระเป็นประจ าทุกปี 

(6) พจิารณาอนุมตักิารขายใหก้บักลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ทีม่กีารซื้อตู้เกนิกว่าที่ก าหนด 

(7) กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีหน้าที่เข้าประชุม ซึ่งอาจเป็นการเข้าประชุม

ดว้ยตนเองหรอืการเขา้ร่วมประชุมทางโทรศพัท์กไ็ด้ 

(8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมตามความจ าเป็น ซึ่งจะต้องเป็น

บุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งหรอืรบัผดิชอบในวาระทีพ่จิารณาในทีป่ระชุม 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกับผลกระทบในภาพรวม (Portfolio Exposure) และการ

เปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ยง รวมทัง้ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการพฒันา

ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ 

(2) รายงานสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ 

(Risk Appetite) เมื่อเวลาเหมาะสม 

(3) รายงานผลการด าเนินงานเรื่องการขายตู้เตมิเงนิแบบผ่อนช าระ และการบรหิารจดัการลูกหนี้ใน

ปัจจุบนั 

(4) รายงานความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการทีลู่กหนี้แบบผ่อนช าระ ผดินัดช าระ และแนวทางในการ

บรหิารจดัการ 

(5) สร้างความมัน่ใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้รบัทราบและตระหนักถงึปัจจยัต่าง ๆ ที่อาจส่งผล

กระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะความเสีย่งของบรษิทัฯ 

โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงอาจแสวงหาความเหน็ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก

ไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

 

4) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่11 มกราคม 2564  บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิาร ประกอบไปดว้ย 

ล าดบั ชื่อ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

2. นายวรวทิย์ ชยัลมิปมนตรี รองประธานคณะกรรมการบรหิาร  

3. นายวริชั มรกตกาล กรรมการบรหิาร 

4. นายสนัตธิร บุญเจอื กรรมการบรหิาร 

5. นางสาวทชันันท์ กงัวานตระกูล กรรมการบรหิาร 

6. นายอดศิร ถาวรธนสาร กรรมการบรหิาร 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหาร  

(1) คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจหน้าทีจ่ดัการงานและด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัก าหนดหรอืไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทัใหด้ าเนินการเฉพาะกรณี 

(2) คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนงานที่

ก าหนดไว ้ 

(3) คณะกรรมการบรหิารมอี านาจตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบอ านาจ  

(4) กจิการดงัต่อไปนี้ใหเ้สนอเพื่อรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทัก่อน  
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ก) เรื่องเกี่ยวกบันโยบายของบรษิทั  

ข) เรื่องทีห่ากท าไปแล้วจะเกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคญัแก่กจิการของบรษิทั  

ค) เรื่องทีจ่ะต้องปฏบิตัติามกฎหมายโดยคณะกรรมการบรษิทัเอง  

ง) เรื่องทีจ่ะต้องปฏบิตัติามระเบยีบทีบ่รษิทัวางไว ้ 

จ) เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมตัิเป็นรายเรื่อง หรือตามหลกัเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบรษิทัไดว้างไว ้  

(5) คณะกรรมการบรหิารมอี านาจและหน้าที ่ในการด าเนินกจิกรรมตามทีก่ าหนดเพื่อบรหิารบริษทัฯ ให้

ประสบความส าเรจ็ บรรลุเป้าหมายของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึ  

ก) จดัท าและสอบทานวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงนิและนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ 

และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ  

ข) พิจารณากลัน่กรองแผนธุรกิจประจ าปีงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่าง ๆ ที่ส าคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

ค) พิจารณากลัน่กรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท

ก าหนด เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ  

ง) พจิารณาและอนุมตัใินเรื่องต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการหรอืไดร้บัมอบอ านาจ

จากคณะกรรมการบรษิทั  

จ) พิจารณาทบทวนอ านาจด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในตารางการมอบอ านาจ 

และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

ฉ) จดัการและสรา้งสมดุลระหว่างวตัถุประสงค์ในระยะสัน้และวตัถุประสงค์ในระยะยาว  

ช) พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ด าเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่

คณะกรรมการสรรหาและ ก าหนดค่าตอบแทนไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้  

ซ) ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทและ

ความก้าวหน้าในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ  

(6) พจิารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีก่อนทีจ่ะน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและ

อนุมตัิ ทัง้นี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้น าเสนอ

คณะกรรมการบรษิทั เพื่อทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป  

(7) อนุมตักิารซื้อของอนัเป็นปกตธิุระของบรษิทัฯ ในจ านวนไม่เกนิ 50,000,000 บาท ต่อรายการ  

(8) อนุมตักิารว่าจา้งทีป่รกึษา บรกิารอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในจ านวนไม่เกิน 

10,000,000 บาท ต่อรายการ  

(9) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลกัษณะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ ) 

นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นงบประมาณประจ าปี ในวงเงนิไม่เกนิ 50,000,000 บาท  

(10) อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนที่ส าคญั  ๆทีไ่ดก้ าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามทีจ่ะไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทไดเ้คยมมีติอนุมตัิในหลกัการไว้แล้ว  

(11) จดัสรรเงินบ าเหน็จรางวลัซึ่งได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจา้งของ

บรษิทัฯ  หรอืบุคคลใด ๆ ทีก่ระท ากจิการใหบ้รษิทั  
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(12) แต่งตัง้หรือมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ

กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน 

เปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไขอ านาจนัน้ ๆ ได ้ 

ทัง้นี้  การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่

คณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจม ีความขดัแยง้ มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี รวมทัง้รายการทีก่ าหนดให้ต้อง

ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง 

สนิทรพัย์ทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย (ถ้าม)ี เพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรือ

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

 

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

1) กรรมการอิสระ 

ทัง้นี้ กรณีกรรมการอสิระ จะต้องมคุีณสมบตัเิพิม่เตมิ ดงันี้ 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ของผู้ทีเ่กี่ยวข้องของ

กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนได้รบัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 

หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 

มารดา คู่สมรส พีน่้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผู้

มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ  

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้

ไม่ เ ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ  

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ

ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรือบรกิาร หรอืการให้หรือ

รบัความช่วยเหลอืทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือให้กู้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัย์เป็นหลกัประกันหนี้สิน 

รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บรษิัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออีกฝ่าย

หนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่

จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่

เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 
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โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบ

บญัชีซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ

การแต่งตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รึกษา
ทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ

หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง

ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึ่งเป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่

ปรกึษาทีร่บัเงนิเดือนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มสีิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษัท

อื่นซึ่งประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่ีนัยกับกจิการของบริษทัฯ หรอืบริษัท

ย่อย  

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

การแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถื อหุ้น จะพิจารณาจากความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบจะมีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทหรือ

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดการประชุมขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจจะมีประชุม

เพิ่มเติมได้ในกรณีที่ต้องการ โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทัง้หมด ทัง้น้ี เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารง

ต าแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่า

จ านวนที่ก าหนด คือ 3 ราย คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถอืหุ้นควรแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่

ให้ครบในทนัที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับจากวนัที่จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้

กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ

แทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีย่งัคงเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้หรอืตามวาระ

การเป็นกรรมการของบรษิทัฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้อีกก็ได้

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

 บุคคลทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ จะต้องมคุีณสมบตั ิดงันี้ 
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(1) จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่า

ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และหลกัเกณฑ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2) เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3) มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(4) เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียง

พอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การแต่งตัง้กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องผ่านการพจิารณาและอนุมตัจิากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องมีสมาชิกอันประกอบไปด้วย

กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทัฯ ทัง้นี้ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะมวีาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั ้ง โดย

คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อได้ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละครัง้ และเพิม่เตมิ

ตามทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเหน็สมควร โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทนต้องประกอบด้วย สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการใน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี้ ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่ีคุณสมบตัิครบถ้วน

เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนรายใหม่ใหค้รบในทนัท ีหรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืน นับจากวนัที่

จ านวนคณะกรรมการกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน เพื่อให้กรรมการกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทนมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้เพยีงเท่า

วาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนที่ตนเขา้มาแทน บุคคลที่จะได้รบัแต่งตัง้เป็น

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องมคุีณสมบตั ิดงันี้ 

(1) จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่า

ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และหลกัเกณฑ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2) เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3) มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

การแต่งตัง้กรรมการบรหิารความเสี่ยงจะต้องผ่านการพจิารณาและอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีสมาชิกอนัประกอบไปด้วยกรรมการ

บรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จะพจิารณาจาก

ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิของบริษทัฯ ทัง้นี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะมี
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วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัแต่งตัง้โดย

คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อได ้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจดัการประชุมขึน้ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจมีการ

ประชุมเพิม่เตมิไดก้รณีทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็สมควร โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วย สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ทัง้หมด ทัง้นี้  ก าหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตัง้ เลขานุการของคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บุคคลทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งจะต้องมคุีณสมบตั ิดงันี้ 

(1)  จะต้องเป็นผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จ ากดั และหลกัเกณฑ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2) เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3) มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

5) คณะกรรมการบริหาร 

การแต่งตัง้กรรมการบริหารจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่ง

คณะกรรมการบริหารจะต้องมีสมาชิกจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกจิของบรษิทัฯ 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการบรหิารไม่มีการก าหนดใหล้าออกจากต าแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม 

เมื่อกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ ท่านใดได้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบรษิัท และ/หรอื

ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้ถือว่ากรรมการบริษัท และ/หรือผู้บรหิารของบริษัทฯ ท่านนัน้พ้น

สภาพจากการเป็นกรรมการบริหารโดยทันที และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้สมาชิกท่านใหม่เข้าด ารง

ต าแหน่งแทนต าแหน่งทีว่่างลงโดยไม่ชกัชา้ 

บุคคลทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารจะต้องมคุีณสมบตั ิดงันี้ 

(1) จะต้องเป็นผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จ ากดั และหลกัเกณฑ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2) เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษิทัฯ 

(3) เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีวิจารณญาณที่ดีใน

การปฏบิตังิานใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

(4) มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

4. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษัทฯ จะด าเนินควบคุมดูแลกิจการและการด าเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมให้เสมือนเป็น

หน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และสามารถตรวจสอบดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทย่อย และ /หรอื บริษัทร่วมได้อย่างมี

ประสทิธภิาพตามนโยบายบริษทัฯ รวมถงึกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน กฎหมายว่าด้วยบรษิัทจ ากัด กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
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ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และนโยบายการลงทุน

และการก ากบัดูแลการด าเนินงานในบริษทัย่อยและบรษิทัร่วม ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

ทัง้นี้เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบริษทัในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม บรษิทัฯ จงึก าหนดใหก้ารเสนอ

ชื่อและการใช้สทิธิออกเสียงในการแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม จะต้องไดร้บัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษัทก่อนอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรอื บริษัทร่วม โดยบุคคลที่

ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม จะมหีน้าทีด่ าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดทีีสุ่ดของบริษทัย่อยหรือ

บรษิทัร่วมนัน้ๆ (ไม่ใช่ต่อบรษิทัฯ) และบรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้นัน้ ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ

บริษัทฯก่อนที่จะท าการลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส าคญัในระดบัเดียวกับทีต่้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษิทัหากเป็นการด าเนินการโดยบรษิทัฯ เอง 

ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัย่อย บรษิทัฯ ก าหนดระเบยีบใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากบรษิัทฯ จะต้องดูแลใหบ้รษิทัย่อยมี

ขอ้บงัคบัหรอืนโยบายส าคญัในเรื่องการด าเนินธุรกจิของบริษทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม การรายงานผลการด าเนินงาน 

การก าหนดแผนงาน การเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายใน การท ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย์ หรอืการท ารายการส าคญัอื่นใดของบรษิทัดงักล่าว ใหค้รบถ้วนถูกต้อง และใชห้ลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท า

รายการข้างต้นในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องก ากับดูแลให้มีการจดัเก็บข้อมูล และการบนัทึก

บญัชขีองบรษิทัย่อยใหบ้รษิทัฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงนิรวมได้ทนัก าหนดเวลาด้วย 

 

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มี

นโยบายหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ น าความลบั และ/หรอื ขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ที่

ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะ

ไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม รวมทัง้ต้องไม่ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มูลภายใน ทัง้นี้ บรษิทัฯ ได้

ก าหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ดงันี้ 

(1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบริษทัฯ เกี่ยวกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของตนเอง 

คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตาม

มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัย์ของตนเอง คู่สมรส 

และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 

246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 

(2) ก าหนดใหก้รรมการและผู้บรหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิหรือเทยีบเท่า

ของบริษัทฯ รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลข้างต้นจดัท า และเปิดเผยรายงานการถอื

ครองหลกัทรพัย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ  .ศ . 2535  )รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (และจดัส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่

งานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์บรษิทัฯ ในวนัเดยีวกนักบัทีส่่งรายงานต่อส านัก   

(3) ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในที่เป็น

สาระส าคญัซึ่งมผีลหรืออาจมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์จะต้องงดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัท

ฯ ในช่วง 30 วนัก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง

ภายหลงัจากที่ข้อมูลดงักล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดงักล่าว
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จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และ/หรอื ต่อสาธารณชนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว 

(4) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย ซึ่งรวมถงึบุคคลทีถู่กสนันิษฐานว่ารู้หรือ

ครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ  .ศ . 2535  )รวมทัง้ที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม (ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ

หลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรูม้า เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย 

หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือ

ทางอ้อม และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออก

เปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม  

(5) บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และ

บรษิทัย่อย และจะไม่ใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นบริษทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย หรอืน าขอ้มูลภายใน หรอืสารสนเทศทีม่สีาระส าคญั

ซึ่งได้รบัรู้ หรือรบัทราบในระหว่างปฏิบตังิานในบริษัทฯ และ /หรือบริษัทย่อย ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหา

หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรืผลประโยชน์ในทางมิชอบ อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม โดยไม่ค านึงว่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม  

(6) บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีน้าทีป่ฏบิตัติามแนวทางการ

ใชข้อ้มูลภายในของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เติม) 

รวมถงึกฎเกณฑ์อื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(7) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนได้รบัทราบจากการปฏิบตัหิน้าที ่และห้ามมิ

ใหน้ าความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่ค้าของบริษัทฯ 

และบรษิัทย่อยไปใชป้ระโยชน์แก่บริษัทอื่น และให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวจะไม่

ท าใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทัฯ บรษิทัย่อย หรอืคู่คา้กต็าม  

หากมกีารกระท าอนัฝ่าฝืนระเบยีบปฏิบตัดิงักล่าวขา้งต้น บรษิทัฯ จะถอืเป็นความผิดทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการ

ท างานของบริษัทฯ กฎระเบียบของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต่ การตักเตือนด้วยวาจา การ

ตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลกิจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนักงาน 
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ในรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชขีองบริษทัฯ และบรษิทัย่อย

ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั จ านวน 8.00 ล้านบาท และส าหรบัรอบปีบญัชี

สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติ

อนุมตัจิ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชขีองบริษทัฯ จ านวน 3.60 ล้านบาท และมค่ีาสอบบญัชขีองบริษทัย่อยรวมเท่ากับ 

4.60 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดม้ีการจ่ายค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในปี 2562 และงวด 6 เดอืนปี 2563 อาท ิค่าใชจ้่าย

เดนิทาง ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่บกิตามจรงิ (Out of Pocket Expense) จ านวน 1.09 ล้านบาท และ 0.22 ล้านบาท ตามล าดบั 

ทัง้นี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกับผู้สอบบญัชแีละส านักงานสอบบญัชไีม่เป็นบุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกันกับ

บรษิทัฯ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 

 

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายใน โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อให้การ

สนับสนุนการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิัท สอบทานระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

การก ากับดูแลองค์กรที่ดี ข้อก าหนดและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการทุจริตและความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการจัดท ารายงานทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง

ครบถ้วนและเพยีงพอ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2563 ไดพ้จิารณาแบบประเมนิความเพยีงพอของ

ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ และแบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และ

อนุมตัแิบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอทุกประการ 

โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้พจิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ทัง้ 5 ด้าน 

ไดแ้ก่ 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

3. การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information and Communication) 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

2. ความเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบควบคุมภายในของบริษทั 

ส าหรบัปี 2563 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีทีไ่ด้จดัท าโดยพิจารณาจากสิ่งทีต่รวจพบในการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่ควรให้ความส าคญัและน ามาจดัล าดบักิจกรรมตามนัยส าคญัของความเสีย่ง เพื่อมุ่งเน้น

การตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมการด าเนินงาน

ส าคญัขององค์กร โดยในแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 ตามที่ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ครัง้ที ่1/2563 วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดก้ าหนดขอบเขตการตรวจสอบระบบงานทีส่ าคญัประจ าปี ไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศ 

ระบบเงนิทอน ระบบคลงัสนิคา้ และระบบจดัซื้อจดัจา้ง 

3. ความเห็นของผู้สอบบญัชีต่อระบบควบคุมภายในของบริษัท 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไม่มขีอ้สงัเกตเกี่ยวกบัขอ้บกพร่องใน

ระบบควบคุมภายในทีม่ีนัยส าคญัด้านบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2563 

4.  หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึน้ตรงกับคณะกรรมการตรวสอบของบริษทัฯ เพื่อรองรบัการ

ปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายจตุพร วนัเต็ม เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่านายจตุพร วนัเตม็ มคุีณสมบตั ิการศกึษา ประสบการณ์ที่เหมาะสมเพยีงพอต่อ

การปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว  
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รายการระหว่างกัน

บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

รายการระหว่างกนั 
 

1. สรปุรายละเอียดความสมัพนัธ์ของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษทัฯ 

รายละเอยีดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี้ 
บริษัท ลกัษณะการประกอบธุรกิจ สดัส่วนการถือหุ้น 

1. บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ธุรกจิจ าหน่ายตู้เตมิเงนิอตัโนมตัแิละใหบ้รกิารธุรกรรมทางการ

เงนิผ่านตู้เตมิเงนิอตัโนมตัิ 

 

2. บรษิทั เวนดิ้ง พลสั จ ากดั (“VDP”) ธุรกจิจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจ าหน่ายสนิคา้

อตัโนมตั ิ

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 82.47 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว 

(เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2564 บรษิทัฯ ได้ซื้อหุน้จากบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

ท าใหถ้อืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 86.12 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว)  

3. บรษิทั สบาย มนันี่ จ ากดั (“SBM”) ธุรกจิใหบ้รกิารธุรกรรมการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว  

4. บรษิทั สบาย โซลูชัน่ส์ จ ากดั (“SBS”)  

 

ธุรกจิใหบ้รกิารระบบจดัการศูนย์อาหาร และวางระบบศูนย์

อาหาร 

ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว 

 

 ทัง้นี้ บุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

(ก)  กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

(ข)  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

(ค)  ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

(ง)  บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ทางการสมรสหรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ซึ่งไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส พีน่้อง บุตร หรอื

คู่สมรสของบุตร  

(จ)  นิตบิุคคลใดๆ ทีบุ่คคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคุมหรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมอย่างมนีัยส าคญั 
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บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

โดยบรษิทัฯ มบีุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงันี้ 
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. บรษิทั ไอแอพพ์เทคโนโลย ีจ ากดั ใหบ้รกิารรบัจ้างเขยีนและพฒันาโปรแกรม - ถอืหุน้โดยนางสาวทชันันท์ กงัวานตระกูล ซึ่งเป็นกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 

2. บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั 
(มหาชน) 

ประกอบกจิการโรงพยาบาล - มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน ได้แก่ นายศรณัย์ สุภคัศรณัย์ 

3. บรษิทั เอน็บดี ีเฮลท์แคร์ จ ากดั ผูจ้ดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ เสรมิอาหาร 

และเวชส าอาง 
- มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน ได้แก่ นายจกัรกฤศฏิ ์พาราพนัธกุล 

4. นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี - - กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.43  ของทุนจด

ทะเบยีนที่ออกและช าระแล้วของบรษิทัฯ )เท่ากบัรอ้ยละ  30.42 เมื่อนับรวมทัง้กลุ่มครอบครวัรุจนพรพจี(  

5. นายวชริธร คงสุข  - - กรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 0.23  ของทุนจดทะเบยีนที่ออกและ

ช าระแล้วของบรษิทัฯ 

6.  นายอานนท์ชยั วรีะประวตัิ 
 

- 
 

- ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ โดยถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 19.90  ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว

ของบรษิทัฯ (เท่ากบัรอ้ยละ  28.87 เมื่อนับรวมทัง้กลุ่มครอบครวัวรีะประวตั)ิ 
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บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

2. สรปุรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษทัฯ 

1) บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2562 

งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

 31 ธนัวาคม  

2563 

1. รายได้ :     

  -VDP   เมื่ อวันที่  1 เมษายน 2561 บริษัทฯ  ท าสัญญารับจ้ างบริหาร 

Outsource Call Centre กบั VDP ระยะเวลาตัง้แต่เดอืนเมษายน - ธนัวาคม 

2561 และต่อสญัญาอตัโนมตัิต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน อัตราค่าตอบแทน

เดอืนละ 35,600 บาทต่อเดอืน 

ต่อมาในวนัที่ 2 มกราคม 2562 บรษิทัฯ ท าสญัญารบัจ้างบรหิารงาน

กับ VDP โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท มีผลตัง้แต่เดือน

มกราคม 2562 – เดอืนมถิุนายน 2562  

อย่างไรก็ด ี เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 บรษิทัฯ มกีารยกเลกิสญัญา

เมื่อวนัที่ 2 มกราคม 2562 และได้เขา้ท าสญัญารบัจ้างบรหิารงานกบั VDP 

ใหม่ โดยมผีลตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2562 - ธนัวาคม 2562 และต่อสญัญา

อัตโนมตัิต่อไปอีกคราวละ 6 เดือน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 

บาท ทัง้นี้ การคิดอัตราค่าบริการดังกล่าวของบริษัทฯ ได้พิจารณาตาม

จ านวนบุคลากร และงานที่ด าเนินการใน VDP 

ในไตรมาส 1/2563 นี้ได้เกิดสถานการณ์ส าคญั คือ เกิดโรคระบาด 

COVID-19 ระบาดไปทัว่โลก จากสภาวะเศรษฐกจิและลกัษณะการท างาน

ของบุคคลากรที่เปลี่ยนไป ประกอบการบริษัทฯ ให้พนักงานท างานที่บ้าน

ท าให้จ านวนชัว่โมงการให้บริการนัน้ลดลง ส่งผลต่อต้นทุนการให้บริการ

ของบรษิทัฯ ที่ลดลงอกีด้วย ดงันัน้ ทางบรษิทัฯ จงึมนีโยบายใหส้่วนลดค่า

บรหิารจดัการในอตัรา 50% ทัง้ไตรมาสนี้ จากอตัราปกตดิงักล่าวขา้งต้น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ

เรียกเก็บค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ 

VDP มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับงานที่

ด าเนินการ และจ านวนบุคลากรที่ได้จัดสรรเข้าไป

ให้บริการ ทัง้นี้ ในกรณีที่มีการลดอัตราค่าบริหาร

จัดการ ซึ่งสอดคล้องกับทัง้ค่าใช้จ่ายของบุคลากร

ขอ งบ ริษั ท ฯ  ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร  VDP จึ ง มี ค ว าม

สมเหตุสมผลสอดคล้องจากสถานการณ์ขา้งต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายได้ค่าบรหิารจดัการ 

 ลูกหนี้อื่น 

1.83 

- 

0.81  

0.06  

2. รายได้จากการขายอะไหล่-สติ๊กเกอร์   บริษัทฯ ได้รบัจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ ส าหรบัติดบนตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัิ

ให้กับ VDP ซึ่งปกติ บริษัทฯ ได้ผลิตสติ๊กเกอร์ส าหรบัติดบนตู้เติมเงินอยู่

แล้ว ดงันัน้ การผลติใหก้บั VDP เพื่อลดต้นทุนจากการสัง่ซื้อ และเป็นการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ต่อ

รายการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม เพื่อบริหาร

จดัการด้านต้นทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 

- VDP   

รายได้จากการขายสติ๊กเกอร์และอะไหล่ 2.27  4.10  
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บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2562 

งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

 31 ธนัวาคม  

2563 

ลูกหนี้การคา้   ประหยดัต่อขนาด โดยราคาขายก าหนดโดยค านวณต้นทุนทัง้ทางตรง และ

ทางอ้อมของบรษิทัฯ ในการผลติ บวกก าไรรอ้ยละ 6 

ในไตรมาสที่ 3/2563 นี้ทางบริษัทฯ มีรายได้จากการขายอะไหล่

เพิ่มเติม จากการสัง่ซื้อ Card reader และ Ferrite เพื่อเป็นอะไหล่หลักใน

การประกอบตู้กดสนิค้าอตัโนมตัิ ของ VDP อีกเป็นจ านวนเงิน 1.60 ล้าน

บาท  

 

 

 

ต้นงวด - 2.43 

เพิม่ขึน้ 2.43 4.39 

(ลดลง) - (6.77) 

สิ้นงวด 2.43 0.05 

ลูกหนี้อื่น   จากการให้บริการ Call Center ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ

กรณีที่ลูกค้าของ VDP กดสินค้าแล้วไม่ได้รับของ ทาง Call Center จะ

ด าเนินการคืนเงินได้ทันทเีมื่อได้รบัการติดต่อจากลูกค้า ทัง้นี้เพื่อเป็นการ

อ านวยความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกคา้ในการรบับริการ โดยทางบรษิทัฯ 

จะด าเนินการเรยีกเก็บเงนิจาก VDP เป็นรายเดอืน 

ในไตรมาสที่ 3/2563 นี้รายการดังกล่าวข้างต้น ระหว่าง VDP กับ

บริษัทฯ ได้ถูกยกเลิกและไม่มรีายการระหว่างกันแล้ว เนื่องจากทาง VDP 

ได้บรหิารจดัการเรื่องการใหบ้รกิารนี้เอง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ

ของบรษิทัฯ 

 

ต้นงวด - 0.16 

เพิม่ขึน้ 2.89 0.69 

(ลดลง) (2.73) (0.85) 

สิ้นงวด 0.16 - 

3. ค่าใช้จ่ายซื้อสนิคา้และบรกิาร     

-บรษิทั ไอแอพพ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

0.85 - บรษิทัฯ ได้สญัญาจ้างเขยีนและพฒันาโปรแกรม กบับรษิทั ไอแอพพ์

เทคโนโลย ีจ ากดั เมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2562 เพื่อท าการออกแบบ เขยีน 

และพัฒนา รวมถึงทดสอบโปรแกรมระบบงานข้อมูลหุ่นยนต์สนทนา

อตัโนมตัขิองกลุ่มบรษิทัฯ โดยมรีะยะเวลาจ้างตามสญัญาภายใน 60 วนันับ

จากวนัที่ลงนามในสญัญา และมีค่าจ้างตามสญัญาเท่ากับ 845,300 บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญา 

ทัง้นี้ก่อนการด าเนินการเขา้ท าสญัญาจ้าง ฝ่ายจดัซื้อของบรษิัทฯ ได้

ท าการเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่ค้ารายอื่นๆ ตามขัน้ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ของบริษัทฯ และได้เลือกท าสญัญากับบริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จ ากดั 

เนื่องจากมเีงื่อนไขและราคาที่ตรงกบัความต้องการของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ

ทัว่ไป ทัง้ยงัมกีารเปรยีบเทยีบราคาและเงื่อนไขกับ

คู่คา้รายอื่นก่อนด าเนินการ 
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บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2562 

งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

 31 ธนัวาคม  

2563 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ได้ท าการจ่ายค่าจ้างตามสัญญา

เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

- VDP     

ค่าตอบแทนการเก็บเงนิในตู้เตมิเงนิ 0.03 0.01 ในปี 2562 ทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายให้กับ VDP เป็นค่าตอบแทนใน

การเก็บเงินในตู้เติมเงิน ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับที่วางตู้กดอตัโนมตัิ ของ 

VDP โดยคดิค่าบรกิาร จ านวน 200 บาท ต่อตู้ต่อเดอืน เพื่อเป็นการบรหิาร

จดัการด้านค่าใช้จ่ายของกลุ่มบรษิทัฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ต่อ

รายการดงักล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนในการเก็บ

เงินในตู้เติมเงิน ในพื้นที่เดียวกันกับที่วางตู้ขาย

สินค้าอัตโนมตัิ มีราคาที่เหมาะสม ตามต้นทุนการ

ให้บริการของ VDP ซึ่งท าให้บริษัทฯ ประหยัด

ต้นทุนในการบรหิารจดัการตู้เตมิเงนิ  

ค่าส่วนแบ่งผลตอบแทนฯ 0.09 1.94  และเมื่อวนัที่ 5 กันยายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้ท าสญัญากับ VDP 

เป็นค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน ในการวางตู้เติมเงินของบริษทัฯ ในพื้นที่เช่า

โครงการ “ 6 – 11” โดยสัญญาเริ่มตัง้แต่วันที่ 5 กันยายน 2562 – 5 

กนัยายน 2563 และต่อสญัญาอตัโนมตัอิกีคราวละ 1 ปี ซึ่งสญัญาฉบบันี้ได้

ท าหนังสือยกเลิกสญัญาในวนัที่ 31 ตุลาคม 2562 แล้วและเมื่อวนัที่ 1 

พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้ท าสญัญากบั VDP ใหม่ เริ่มระยะเวลา

ตัง้แต่ 1 พฤศจกิายน 2562 - 1 พฤศจกิายน 2563 และต่อสญัญาอตัโนมตัิ

ต่อไปอกีคราวละ 1 ปี โดยอตัราค่าตอบแทนมดีงันี้เมื่อมผีูใ้ช้บรกิารในแต่ละ

เดอืนมากกว่า 15,000 บาท ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิ 600 บาทต่อตู้ 

-  เมื่อมผีูใ้ช้บรกิารในแต่ละเดอืนไม่เกนิ 15,000 บาท ค่าตอบแทน

เป็นจ านวนเงนิ 500 บาทต่อตู้ 

- ในไตรมาส 1/2563 นี้ทางบรษิทัฯ ได้ท าสญัญากบัตวัแทน VDP 

ในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นอัตราเดียวคือ 900 บาทต่อตู้ เพื่อให้

ด าเนินการบรหิารจดัการได้โดยง่าย ซึ่งมรีะยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 

- 1 ธนัวาคม 2563 และต่อสญัญาอตัโนมตัติ่อไปอกีคราวละ 1 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ต่อ

รายการดงักล่าวว่าการจ่ายค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน

ในการวางตู้เติมเงินของบริษัทฯ มีความเหมาะสม 

และเป็นไปตามการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
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บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2562 

งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

 31 ธนัวาคม  

2563 

ค่าบรกิารสื่อโฆษณา - 1.80   

เจ้าหนี้การคา้     

ต้นงวด - 0.09 

เพิม่ขึน้ 0.12 3.99 

(ลดลง) (0.03) (3.92) 

สิ้นงวด 0.09 0.16 

เจ้าหนี้อื่น   ในปี 2562 ทาง VDP ได้มกีารขึน้ระบบตู้ขายสนิคา้อตัโนมตั ิซึ่งช าระค่า

สนิคา้ดงักล่าวผ่านระบบการเงินของบริษทัฯ ซึ่งเป็นไปตามใบอนุญาตการรบั

ช าระเงนิ และการสรา้ง QR Code ของบรษิทัฯ โดยจะมกีารเรยีกเก็บค่าสินค้า

ระหว่างกนัทุกวนั โดยบนัทกึเป็นรายการเจ้าหนี้อื่นของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ต่อ

รายการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม และเป็นไป

ตามการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

ต้นงวด - 0.22 

เพิม่ขึน้ 3.24 26.05 

(ลดลง) (3.02) (24.03) 

สิ้นงวด 0.22 2.24 

4. เงนิใหกู้้ยมืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกัน    ในวนัที่ 5 กันยายน 2562 ทางบริษัทฯ ได้ขอวงเงินสินเชื่อกบั บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย จ านวน 296 ล้านบาท โดยจะน าเงินกู้ไปใช้ ใน

วตัถุประสงค์ในวตัถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการลงทุนในบรษิทั เวนดิ้ง พลสั 

จ ากดั กู้ยมืส าหรบัซื้อตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมตัใินโครงการ “ดื่มได้บุญ” 

ของสภากาชาดไทย 

โดยบริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืม กับ VDP เป็นตัว๋สญัญาใช้เงนิ เพื่อใช้ใน

วตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งต้น 

ทัง้นี้ อัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกนั บริษัทฯ ได้พิจารณาต้นทุนทาง

การเงนิของบรษิทัฯ ณ ขณะนัน้ บวกรอ้ยละ 0.5 

และอีกเช่นเดียวกันที่เกี่ยวกับสถานการณ์ การระบาดของไวรัส 

COVID-19 ในไตรมาส 1/2563 นี้ เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้

ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกับกลุ่มบริษัทฯ จากเดิมต้นทุนทาง

การเงินของบริษัทฯ ณ ขณะนัน้ บวกร้อยละ 0.5 เป็นต้นทุนทางการเงิน

ของบรษิทัฯ ณ ขณะนัน้ บวกรอ้ยละ 0.05 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์การขอ

วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งได้รบัอนุมตัิการกู้ยืม

เงนิจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว 

โดยอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บระหว่างกัน อ้างอิง

ตามต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯ ได้กู้ยืมจาก

สถาบันการเงิน บวกด้วยต้นทุนค่าบริหารจดัการที่

รอ้ยละ 0.5 เหน็ว่าเป็นอตัราที่เหมาะสม 

 

ทัง้นี้ ส าหรับการปรบัเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ยืมระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็ว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลอืสภาพคล่องของ 

VDP ในส่วนของภาระดอกเบี้ย ประกอบกับค่า

บริหารจัดการที่ ลดลง ท า ให้การปรับเปลี่ยน

- VDP   

เงนิใหกู้้ยมื   

ต้นงวด - 43.06 

เพิม่ขึน้ 124.06 295.24 

(ลดลง) (81.00) (175.03) 

สิ้นงวด 43.06 163.27 

ดอกเบี้ยรบั   

ดอกเบี้ยรบั 0.95 6.65 

ดอกเบี้ยคา้งรบั 0.16 1.08 
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บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2562 

งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

 31 ธนัวาคม  

2563 

ดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี หากมี

สถานการณ์กลบัเขา้สู่ภาวะปกตแิล้ว ใหด้ าเนินการ

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้ รับไว้

ต่อไป 

5. ซื้อสนิคา้ (น ้ารูท) 

   -VDP 

   เจ้าหนี้ต้นงวด 

           เพิม่ขึน้ 

           (ลดลง) 

           สิ้นงวด 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

0.88 

- 

0.91 

(0.79) 

0.12 

 

บรษิทัฯ ได้ช่วยท าการสัง่ซื้อสนิคา้ (น ้ารูท) จากการระบายสนิคา้ของ 

VDP ด าเนินการแจกจ่ายใหพ้นักงาน และน าไปบรจิาคฯ เพื่อสาธารณกุศล  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมในด้านราคา และ

เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยและบริษัทฯ ในการ

ระบายสนิคา้คงเหลอื  

 

2) บริษทั เวนดิ้ง พลสั จ ากดั (“VDP”)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2562 

งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2563 

1. รายได้จากการขายสนิคา้    

จากการด าเนินงานปกตขิอง VDP จะมกีารพจิารณายกเลกิจ าหน่าย

สินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนต ่า (หรือมียอดขายน้อย) ส่งผลให้สินค้า

บางส่วนจะถูกน ากลับมาเก็บไว้ที่คลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นการ

ระบายสินค้าคงเหลือดังกล่าว VDP จึงได้ขายสินค้าให้แก่กรรมการ ,

พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ที่ราคาทุนของสนิคา้แต่ละประเภท  

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมคีวามเหมาะสมในด้านราคา 

และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยและบริษัทฯ 

ในการระบายสนิคา้คงเหลอืที่เลกิจ าหน่ายผ่าน

ตู้จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิโดยไม่ขาดทุนได้ 

 

-SBS   

     รายได้จากการขายสนิคา้ - 0.17 

     ลูกหนี้การคา้   

     ต้นงวด - - 

     เพิม่ขึน้ - 0.18 

     (ลดลง) - (0.18) 

     สิ้นงวด - - 

-SBM   



80

บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2562 

งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2563 

     รายได้จากการขายสนิคา้ - 0.09  

     ลูกหนี้การคา้   

     ต้นงวด - - 

     เพิม่ขึน้ - 0.09 

     (ลดลง) - (0.09) 

     สิ้นงวด - - 

2. รายได้อื่น 

-SBS 

รายได้ค่าเช่าช่วงจาก Sabuy Wash 0.05 0.07 

 

SBS ได้ท าสญัญาเช่าช่วงเพื่อด าเนินการเปิดรา้น Sabuy Wash กบั 

VDP มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 - 3 ตุลาคม 

2565 ในอตัราเดอืนละ 14,500 บาท 

เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2563 ได้ท าการยกเลกิสญัญาดงักล่าว 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านราคา 

ค่าจ้าง และเพื่อเป็นการบริหารจัดการด้าน

ค่าใช้จ่ายของกลุ่มบรษิทัฯ  

ลูกหนี้อื่น   

ต้นงวด - 0.05 

เพิม่ขึน้ 0.05 0.08 

)ลดลง(  - (0.13) 

สิ้นงวด 0.05 - 

3. ค่าใช้จ่าย  
-SBS 

   

VDP ท าสญัญาใหเ้ช่าช่วงกบั SBS มกี าหนดระยะเวลา 3 ปี ณอาคา

รพาณิชย์ (ก านันแมน้) เพื่อด าเนินการเปิดรา้น Sabuy Wash ตัง้แต่วนัที่ 

4 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยทาง SBS เป็นผู้จ่ายค่า

สาธารณูปโภคก่อน และน ามาเรยีกเก็บค่าสาธารณูปโภคกบั VDP 

และในวนัที่ 1 มถิุนายน 2563 SBS ด าเนินการเซ็นสญัญากบัเจ้าของ

พื้นที่แทน VDP จงึให ้VDP ท าสญัญาเช่าช่วงกบั SBS แทนโดยมอีตัราค่า

เช่าเดอืนละ 10,500 บาท ตัง้แต่วนัที่ 1 มถิุนายน 2563 ถงึวนัที่ 3 ตุลาคม 

2565 

  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ

ของบรษิทัฯ 

ค่าเช่าช่วงและค่าสาธารณูปโภค

โครงการ Sabuy Wash 

0.04 0.23 

เจ้าหนี้อื่น   

ต้นงวด - 0.04 

เพิม่ขึน้ 0.04 0.28 

(ลดลง) - (0.26) 

สิ้นงวด 0.04 0.06 

4. ค่าบรกิารพื้นที่ตดิตัง้ตู้     

 VDP เข้าท าสญัญาให้บริการพื้นที่ติดตัง้ตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

กับบริษัท เอ็นบีด ีเฮลท์แคร์ จ ากัด เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2561 และ

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการดงักล่าวเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ

-บรษิทั เอน็บดี ีเฮลท์แคร์ จ ากดั   

 ค่าบรกิารพื้นที่ตดิตัง้ตู้ 0.01 0.00 
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บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2562 

งวดปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2563 

 เจ้าหนี้การคา้ - 0.00 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2561 

โดยมีก าหนดระยะเวลาตามที่ระบุในสญัญา และหากไม่มฝี่ายใดบอกเลกิ

สัญญาให้ถือว่าสัญญามีผลผูกพันไปตามที่ระบุในสัญญา และมีอัตรา

ค่าบริการติดตัง้ตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมตัิ 800.00 บาทต่อตู้ต่อเดือน ซึ่ง

ราคาดงักล่าว รวมถงึเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสญัญาเป็นไปตามสญัญาฉบับ

มาตรฐานที่ VDP ท ากบัคู่สญัญารายอื่นๆ 

ของ VDP โดยราคาค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่า

ของสญัญาเป็นเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป ที่เหมอืนกับ

ราคาและเงื่อนไขที่ VDP ท ากบับุคคลภายนอก 

-บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั 

(มหาชน) 

  

 ค่าบรกิารพื้นที่ตดิตัง้ตู้ 0.02 0.01 

 เจ้าหนี้การคา้ 0.00 0.01 

 

3) บริษทั สบาย โซลูชัน่ส์ จ ากดั (“SBS”)  

- ไม่ม ี- 

 

4) บริษทั สบาย มนันี่ จ ากดั (“SBM”)  

- ไม่ม ี- 
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บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

3. รายการค า้ประกนั 

บรษิทัฯ มรีายการค ้าประกนัระหว่างบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงันี้ 

ผู้ได้รบั

วงเงินกู้ 
ผู้ค า้ประกนั รูปแบบสญัญา 

รายละเอียดวงเงิน

สินเชื่อ 

วงเงิน  

(ล้านบาท) 

ยอดการใช้คง

ค้าง ณ สิ้นงวด 

(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั )มหาชน(  

บรษิทัฯ นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ค ้าประกนัวงเงนิกู้จ านวน 

25.00 ล้านบาท 

25.00  -  รายการดังกล่าวเป็นรายการการกู้ยืม

เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อน

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ โดยการ

กู้ ยื ม ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ก า ร อ นุ มัติ จ า ก

คณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยก่อน

ด าเนินการ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะด าเนินการไม่ให้มี

รายการค ้าประกนัดงักล่าวอกี ภายหลงัเขา้จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้

ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ทัง้นี้ บริษัทฯ ควรขอ

ปลดผูค้ ้าประกนัเมื่อเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ และไม่ควรท าการค ้า

หรือรับการค ้าประกันกับบุคคลใดๆ 

อกีในอนาคต 

นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี

 

เงนิกู้ระยะยาว 

 

ค ้าประกนัวงเงนิกู้จ านวน 

100.00 ล้านบาท 

 

100.00 16.60 

นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี เงนิกู้ยมืระยะยาว 

 

ค ้าประกนัวงเงนิกู้จ านวน 

168.40 ล้านบาท 

169.92 163.27 

 นายอานนท์ชยั วรีะ

ประวตั,ิ นายชูเกียรต ิ

รุจนพรพจ ี 

ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ค ้าประกนัวงเงนิกู้จ านวน 

200.00 ล้านบาท 

200.00 200.00     เมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2563 ได้ท าสญัญา

เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ง

หนึ่ง ในวงเงิน 250 ล้านบาท ค ้าประกันโดย 

ที่ดิน พรอ้มสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนที่ดิน และ

หุ้นสามญัของบริษัทฯ ของผู้ค ้าประกัน เงิน

กู้ยมืดงักล่าวยงัค ้าประกนัโดยเงนิฝากสถาบัน

การเงินจ านวน 200 ล้านบาท และเมื่อวนัที่ 

22 ธันวาคม 2563 บริษัทฯได้ท าสญัญาลด

วงเงินโดยคงเหลอืวงเงิน จ านวน 200 ล้าน

บาท และเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็น

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บวกด้วย

รอ้ยละ 0.80 ต่อปี  

2.  VDP 



83

บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

ผู้ได้รบั

วงเงินกู้ 
ผู้ค า้ประกนั รูปแบบสญัญา 

รายละเอียดวงเงิน

สินเชื่อ 

วงเงิน  

(ล้านบาท) 

ยอดการใช้คง

ค้าง ณ สิ้นงวด 

(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

VDP นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี เงนิกู้เบกิเกนิ

บญัช ี

ค ้าประกนัวงเงนิกู้จ านวน  

5.00 ล้านบาท 

5.00 - รายการดังกล่าวเป็นรายการการกู้ยืม

เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อน

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ โดยการ

กู้ ยื ม ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ผ่ า น ก า ร อ นุ มัติ จ า ก

คณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยก่อน

ด าเนินการ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะด าเนินการไม่ให้มี

รายการค ้าประกนัดงักล่าวอกี ภายหลงัเขา้จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 VDP 

ได้ท าสญัญากู้ยมืเงนิระยะสัน้เป็นตัว๋สญัญาใช้

เงินกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง 

จ านวน 20 ล้านบาท มอีตัราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์บวกด้วยร้อยละ 0.75 ต่อปี เงิน

กู้ยืมดังกล่าวค ้าประกันโดยเงินฝากสถาบัน

การเงินจ านวน 20 ล้านบาท โดยมีก าหนด

ช าระคนืในเดอืน กุมภาพนัธ์ 2564 

ใ น ปี  2562 VDP เ ข้ า ท า สัญญากับ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง จ านวน 

3 ฉบบั โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

1. เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2562 VDP ได้

เข้าท าสญัญาเช่าแบบลีสซิ่งกับบริษัท

แห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 36 เด ือน 

โดยได้ร ับเง ินจากการขายส ินทร ัพย์

ประเภทตู ้จ าหน่ายส ินค ้าอ ัตโนม ตัิ

จ านวน 24 .18 ล้านบาทและภาระค่า

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้

ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ทัง้นี้ บริษัทฯ ควรขอ

ปลดผูค้ ้าประกนัเมื่อเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ และไม่ควรท าการค ้า

หรือรับการค ้าประกันกับบุคคลใดๆ 

อกีในอนาคต 

ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ค ้าประกนัวงเงนิกู้จ านวน

25.00ล้านบาท 

25.00 21.67 

เงนิกู้ระยะยาว 

 

 

ค ้าประกนัวงเงนิกู้จ านวน 

80.00 ล้านบาท 

 

80.00 

 

 

 

66.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ค ้าประกนัวงเงนิกู้จ านวน 

20.00 ล้านบาท 

 

 

20.00 20.00 

 

 

 

 

VDP นายชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี   สญัญาเช่าแบบ

ลสีซิง่  

ค ้าประกนัวงเงนิกู้จ านวน 

50.00 ล้านบาท  

56.00 47.73  
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ผู้ได้รบั

วงเงินกู้ 
ผู้ค า้ประกนั รูปแบบสญัญา 

รายละเอียดวงเงิน

สินเชื่อ 

วงเงิน  

(ล้านบาท) 

ยอดการใช้คง

ค้าง ณ สิ้นงวด 

(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เช ่าที ่ต ้องช าระ เด ือนละ 516,036 

บาท  

ทั ง้ นี ้ นอกจากผู ้ค ้าประก ัน ได ้แ ก ่ 

บ ร ิษ ัทฯ  แ ละ  VDP ย งั ได ้ว า ง เ ง ิน

จ านวน 7 .25 ล้านบาท เพื่อเป็นเง ิน

วางประกันตามสญัญานี้ด้วย 

2. เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 VDP 

ได ้เข ้าท าสญัญาเช ่าแบบล ีสซิ ่งก ับ

บร ิษ ัทแห่งหนึ ่ง เป็นระยะเวลา  36 

เด ือน โดยได ้ร บั เง ินจากกา ร ขา ย

ส ินทรพัย์ประเภทตู ้จ าหน่ายส ินค ้า

อัตโนมตัิจ านวน 37.27 ล้านบาทและ

ภาระค ่า เช ่าที ่ต ้อ งช า ร ะ  เด ือนละ 

795,325 บาท  

ทั ง้ นี ้ นอกจากผู ้ค ้าประก ัน ได ้แ ก ่ 

บริษัทฯ และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี 

แล้ว VDP ยงัได้วางเงินจ านวน 11.18 

ล้านบาท เพื่อเป็นเงินวางประกันตาม

สญัญานี้ด้วย 

3. เมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 2562 VDP ได้

เข้าท าสญัญาเช่าแบบลีสซิ่งกับบริษัท

แห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 36 เด ือน 

โดยได้ร ับเง ินจากการขายส ินทร ัพย์

ประเภทตู ้จ าหน่ายส ินค ้าอ ัตโนม ตัิ
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บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)  

ผู้ได้รบั

วงเงินกู้ 
ผู้ค า้ประกนั รูปแบบสญัญา 

รายละเอียดวงเงิน

สินเชื่อ 

วงเงิน  

(ล้านบาท) 

ยอดการใช้คง

ค้าง ณ สิ้นงวด 

(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

จ านวน 15.28 ล้านบาทและภาระค่า

เช ่าที ่ต ้องช าระ เด ือนละ 326,192 

บาท  

ทั ง้ นี ้ นอกจากผู ้ค ้าประก ัน ได ้แ ก ่ 

บริษัทฯ และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี 

แล้ว VDP ยงัได้วางเงนิจ านวน 4.59 

ล้านบาท เพื่อเป็นเงินวางประกันตาม

สญัญานี้ด้วย 

4. เมื่อวนัที่ 6 ธ ันวาคม 2562 VDP ได้

เข้าท าสญัญาเช่าแบบลีสซิ่งกับบริษัท

แห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 36 เด ือน 

โดยได้ร ับเง ินจากการขายส ินทร ัพย์

ประเภทตู ้จ าหน่ายส ินค ้าอ ัตโนม ตัิ

จ านวน 3 .23 ล้านบาทและภาระค ่า

เช่าที่ต้องช าระ เดือนละ 68,899 บาท  

ทั ง้ นี ้ นอกจากผู ้ค ้าประก ัน ได ้แ ก ่ 

บริษัทฯ และนายชูเกียรติ รุจนพรพจี 

แล้ว VDP ยงัได้วางเงนิจ านวน 0 .97 

ล้านบาท เพื่อเป็นเงินวางประกันตาม

สญัญานี้ด้วย 

3. SBS 

SBS บรษิทั สบายเทคโนโลย ี

จ ากดั(มหาชน) และนาย

ชูเกยีรต ิรุจนพรพจ ี

และ นายวชริธร คงสุข 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้ ค ้าประกนัวงเงนิกู้จ านวน  

8.80 ล้านบาท 

8.80 7.88 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2563 SBS ได้ท า

สญัญากู้ยืมเงนิระยะสัน้กับสถาบนัการเงินใน

ประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 8.80 ล้านบาท เงิน

กู้ ยืมดังกล่าวค ้ าป ระกันโดยบริษั ทแ ละ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้

ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ทัง้นี้ บริษัทฯ ควรขอ
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ผู้ได้รบั

วงเงินกู้ 
ผู้ค า้ประกนั รูปแบบสญัญา 

รายละเอียดวงเงิน

สินเชื่อ 

วงเงิน  

(ล้านบาท) 

ยอดการใช้คง

ค้าง ณ สิ้นงวด 

(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ และค ้าประกนัโดยมเีงนิฝากสถาบนั

การเงินจ านวน 4.4 ล้านบาท  ซึ่งรายการ

ดังกล่าวเป็นรายการการกู้ยืมเงินจากสถาบนั

การเงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจปกติของ

บริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรพัย์ โดยการกู้ยืมดังกล่าวได้

ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเป็นที่

เรียบร้อยก่อนด าเนินการ ทัง้นี้บริษัทฯ จะ

ด าเนินการไม่ให้มรีายการค ้าประกันดังกล่าว

อีก  ภายหลั ง เข้ า จดทะ เบียนใ นต ล า ด

หลกัทรพัย์ฯ 

ปลดผูค้ ้าประกนัเมื่อเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ และไม่ควรท าการค ้า

หรือรับการค ้าประกันกับบุคคลใดๆ 

อกีในอนาคต 
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4. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าวตามตารางข้างต้น และคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดใ้หค้วามเหน็ว่า รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตุสมผลและก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

 

5. มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

ในการท ารายการระหว่างกันของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสี่วน

ได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี

อ านาจควบคุม หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนันัน้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 

2535 ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยรายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) ทัง้นี้ ผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีจะไม่

สามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการพจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าวได้ 

ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหร้ายการระหว่างกันนัน้ต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั บรษิทัฯ 

จะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกี่ยวกับความจ าเป็นในการท ารายการ

และความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและโดยค านึงถงึประโยชน์ของบรษิัทฯ และผู้ถอืหุน้

เป็นหลกั ก่อนน าเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้การท ารายการนัน้

เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กี่ยวโยงกันต่อ

สาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทัง้นี้ ในการเข้าท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า

โดยทัว่ไป และรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี้ 

 

1) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการค้าทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิเป็นหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตัิการท ารายการระหว่างกันที่

เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไประหว่างบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดงักล่าวนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่ วญิญูชนจะพงึ

กระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการที่ตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท

ผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท ารายการดังกล่าวมีการก าหนดราคาหรือเงื่อนไขที่

สมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม 

ทัง้นี้ บริษัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

 

2) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 

การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปจะต้องได้รบัการพิจารณา

และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป ทัง้นี้ ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 รวมทัง้ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
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ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกิดขึ้น 

บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสนิใจ ดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและมี

ความสมเหตุสมผล โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่าง

กันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชขีองบรษิทัฯ 

 

6. แนวโน้มหรือนโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ข้อบังคับ ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏิบตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงกันของ

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ทัง้นี้ การเข้าท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิัทฯ แต่เป็นการท ารายการทีไ่ด้

ค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นส าคญั 
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คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิทั สบาย เทคโนโลยจี ากัด (มหาชน) ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ซึ่งระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่าง

กัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละค่า

สอบบญัช ี 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั สบาย เทคโนโลยจี ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี 

1 ท่าน เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย  

1. นายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายศรณัย์  สุภคัศรณัย์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางอุมาวด ี รตันอุดม  กรรมการตรวจสอบ 

โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้รุปผลการ
ด าเนินงานในปี 2563 โดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

 

(1) การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี ของกลุ่มบรษิทั โดยเชญิฝ่าย

จดัการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงินเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของ

คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องความถูกต้องความครบถ้วน การปรบัปรุงรายการบญัชีทีส่ าคญัซึ่งส่งผลกระทบต่องบ

การเงนิความเพยีงพอของขอ้มูลทีเ่ปิดเผยไว้ในงบการเงิน และขอ้สงัเกตของผู้สอบบญัช ีซึ่งไดพ้จิารณาและสอบทาน

แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องที่สมควรในสาระส าคัญตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงนิเพื่อจดัท าบญัชแีละรายงานทางการเงินที่ครบถ้วนทนัเวลาเชื่อถอืไดเ้ป็นประโยชน์ต่อนัก

ลงทุนและผูใ้ชง้บการเงนิ 

 

(2) การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการระหว่างกันหรอืรายการทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่ขา้

ข่ายรายการเกี่ยวโยงตามประกาศหรือขอ้ระเบยีบ ของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคญักับประเด็นดงักล่าว เนื่องจากกลุ่มบริษัท 

อาจมรีายการทีเ่กี่ยวขอ้งกับบรษิัทของผู้ถอืหุน้ใหญ่ โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตันิโยบายการท ารายการ

ที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อให้กลุ่มบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัใิหม้ีความเหมาะสมมีความเป็นธรรมตามเงื่อนไขการคา้

ทัว่ไปและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วนเพยีงพอ โดยยดึถอืการปฏิบตัิ

ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดตีามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
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่ิ ี(3) การสอบทานการบรหารความเสยง

  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ ายจดั การได้ให้ความส าคญั กับ การบริหาร 
ความเสี่ยงมีการประเมินทง้ั ปัจจยั ภายในและภายนอกโอกาสทจ่ี ะเกิดผลกระทบและจดั ท าแผนการจดั การบรหิ าร 
ความเสย่ี งประจ าปีเพ่อื ป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขนึ้ ต่อการด าเนินธุรกจิ ใหอ้ ยู่ในระดบั ที่สามารถยอมรบั 
ได้โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซ่งึ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทเพ่อื ก ากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท โดยให้ฝ่ ายจัดการรายงานความก้าวหน้าด้านความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอทง้ั น้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามถึงประสทิ ธผิ ลของการบรหิ ารความเสี่ยงจากรายงานผลการด าเนินงานของ 
กลุ่มบริษัท และผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในผู้สอบบญั ชีของ กลุ่มบริษัท ซ่งึ สามารถ

เช่อื มนั ่ ไดว้ ่ากลุ่มบรษิ ทั มกี ารบรหิ ารจดั การความเสย่ี งอยู่ในระดบั ทย่ี อมรบั ได้

(4) การสอบทานการประเมินการควบคมภายในุ

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้ อบทานการสอบทานระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั ตามแนวทางของ

คณะกรรมการก  ากบั หลกั ทรพั ย์และตลาดหลกั ทรพั ย์  ซ่งึ ผลการสอบทานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผสู้ อบ 
บัญชี  ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการด  าเนินงานของ กลุ่มบริษัท อย่างมีนัยส  าคัญ 
ตลอดจนฝ่ ายจดั การได้ด  าเนินการปรบั ปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบผู้สอบ บญั ชีและ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง  แสดงใหเ้ หน็ ถงึ การให้ความส  าคญั ต่อการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 
ซ่งึ สามารถสร้างความเช่อื มนั ่ อย่างสมเหตุสมผลไดว้ ่า กลุ่มบรษิ ทั มกี ารควบคุมภายในทเ่ี พยี งพอ  โดยกลุ่มบริษัท 

 

   
       
      
        
         
          
 

   
     
            
    
       
       

จัดให้มีฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ที่มีการทำงานอย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผดู้ าเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบรษิ ทั

ิ ั ิ(5) การสอบทานการปฏบตตามกฎหมาย

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านและก ากับให้กลุ่มบรษิ ัท ด าเนินกิจการอย่างถูกต้อง 
ตามระเบียบและระบบงานที่ก าหนดไว้การด าเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัท ให้มีคุณธรรม ซ่งึ หากกลุ่มบริษัท เป็น 
บริษัทจดทะเบียนแล้วก็จะต้องปฏิบตั ิตามขอ้ ก าหนดกฎหมายว่าด้วยหลกั ทรพั ย์และตลาดหลกั ทรพั ย์ขอ้ ก าหนด 
ของคณะกรรมการก ากับหลกั ทรพั ย์และตลาดหลกั ทรพั ย์แห่งประเทศไทยตลอดจนกฎหมายอ่นื ๆ ทเ่ี ก่ยี วขอ้ งกับ 
การด าเนินธุรกจิ ของกลุ่มบรษิ ทั อย่างเคร่งครดั เพ่อื ใหม้ นั ่ ใจว่ากลุ่มบริษทั มกี ารด าเนินการตามเง่อื นไขทางธุรกิจ

ปกตอิ ย่างถูกต้องเหมาะสม

(6) การกา  กบั ดูแลงานตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบและก  ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็ นอิสระโดยปัจจุบนั กลุ่ม 
บรษิ ทั จัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทเป็นผตู้ รวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2563 โดยให้ รายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการกำกับดูแลการตรวจสอบใหเ้ ป็นมาตรฐานสากลและมีการ วางแผน

ตรวจสอบประจำปีใหส้ อดคล้องกับความเสย่ี งของกลุ่มบรษิ ัท และกลยุทธ์ทศิ ทางขององค์กรเพ่อื สร้าง มูลค่าให้แก่

 ก่องค์กรก่อใหเ้ กดิ การก ากบั ดูแลกจิ การที่ดแี ละมกี ารควบคุมภายในที่ดี

 

 

 

การ
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(7) การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานความเป็นอิสระ

คุณสมบตัทิกัษะความรูแ้ละประสบการณ์ มคีวามเขา้ใจในการตรวจสอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ในปีทีผ่่านมาท าการ

ตรวจสอบและไดใ้หค้วามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 พจิารณาแต่งตัง้

นาย วชัระ ภัทรพิทกัษ์ผู้สอบบญัชีรบั จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีทีไ่ดร้บั

ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 

                                                                                             

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

นายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั สบาย เทคโนโลยจี ากัด (มหาชน) 
 

 



92

รายงานทางการเงินปี 2563
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน

   

ค ำอธิบำย และกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน 
 

การค านวณตัวเลข ในส่วนของการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ตัวเลขทศนิยมอาจเกิดจากการปัด

เศษทศนิยมต าแหน่งที ่2 จงึท าใหต้วัเลขทีค่ านวณไดอ้าจไม่ตรงกบัผลลพัธ์ทีเ่กดิจากการค านวณดงัทีแ่สดงไว้  

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปี 2561 – 2563 

อ้างอิงจากงบการเงินรวมส าหรบังวดปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และวนัที่ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยอาจมีการจัดหมวดของรายได้และ

ค่าใช้จ่ายบางรายการใหม่จากที่แสดงอยู่ในงบการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับการจัดท าการวิเคราะห์และ

ค าอธบิายของฝ่ายจดัการในส่วนนี้เท่านัน้ 

 

1. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรรบัรู้รำยได้ของบริษทัฯ ในปี 2562-2563 

1. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ (“TFRS15”) 

ส าหรับปี 2560 – 2561 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายตู้เติมเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง 

รายได ้(“TAS18”) โดยบรษิทัฯ จะสามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการขายตู้เติมเงนิได้เมื่อไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจา้ของสนิคา้ที่มนีัยส าคญัไปให้กบัผู้ซื้อแล้ว และรบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามขัน้ความส าเรจ็ของรายการ ณ 

วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และบริษัทฯ จะไม่รบัรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบรกิารสนิค้าทีข่ายไปแล้ว

หรอืมคีวามไม่แน่นอนทีม่นีัยส าคญัในการไดร้บัผลประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจากการขายสนิคา้หรอืใหบ้ริการนัน้  

ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป บรษิทัฯ ไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ท ากับลูกค้า (“TFRS15”) แทน TAS18 โดยบริษัทฯ จะรบัรู้รายได้เมื่อลูกค้ามีอ านาจ

ควบคุมในสินค้าหรือบริการ ด้วยจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะมีสิทธิได้รบัและมีการใช้

วจิารณญาณในการพจิารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมนิว่าจะสามารถรบัรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลา

หนึ่ง หรอื รบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง และในการถอืปฎิบตัติาม TFRS15 ดงักล่าว บรษิทัฯ ไดใ้ชว้ธิกีารรบัรูผ้ลกระทบสะสม

ของการเริม่ใช้มาตฐานฉบบัดงักล่าว ณ วนัแรกทีถ่อืปฏิบตั ิ (ซึ่งตรงกบัวนัที ่1 มกราคม 2562) โดยบรษิทัฯ ไม่ไดท้ าการ

ปรบัปรุงข้อมูลทางการเงินย้อนหลงั ส าหรบัปี 2560 - 2561 ตามที่เคยได้รายงานตาม TAS18 ในงบการเงินรวมส าหรบั

งวดบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 – 2561 ซึ่งเป็นขอ้มูลทีแ่สดงเปรยีบเทยีบในการจดัท าการวเิคราะห์และค าอธิบาย

ของฝ่ายจดัการในส่วนนี้ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรบัรู้รายได้ข้างต้น ส่งผลกระทบต่อรายการต่างๆ ในงบการเงินรวมของบรษิทัฯ 

ตัง้แต่งวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

เรื่อง TAS18 (เดิม) TFRS15 (ใหม่) 

1. สนิทรพัย์  บริษัทฯ บันทึกตู้เติมเงินเป็นสินค้าคงเหลือ 

และเมื่อมกีารขายตู้เตมิเงนิใหแ้ก่ลูกค้า บรษิทั

ฯ จะท าการตัดตู้ เติม เงินออกจากสินค้ า

คงเหลอื 

ไม่บันทึกตู้ เติมเงินเป็นสินค้าคงเหลือของ

บริษัทฯ และแสดงเป็นสินทรพัย์ระหว่างการ

ก่อสร้างและติดตัง้ในรายการส่วนปรับปรุง

อาคารเช่าและอุปกรณ์  

2. รายไดแ้ละหนี้สนิ บนัทึกรายได้จากการขายในทนัททีี่มีการขาย

และส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ 

ไม่บันทึกรายได้จากการขาย และ บันทึก

รายได้รอการรบัรู้รอตัดบญัชี และทยอยรบัรู้

รายได้ดงักล่าว เป็นรายได้จากการให้บริการ

ตามสญัญา เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยแสดงเป็น

รายการหนี้สินที่เกิดจากสญัญา ในส่วนของ

หนี้สนิในงบแสดงฐานะทางการเงนิ และแสดง
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เรื่อง TAS18 (เดิม) TFRS15 (ใหม่) 

รายการรายได้จากการให้บริการตามสัญญา

ใหก้ าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ  

3. ต้นทุนขาย บนัทึกต้นทุนขายตามต้นทุนเฉลี่ยของตู้เติม

เงนิทีข่ายใหแ้ก่ลูกคา้ 

ไม่บันทึกต้นทุนขาย และบันทึกต้นทุนจาก

การให้บริการตามสญัญา เป็นระยะเวลา 5 ปี 

โดยแสดงเป็นรายการสินทรัพย์ เพื่อการ

ให้บริการและต้นทุนของสญัญา ในส่วนของ

สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และ

แสดงรายการต้นทุนจากการให้บริการตาม

สญัญาใหก้ าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ  

 

2. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS16) 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัฯ ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรื่องสญัญาเช่า (TFRS16) 

ส าหรบัสญัญาทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 เรื่องสญัญาเช่า (TAS17) ดว้ย

วธิปีรบัปรุงยอ้นหลงัโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสม ทัง้นี้ สามารถสรุปผลกระทบต่อรายการต่างๆ ในงบการเงนิของบรษิทัฯ ได้

ดงันี้ 

เรื่อง งบกำรเงิน TAS17 (เดิม) TFRS16 (ใหม่) 

สญัญาเช่าการเงนิ  งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

บนัทึกสินทรพัย์ตามสญัญาเช่าทาง

การเงนิ 

จั ด ป ร ะ เ ภ ท ร า ย ก า ร ใ ห ม่ เ ป็ น

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้

บนัทกึหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ จัดประเภทรายการใหม่เป็นหนี้สิน

ตามสญัญาเช่า 

งบก าไร

ขาดทุน 

บนัทกึค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย

เป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ  

(โดยค านวณจากค่าเช่าที่จ่ายตลอด

อายุสญัญา) 

- 

(ไม่เปลี่ยนแปลง) 

สญัญาเช่า

ด าเนินงาน 

งบแสดงฐานะ

การเงนิ 

- 

(ไม่บนัทกึรายการ) 

บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้และ

หนี้สินตามสัญญาเช่าในงบแสดง

ฐานะการเงนิ 

งบก าไร

ขาดทุน 

บนัทกึค่าเช่าเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ บันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของ

หนี้สินตามสญัญาเช่าเป็นค่าใช้จ่าย

ของบรษิทัฯ 
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2. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำของกลุ่มบริษัทฯ  

กลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิหลกัในการใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านตู้เตมิเงนิอตัโนมตั ิการจ าหน่ายตู้เตมิเงนิ

อตัโนมตัิทัง้ในรูปแบบการช าระด้วยเงินสดและเงินผ่อน การจ าหน่ายเครื่องดื่มและอาหารส าเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้า

อตัโนมตัิ และให้บริการตดิตัง้และวางระบบศูนย์อาหาร รวมถึงการให้บริการจดัการพร้อมการจ้างบ ารุงรกัษาซ่อมแซม

ศูนย์อาหาร 

โครงสร้ำงรำยได ้
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวน สดัส่วน จ ำนวน สดัส่วน จ ำนวน สดัส่วน 

รำยได้จำกกำรขำย  586.45   44.17  359.20 28.08 536.18 35.44% 

-   รายได้จากการขายตู้เตมิเงิน   430.92   32.45  - - - 0.00% 

-   รายได้จากการขายสนิคา้ผ่านตู้จ าหน่าย

สนิคา้อตัโนมตัแิละสนิคา้อื่น 

 155.53   11.71  359.20 28.08 536.18 35.44% 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร  576.29   43.40  698.72 54.61 689.48 45.58% 

-   รายได้จากการใหบ้รกิารผ่านตู้เตมิเงิน  552.18   41.59  660.61 51.64 604.66 39.97% 

-   รายได้จากการใหบ้รกิารระบบศูนย์อาหาร -  -    25.54 2.00 42.05 2.78% 

-   รายได้จากการใหบ้รกิารอื่น  24.11   1.82  12.58 0.98 42.77 2.83% 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสญัญำ -  -    65.25 5.10 169.97 11.24% 

รำยได้ดอกเบ้ียจำกกำรขำยผ่อนช ำระ  152.23   11.46  111.44 8.71 65.19 4.31% 

รำยได้อื่น  12.82   0.97  44.76 3.50 51.90 3.43% 

รำยได้รวม  1,327.78   100.00  1,279.37 100.00 1,512.72 100.00 

ในปัจจุบนั รายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  

1. รายได้จากการขาย (ในปี 2560 – 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

รายได้จากการขายตู้เติมเงิน และรายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้จ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัิและสินค้าอื่น 

อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป รายได้จากการขายของบริษัทฯ มีเพียงแค่รายได้

จากการขายสินค้าผ่านตู้จ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัิและสินค้าอื่ น เนื่องจากรายได้จากการขายตู้เติมเงินจะ

ทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญา) 

2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  

3. รายได้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา (กลุ่มบริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการใหบ้ริการตามสญัญา ตัง้แต่วนัที ่1 

มกราคม 2562 เป็นต้นไป จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรบัรูร้ายไดต้าม TFRS15) 

4. รายไดด้อกเบี้ยจากการขายผ่อนช าระ 

5. รายไดอ้ื่น ๆ ประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากเครดติคงคา้ง รายไดด้อกเบี้ย และอื่น ๆ 

โดยมรีายละเอยีดการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานปี 2563 เทยีบกบัปี 2562 ดงันี้ 

รำยได้ 

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯ ส าหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 

170.43 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.11 จากปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายสินค้า

ผ่านตู้จ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัิ โดยตู้จ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัิของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนเท่ากับ 

3,951 ตู้ ในขณะที่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนเท่ากับ 5,876 ตู้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รบัผลกระทบจากวกิฤติ

การแพร่ระบาด COVID-19 ทีส่่งผลใหย้อดจ าหน่ายผลติภณัฑ์ประเภทเครื่องดื่มชะลอตวั แต่บรษิทัฯ ไดน้ าสนิคา้ทีม่คีวาม

เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัเข้ามาจ าหน่ายผ่านตู้จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัแิทน เช่น หน้ากากอนามยั ทีซ่ึ่งมรีาคาต่อ

ชิ้นสูงกว่าเครื่องดื่ม ประกอบกบัเมื่อสถานการณ์การระบาดไดผ้่อนคลายลง บรษิทัฯ ยงัคงมผีลติภณัฑ์ใหม่เขา้มาจ าหน่าย
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ชิ้นสูงกว่าเครื่องดื่ม ประกอบกบัเมื่อสถานการณ์การระบาดไดผ้่อนคลายลง บรษิทัฯ ยงัคงมผีลติภณัฑ์ใหม่เขา้มาจ าหน่าย

อย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์เสรมิของโทรศพัท์เคลื่อนที ่ทีพ่่วงต่อในรถยนต์ เสือ้ผา้ของสุภาพสตร ีเป็นต้น ในขณะทีร่ายได้

จากการให้บริการมีอัตราเติบโตลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณการเติมเงิน

โทรศพัท์มือถือระบบจ่ายล่วงหน้า (Prepaid) และการลดลงของการช าระค่าไฟฟ้าผ่านตู้เติมเงิน จากมาตรการบรรเทา

ความเดือดร้อนของผู้บริโภคจากภาครัฐในการให้ลงทะเบียนรับค่าโทรศัพท์ฟรี และการลดอัตราค่าไฟฟ้า ในช่วง

สถานการณ์การละบาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการการฝากเงินและ โอนเงิน 

(Banking Agent) ที่เพิ่มมากขึ้น จากพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่ลดการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขาและตู้ ATM ของ

ธนาคาร รวมถึงรายได้ค่าบริการ สื่อโฆษณา บนตู้จ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัทิี่ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการให้บริการ และ

จ านวนตู้จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัทิีเ่พิม่ขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นรวมส าหรบังวด 12 เดอืน ปี 2563 เท่ากบั 628.00 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนคิด

เป็นร้อยละ 22.37 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ต้นจากรายได้จากการขาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขาย

สนิคา้ผ่านตู้จ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัทิี่มอีตัราการท าก าไรขัน้ต้นสูง โดยในส่วนของอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรบังวด 12 เดอืน

ปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 42.91 เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีอ่ยู่ทีร่อ้ยละ 41.57 

ก ำไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ ส าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 102.06 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 57.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.03 สอดคล้องกับก าไรขัน้ต้นที่ปรบัเพิ่มสูงขึ้น 

ประกอบกบัการบรหิารจดัการต้นทุนในส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ท าใหส้ามารถสรา้งผลประกอบการไดด้ี 

ฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

รำยกำร 

งบกำรเงินส ำหรบังวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 กำรเปล่ียนแปลง 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สนิทรพัย์รวม   2,261.07 100.00 2,772.46 100.00 511.39 22.62 

หน้ีสนิรวม   807.29 35.70 1,238.36 44.67 431.07 53.40 

ส่วนของผูถ้อืหุน้   1,453.78 64.30 1,534.10 55.33 80.32 5.52 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่   1,418.80 62.75 1,482.86 53.49 64.06 4.52 

รำยกำร หน่วย 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563   

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.76 0.83   

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.56 0.81   

สินทรพัยร์วม 

สนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้ 511.39 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.62 จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการขยายการติดตัง้ตู้จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัทิีเ่ป็นทรพัย์สนิหลกัในการใหบ้ริการ

ของบรษิทัฯ ในขณะเดยีวกนั การบนัทกึรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) ท าให้

มีการบนัทึกรายการสิทธิการเช่าจากสญัญาเช่าต่าง ๆ ซึ่งกระทบต่อทัง้สินทรพัย์และหนี้สินที่ปรบัเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนี้ 

จากการที่บริษัทฯ ได้มีการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ซึ่งท าให้บรษิทัฯ 

ไดเ้งนิมาจ านวนกว่า 292.54 ล้านบาท 
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หน้ีสินรวม 

หนี้สินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 431.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.40 จาก ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสัน้และระยะยาวเพื่อรองรับการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ และบรษิทัย่อย และรวมถงึผลกระทบจากการบนัทกึบญัชตีามมาตรฐาน TFRS 16 เช่นเดียวกัน

กบัการปรบัเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์รวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้ 80.32 ล้านบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามผล

การด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับส่วนของทุนที่ปรบัเพิ่มขึ้นจากการระดมทุนผ่าน IPO จ านวนกว่า 278.38 ล้าน

บาท อย่างไรกด็ ีในช่วงปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลก่อนทีจ่ะเขา้ตลาด จ านวนรวม 322.34 

ล้านบาท ในช่วงเดอืนกรกฎาคมและกนัยายน 2563 

กำรวิเครำะห์อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งเป็นผล

จากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงคลงัเพื่อรองรบัการขยายกจิการของกลุ่มบริษทัฯ  

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 อยู่ที ่0.81 เท่า เป็นผลมาจากการเพิม่ขึ้นของ

เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิระยะสัน้และระยะยาวเพื่อใชส้ าหรบัการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย แต่อย่างไรกด็ี 

อตัราส่วนดงักล่าวยงัคงอยู่ ในระดับที่ต ่าโดยเปรียบเทียบ ซึ่งยงัคงท าให้บริษัทฯ มีความสามารถที่จะก่อภาระผูกพัน

เพิม่เตมิเพื่อใชใ้นการขยายธุรกจิได ้

วงจรเงินสดของบริษทัฯ  

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั หน่วย 2561 2562 2563 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วนั 16.52 22.14 19.26 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ย วนั 340.24 145.56 70.97 

ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 259.69 266.74 204.92 

วงจรเงนิสด วนั 97.07 (99.04) (114.69) 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ค านวณโดยน ารายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขาย หารด้วยลูกหนี้การคา้ 

ทัง้นี้ ในงวดปี 2561 ถึงปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 16.52 วัน 22.14 วัน และ 19.26วัน 

ตามล าดบั  

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยของกลุ่มบรษิทัฯ ของปี 2563 ลดลงจากงวเดยีวกันของปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก

การเพิ่มขึ้นของสดัส่วนรายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้จ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัิของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ รบัช าระรายได้

ดงักล่าวเตม็จ านวนในทนัททีีลู่กคา้ซื้อสนิคา้ 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ย ส าหรบังวดปี 2561 ถงึปี 2563 เท่ากบั 340.24 วนั และ 70.97 วนั โดยการลดลงของ

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย ในปี 2562 และ 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการ ตัง้แต่ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการรบัรู้รายได้ตาม TFRS15 ส่งผลให้สนิค้าคงเหลอืของบริษทัฯ ส่วนหนึ่งถูกจดัเป็นส่วนปรบัปรุง
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อาคารเช่าและอุปกรณ์ในส่วนของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน ส่งผลใหร้ะยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ยของบริษทัฯ ลดลงจากปีก่อน

หน้า 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ย ส าหรบังวดปี 2561 ถงึปี 2563 เท่ากบั 290.30 วนั 259.69 วนั และ  204.92 วนัยงัคง

อยู่ในระดบัที่สูงเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยเจ้าหนี้เงินรับล่วงหน้าค่าโทรศพัท์ ซึ่งเป็น

เจา้หนี้ระยะยาวและคงคา้งอยู่เพื่อรองรบัการด าเนินงานของตู้เตมิเงนิของบรษิทัฯ 

จึงท าให้วงจรเงนิสดของบริษัทฯ ในปี 2563  ปรบัตัวดีขึ้น โดยมีวงจรเงินสดติดลบ 114.69 วนั เป็นผลมาจาก

การเปลี่ยนแปลงการรบัรู้รายได้ TFRS 15 ตัง้แต่ปี 2562  จึงท าให้ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ โดยประกอบด้วย ลูกหนี้

การคา้จากการผ่อนจ่ายตู้เตมิเงินตามแผนการขาย 3 เดอืนแบบไม่คดิดอกเบี้ย ลูกหนี้เจา้ของพืน้ทีห่รอืตวัแทน (Partner) 

ซึ่งเป็นผูเ้ก็บเงินหน้าตู้เตมิเงินและรอน าส่งให้บริษทัฯ และลูกหนี้การค้าของ SBS ตามสญัญาการขายสินค้า เป็นต้น ซึ่ง

แยกออกจากลูหนี้ผ่อนช าระค่าตู้เตมิเงนิแบบมดีอกเบี้ย 
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ข้อมูลอื่นๆ 

บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)   

ส่วนที ่1 หน้า 1 

ข้อมูลอ่ืนของบริษทัย่อย 

 

ชื่อบรษิทัภาษาไทย : บรษิทั เวนดิ้ง พลสั จ ากดั (“VDP”) 

ชื่อบรษิทัองักฤษ : Vending Plus Company Limited 

เลขทะเบยีน : 0105560109915 

สถานทีต่ัง้ : 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 

10150 

วนัจดทะเบยีน : 4 กรกฎาคม 2560 

ประเภทธุรกจิ : จ าหน่ายเครื่องดื่มและอาหารส าเร็จรูปผ่านตู้ขายสินคา้อตัโนมตั ิภายใต้เครื่องหมาย

การคา้ "เวนดิ้ง พลสั" 

ทุน  ทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว 300 ล้านบาท 

จุดกระจายสนิคา้  จุดกระจายสินค้า ท่ีอยู่ 

(1) สาขารงัสติ 24/12 และ 24/17 หมู่ที่ 7 ต.คลองสี ่อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

(2) สาขาบางพล ี 666 หมู่ที่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ 
 

 

ชื่อบรษิทัภาษาไทย : บรษิทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) 

ชื่อบรษิทัองักฤษ : Sabuy Solution Company Limited 

เลขทะเบยีน : 0105536100342 

สถานทีต่ัง้ : 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

วนัจดทะเบยีน : 1 กนัยายน 2536 

ประเภทธุรกจิ : ด าเนินธุรกิจระบบศูนย์อาหาร และธุรกิจเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญภายใต้

เครื่องหมายการคา้ “SABUY WASH” 

ทุน : ทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท ทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 40 ล้านบาท 

 

ชื่อบรษิทัภาษาไทย : บรษิทั สบาย มนันี่ จ ากดั (“SBM”) 

ชื่อบรษิทัองักฤษ : Sabuy Money Company Limited 

เลขทะเบยีน : 0105560060533 

สถานทีต่ัง้ : 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

วนัจดทะเบยีน : 12 เมษายน 2560 

ประเภทธุรกจิ : ผูใ้หบ้รกิารระบบ e-wallet   

ทุน  ทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท ทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 100 ล้านบาท 

 

ชื่อบรษิทัภาษาไทย : บรษิทั สบาย เอก็เชนจ์ จ ากดั (“SBE”) 

ชื่อบรษิทัองักฤษ : Sabuy Exchange Company Limited 

เลขทะเบยีน : 0105564007912 

สถานทีต่ัง้ : 100/86-87 อาคารว่องวานิช คอมเพลก็ซ์ บ ีชัน้ 26 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

วนัจดทะเบยีน : 15 มกราคม 2564 

ประเภทธุรกจิ : ผูใ้หบ้รกิารจดัท าระบบ Loyalty ส าหรบัการใหบ้รกิารลูกคา้ 

ทุน : ทุนจดทะเบยีน 5 ล้านบาท 
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บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)   

ส่วนที ่1 หน้า 1 

ข้อมูลอ่ืนของบริษทัย่อย 

 

ชื่อบรษิทัภาษาไทย : บรษิทั เวนดิ้ง พลสั จ ากดั (“VDP”) 

ชื่อบรษิทัองักฤษ : Vending Plus Company Limited 

เลขทะเบยีน : 0105560109915 

สถานทีต่ัง้ : 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 

10150 

วนัจดทะเบยีน : 4 กรกฎาคม 2560 

ประเภทธุรกจิ : จ าหน่ายเครื่องดื่มและอาหารส าเร็จรูปผ่านตู้ขายสินคา้อตัโนมตั ิภายใต้เครื่องหมาย

การคา้ "เวนดิ้ง พลสั" 

ทุน  ทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว 300 ล้านบาท 

จุดกระจายสนิคา้  จุดกระจายสินค้า ท่ีอยู่ 

(1) สาขารงัสติ 24/12 และ 24/17 หมู่ที่ 7 ต.คลองสี ่อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

(2) สาขาบางพล ี 666 หมู่ที่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ 
 

 

ชื่อบรษิทัภาษาไทย : บรษิทั สบาย โซลูชัน่ส ์จ ากดั (“SBS”) 

ชื่อบรษิทัองักฤษ : Sabuy Solution Company Limited 

เลขทะเบยีน : 0105536100342 

สถานทีต่ัง้ : 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

วนัจดทะเบยีน : 1 กนัยายน 2536 

ประเภทธุรกจิ : ด าเนินธุรกิจระบบศูนย์อาหาร และธุรกิจเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญภายใต้

เครื่องหมายการคา้ “SABUY WASH” 

ทุน : ทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท ทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 40 ล้านบาท 

 

ชื่อบรษิทัภาษาไทย : บรษิทั สบาย มนันี่ จ ากดั (“SBM”) 

ชื่อบรษิทัองักฤษ : Sabuy Money Company Limited 

เลขทะเบยีน : 0105560060533 

สถานทีต่ัง้ : 230 ถนนบางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

วนัจดทะเบยีน : 12 เมษายน 2560 

ประเภทธุรกจิ : ผูใ้หบ้รกิารระบบ e-wallet   

ทุน  ทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท ทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 100 ล้านบาท 

 

ชื่อบรษิทัภาษาไทย : บรษิทั สบาย เอก็เชนจ์ จ ากดั (“SBE”) 

ชื่อบรษิทัองักฤษ : Sabuy Exchange Company Limited 

เลขทะเบยีน : 0105564007912 

สถานทีต่ัง้ : 100/86-87 อาคารว่องวานิช คอมเพลก็ซ์ บ ีชัน้ 26 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

วนัจดทะเบยีน : 15 มกราคม 2564 

ประเภทธุรกจิ : ผูใ้หบ้รกิารจดัท าระบบ Loyalty ส าหรบัการใหบ้รกิารลูกคา้ 

ทุน : ทุนจดทะเบยีน 5 ล้านบาท  

บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)   

ส่วนที ่1 หน้า 2 

ข้อมูลของบุคคลอ้างอ้างอื่น 

 

นายทะเบียนหลักทรพัย ์

นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ : บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ : 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 

10400 

โทรศพัท์ : 02-009-9000 

โทรสาร : 02-009-9991 

ผูส้อบบัญชี 

ผูส้อบบญัชี : บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ : ชัน้ 50 – 51 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน

นาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ : 02-677-2000 

โทรสาร : 02 677-2222 
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นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อาย ุ(ปี) 61 
 

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

การอบรม 

- 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 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2561 - ปัจจุบัน 
 

2562 - ปัจจุบัน 
 

2562 - ปัจจุบัน 
 

2562 - ปัจจุบัน 
2563 - ปัจจุบัน 
2561 - ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 
2558 - ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน 

 
2561 -  2562 
2546 - 2562 
2560 - 2561 
2558 - 2560 
2558 - 2560 
2557 - 2558 
2556 - 2559 
2554 - 2559 

 

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ
อิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
นายกสภาวิชาชีพ  
รองปลัดกระทรวงการคลัง 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
อธิบดีกรมธนารักษ์ 
ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด 
(มหาชน)  
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป ์
กระทรวงการคลัง 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด
(มหาชน) 
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
กรมธนารักษ ์
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท วิจิตรภัณฑป์าล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน) 
 

	
	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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อาย ุ(ปี) 61 
 

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

การอบรม 

- 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 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

  

 

  
 

  

  
  

  
  
   
  

  
  
  

  
  
 

2561 - ปัจจุบัน

  

 2562 -  มี.ค. 64

2563

 

-

 

ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน

2560 - 2563 
2560 - 2563 
2561 - 2562 
2546 - 2562 
2560 - 2561 
2558 - 2560 
2558 - 2560 
2557 - 2558 
2556 - 2559 
2554 - 2559 

 

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ
อิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

นายกสภาวิชาชีพ  
รองปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 
อธิบดีกรมธนารักษ์ 
ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

  

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เอ็นบีด ีเฮลท์แคร์ จำกัด 
บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมป ์
กระทรวงการคลัง 
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
กรมธนารักษ ์
บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท วิจิตรภัณฑป์าล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน) 
 

	
	

  

  
 

2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 
 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกดั
(มหาชน) 

  2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 

 
  2562 - ปัจจุบัน

  
ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับ 

 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด 
(มหาชน)ดูแลกิจการที่ดี
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นายศรัณย์  สุภัคศรัณย์
กรรมการบรษัิท / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

อาย ุ )ปี(  47 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

การอบรม
 

     
    
     

 

- 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

 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที ่ 31 ธ.ค . 63 

9,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.98 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

ปัจจุบัน
 
 

2564 - ปัจจุบัน 
2559 - ปัจจุบัน 
2559 - 2564 

2557 - ปัจจุบัน 
 

2558 - 2562 
2556 - 2558 

 

กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท 
ผู้อำนวยการ 

 
 
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จำกัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท โรงพยาบาลราชธาน ีจำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซดิชั่น จำกัด 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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อาย ุ(ปี) 47 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

การอบรม 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2558 
- Board Nomination and Compensation Program รุ่น 8/2562 
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2560 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 

9,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.98 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2561 - ปัจจุบัน 
 
 
 

2564 - ปัจจุบัน 
 

2563 - ปัจจุบัน 
 

2562 - ปัจจุบัน 
 

2561 - ปัจจุบัน 
 
 

2564 - ปัจจุบัน 
2559 - ปัจจุบัน 
2559 - 2564 

2557 - ปัจจุบัน 
 

2558 - 2562 
2556 - 2558 

 

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวชิาชีพ
บัญชี 
ด้านการบัญชีภาษีอากร 
กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท 
ผู้อำนวยการ 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท เนวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) 
 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
บริษัท เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลิเดชัน จำกัด 
 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด 
 
 
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จำกัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท โรงพยาบาลราชธาน ีจำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซดิชั่น จำกัด 
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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นางอุมาวดี  รัตนอุดม
กรรมการบรษัิท / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

อาย ุ(ปี) 57 

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2562 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที ่31 ธ.ค. 63 

100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2561 - ปัจจุบัน 
 
 

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

 

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และกำหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
FVP Legal Business Advisory 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ยูม่าลอว์ จำกัด 
บริษทั เบลสซิ่งอนิเตอร์แนชชั่นนัล จำกัด 
บริษัท พีเอสแอล บราเธอร์ จำกัด 
บริษัท พีเอสแอล แอนด์ ทียู โฮลดิ้งส์ จำกัด 
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด 
บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด 
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นายนปกรณ์  กลิ่นทอง
กรรมการบรษัิท / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง

อาย ุ(ปี) 63 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

การอบรม 

- 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 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 

2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2562 - ปัจจุบัน 
2559 - ปัจจุบัน 

 
2559 - ปัจจุบัน 
2559 - ปัจจุบัน 
2559 - ปัจจุบัน 
2556 - 2558 

 

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ 
อิสระ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 
 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด 
(มหาชน) 
บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด 
บริษทั สถาพรคลังสินค้า จำกัด  
บริษัท สถาพร เอสเตทจำกัด  
บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด 
(มหาชน) 
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นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี
กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

อาย ุ(ปี) 52 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ ระหว่างประเทศ Schiller 
International University, London, England 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การอบรม 

- 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 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 

29,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.90 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

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 

กรรมการบริษัท / รองประธาน 
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และกำหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการบริษัท 
 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและกำหนด 
ค่าตอบแทน 
ที่ปรึกษา 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการ 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท สบายโซลูชั่นส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สบาย 
ซิสเต็มส ์แอนด์ แมเนจเม้นท ์จำกัด) 
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
(มหาชน) 
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) 
 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซัพพลาย จำกัด 
(มหาชน) 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี
สมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
เทพศิรินทร ์
บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จำกัด 
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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อาย ุ(ปี) 52 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ ระหว่างประเทศ Schiller 
International University, London, England 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การอบรม 

- 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 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 

29,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.90 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

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 

กรรมการบริษัท / รองประธาน 
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และกำหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการบริษัท 
 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและกำหนด 
ค่าตอบแทน 
ที่ปรึกษา 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
ประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการ 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท สบายโซลูชั่นส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สบาย 
ซิสเต็มส ์แอนด์ แมเนจเม้นท ์จำกัด) 
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
(มหาชน) 
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) 
 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซัพพลาย จำกัด 
(มหาชน) 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน) 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี
สมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
เทพศิรินทร ์
บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จำกัด 
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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นายชูเกียรติ  รุจนพรพจี
กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิาร /ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร / รองประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง

อาย ุ(ป)ี 46 

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาการเงนิการธนาคาร และการจัดการ มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 

การอบรม - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 268/2561 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 

255,570,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.43 
และคู่สมรสถอืหุ้น 20,634,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.06 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2559 - ปัจจุบัน 
 
 

 
2560 - ปัจจุบัน  

2560 - ปัจจุบัน 
 

2560 - ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

2547 - 2552 
 

กรรมการบริษัท / รองประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ 
กรรมการบริษัท /  

กรรมการบริษัท 
 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

Managing Director Head of Sales 
Singapore, Thailand, Vietnam 
 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด  

บริษัท สบายโซลูชั่นส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สบาย 
ซิสเต็มส ์แอนด ์แมเนจเม้นท ์จำกัด) 
บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด 
บริษัท สมาร์โท จำกัด 
Standard Chartered Bank Singapore 
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นายทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์
กรรมการบรษัิท

อาย ุ(ปี) 48 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท Master of Business Administration with Finance, Case 
Wastern Reserve University  
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (B.S.) (Finance), University of Findlay, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

การอบรม - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 231/2560 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

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 

 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
ผู้อำนวยการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
บริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  
กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 
กรรมการ และประธากรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
กรรมการ และประธากรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
บริษัท โชคดีมีชัย (2018) จำกัด 
บริษัท เฮลธี เวลธี แฮปปี้ จำกัด 
บริษัท เอส เอ บี สยาม จำกัด 
บริษัท สเปซ แอท สยาม จำกัด 
บริษัท โชคดีมีชัย (2018) จำกัด 
บริษัท โนบิทเทอร ์จำกัด 
บริษัท สบาย มันนี ่จำกัด 
 
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด 
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด 
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) 
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย ์จำกัด 
(มหาชน) 
บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย ์จำกัด 
องค์การเภสชักรรม 
 
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 
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อาย ุ(ปี) 48 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท Master of Business Administration with Finance, Case 
Wastern Reserve University  
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (B.S.) (Finance), University of Findlay, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

การอบรม - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 231/2560 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

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 

 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
ผู้อำนวยการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
บริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /  
กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 
กรรมการ และประธากรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
กรรมการ และประธากรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
บริษัท โชคดีมีชัย (2018) จำกัด 
บริษัท เฮลธี เวลธี แฮปปี้ จำกัด 
บริษัท เอส เอ บี สยาม จำกัด 
บริษัท สเปซ แอท สยาม จำกัด 
บริษัท โชคดีมีชัย (2018) จำกัด 
บริษัท โนบิทเทอร ์จำกัด 
บริษัท สบาย มันนี ่จำกัด 
 
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด 
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด 
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) 
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย ์จำกัด 
(มหาชน) 
บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย ์จำกัด 
องค์การเภสชักรรม 
 
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 
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นายวชิรธร  คงสุข
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานส�านักงาน

อาย ุ(ปี) 54 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
- ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

การอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2562 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 
2,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23 

ความสมัพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2561 - ปัจจุบัน 
 

 

2560 - ปัจจุบัน 
2562 - ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 

 
2562 - ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 
2562 - ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานสำนักงาน 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด  
บริษัท สบาย มันนี ่จำกัด 
บริษัท สบายโซลูชั่นส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สบาย 
ซิสเต็มส ์แอนด์ แมเนจเม้นท ์จำกัด) 
บริษัท เคพีเอ็นดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
บริษัท แอมเพิล แอคเคาท์ติ้ง จำกัด 
บริษัท เอดับบลิวดี ๗๘๙ จำกัด 
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อาย ุ )ปี(  52 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท Master of Business Administration Virginia Polytechnic 

Institute and State University 
- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

การอบรม 
- Director Certification Program (DAP) รุ่น 190/2557 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18/2558 

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
รุน่ 5/2561 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที ่ 31 ธ.ค . 63 

140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.014 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน
  /บริษัท  

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 

กรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
พาณิชย์และการลงทุน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Advisor to Chairman on  
Securities Business 
กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
รองกรรมการผูจ้ัดการ 
ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี 
จำกัด (มหาชน) 

 
 
 
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด 
บริษัท เน็คซ ์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
 
  
บริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส จำกัด 
 
Excellent Fortune Development Group, the 
Republic of the Union of Myanmar 
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 
บริษัท ต้นไร้ข้อ จำกัด 
บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด  (มหาชน) 
 
บริษัทหลักทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จำกัด 
KTZ Ruby Hill Securities Company Limited 
 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด 
 

 

  
นายวิรัช  มรกตกาล
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

 / 
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อาย ุ(ปี) 52 

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

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 

140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.014 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

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 

กรมการบริษทั / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงาน
พาณิชย์และการลงทุน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Advisor to Chairman on  
Securities Business 
กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
รองกรรมการผูจ้ัดการ 
ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด 
บริษัท เน็คซ ์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
 
  
บริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส จำกัด 
 
Excellent Fortune Development Group, the 
Republic of the Union of Myanmar 
บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 
บริษทั ต้นไร้ข้อ จำกัด 
บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด  (มหาชน) 
 
บริษัทหลักทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จำกัด 
KTZ Ruby Hill Securities Company Limited 
 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด 
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นายสันติธร  บุญเจือ
กรรมการบรหิาร /  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารสายงานนวตักรรมเทคโนโลยี

อาย ุ(ปี) 46 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาเอก Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of 
Technology 
- ปริญญาโท Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of 
Technology 

- ปริญญาตรี Computer Engineering, มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
 

การอบรม ไม่ม ี
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที ่31 ธ.ค. 63 

7,240,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.72 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2562 - ปัจจุบัน 
2558 - ปัจจุบัน 

 
2560 - ปัจจุบัน 

2561 - ปัจจุบัน 
ก.ย. - พ.ย. 2558 

 
2553 - 2558 

 

กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน 

นวัตกรรมเทคโนโลยี  
กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 
Vice President, Business Cash  
Management Planning Manager 
Vice President, Head of IT  
Architecture 
 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท สบาย มันนี ่จำกัด 
บริษัท สบาย ซิสเต็มส ์แอนด์ แมเนจเม้นท ์จำกัด 
บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย ์จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
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นายอดิศร  ถาวรธนสาร
กรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

อาย ุ(ปี) 42 

คุณวุฒิการศึกษา 

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

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

การอบรม 
- หลักสูตร Orientation Course, CFO Focus on Financial Reporting 

รุ่น 4/2561 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 

4,330,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.43 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2561 - ปัจจุบัน 
 

2562 - ปัจจุบัน 

2560 - 2561 
2558 - 2560 
2550 - 2557 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญช ี
และการเงิน 
กรรมการบริหาร 
Assistant CEO 
First Vice President 
Vice President 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
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นายประสิทธิ์  เหล่าเกษมสุขวงศ์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานขายและการตลาด

อาย ุ(ปี) 43 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท สาขา General Management Mahidol International University 
- ปริญญาตรี สาขา Art Business English มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
 

การอบรม ไม่ม ี
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที ่31 ธ.ค. 63 

465,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2563 - ปัจจุบัน 
 

2558 – 2562 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขาย 
และการตลาด 
ผู้อำนวยการฝ่าย 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
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นายปกรณ์  เนตยารักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร *สายงานผลิตและคลังสินค้า

อาย ุ(ปี) 42 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลย ีสาขาโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

การอบรม ไม่ม ี
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 

3,010,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2559 - 2563  

 
2558 - 2559 

2554 - 2558 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิต  
และคลังสินค้า  
ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเพลง  
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  Pay TV  

บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจำกัด (มหาชน) 

 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่จำกัด (มหาชน) 

บริษัท จีเอ็มเอ็มแซท เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2564 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย
งานปฏิบัติการ

บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด   

 

* บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์ใหม่ โดยได้ย้ายสายงานผลิตและคลังไปรวมกับสายงานปฏิบัติการ 

2563 
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นางสาวทัศน์วรรณ  บุญอนันต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

	
	

อาย ุ )ปี(  45 

 
- ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

 ไม่ม ี
 

 
   

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 
314,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  /บริษัท  

2562 - ปัจจุบัน 
 

2560 – 2562 

 
2556 – 2560 
2555 - 2556 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน 
ปฏิบัติการ 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายงานปฏิบัติการ 
Senior Call Center Manager 
Product Manager 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ทร ูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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นางสาวพิมพ์ศิริ  โภชนพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลบิสเนส และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาย ุ(ปี) 50 

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

 

การอบรม ไม่ม ี
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที ่31 ธ.ค. 63 

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2563 - ปัจจุบัน 
 

2560 - 2563 
2557 - 2560 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
ดิจิทัลบิสเนสและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Assistant General Manager  
Vice President -IT Development  

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 
บริษัท สยามพิวรรธน ์กรุ๊ป จำกัด 
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นางสาวกรรณิการ์  สุวรรณทา
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อาย ุ(ปี) 41 

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัญช ีสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

การอบรม ไม่ม ี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ณ วันที ่31 ธ.ค. 63 
150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.015 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2560 - ปัจจุบัน 
2556 - 2560 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
ผู้จดการฝ่ายบัญชี 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด 
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นางสาวอนัญญา  วงศ์วรรณวัฒน์  
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อาย ุ(ปี) 45 

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 

การอบรม ไม่ม ี
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2560 - ปัจจุบัน 
2550 - 2559 

 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
ผู้จัดการส่วนการเงิน 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส จำกัด 
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นายชัยรัตน์  สุวรรณ
เลขานุการบริษัท

อาย ุ(ปี) 35 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์บมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ 
สถาบันพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

การอบรม - หลักสูตร Company Secretary Program  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ณ วันที ่31 ธ.ค. 63 
2,234,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

2561 - ปัจจุบัน 

2561 
 

2558 - 2561 

เลขานุการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน 
การเงินและบัญชี 
ผู้จัดการ (วาณิชธนกิจ) 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัท ที่ปรึกษา ไอแฟค จำกัด 
 

	








