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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร

เร่ยน	 ท่ี่านผู้้้ถืือห้้น

 ในิปี 2564 น่ิ� จากสถืานิการณ์การแพร�ระบาดำของเชื้�อไวรัส COVID-19 ระลอกใหุ้ม�ส�งผู้ลกระทบกับ ในิปี 2564 น่ิ� จากสถืานิการณ์การแพร�ระบาดำของเชื้�อไวรัส COVID-19 ระลอกใหุ้ม�ส�งผู้ลกระทบกับ
เศรษัฐกิจในิท่กภูมิภาคทั�วโลก และยั์งคงไม�สามารถืฟื้้� นิตั์วได้ำ ปัจจ่บันิภาคการผู้ลิต์ยั์งคงช้ะลอตั์วต์�อเนืิ�องและเศรษัฐกิจในิท่กภูมิภาคทั�วโลก และยั์งคงไม�สามารถืฟื้้� นิตั์วได้ำ ปัจจ่บันิภาคการผู้ลิต์ยั์งคงช้ะลอตั์วต์�อเนืิ�องและ
การท�องเท่�ย์วยั์งคงซบเซา หุ้ลาย์ประเทศย์งัคงเผู้ช้ญิกับการแพร�ระบาดำอย์�างต์�อเนืิ�องและ ณ เวลาน่ิ� ยั์งไม�สามารถืการท�องเท่�ย์วยั์งคงซบเซา หุ้ลาย์ประเทศย์งัคงเผู้ช้ญิกับการแพร�ระบาดำอย์�างต์�อเนืิ�องและ ณ เวลาน่ิ� ยั์งไม�สามารถื
คาดำการณ์ได้ำว�าการแพร�ระบาดำจะสิ�นิส่ดำลงเมื�อใดำ อ่กทั�งแนิวโน้ิมการฟื้้� นิตั์วของเศรษัฐกิจยั์งคงม่ความผัู้นิผู้วนิ คาดำการณ์ได้ำว�าการแพร�ระบาดำจะสิ�นิส่ดำลงเมื�อใดำ อ่กทั�งแนิวโน้ิมการฟื้้� นิตั์วของเศรษัฐกิจยั์งคงม่ความผัู้นิผู้วนิ 
ข้�นิอยู์�กับสถืานิการณแ์ละมาต์รการการกระจาย์วคัซ่นิ การจดัำหุ้าย์ารกัษัา และการควบค่มการแพร�ระบาดำของเชื้�อข้�นิอยู์�กับสถืานิการณแ์ละมาต์รการการกระจาย์วคัซ่นิ การจดัำหุ้าย์ารกัษัา และการควบค่มการแพร�ระบาดำของเชื้�อ
ไวรัส COVID-19ไวรัส COVID-19

กล่�มบริษััท ฯ ม่�งปรับตั์ว
“พัฒนิานิวัต์กรรม รักษัาเสถ่ืย์รภาพ และเดิำนิหุ้น้ิา

พร้อมรับท่กการเปล่�ย์นิแปลงอย์�างยั์�งยื์นิ”

• การปรับตั์วคือก่ญแจสำาคัญในิการเติ์บโต์ 
ในิภาวะวิกฤต์อย์�างยั์�งยื์นิ	

แม้้ในปีีท่ี่�ผ่่านม้านับว่่าเป็ีนปีีท่ี่�ท้ี่าที่ายอย่างย่�งสำำาหรัับกลุ่่่ม้

บร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) (“กล่้มบริษััที่ฯ”) เพรัาะ

สำถานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดของ COVID-19 ท่ี่�แพร่ัรัะบาดหนักข้�น  

ได้สำร้ัางการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งรูัปีแบบการัดำาเน่นช่ว่่ตครัั�งใหญ่่แลุ่ะผ่ลัุ่กดัน 

สัำงคม้ทัี่�ว่โลุ่กไปีสู่ำ New Normal แลุ่ะส่ำงผ่ลุ่กรัะที่บต่อรูัปีแบบ 

การัดำาเน่นธุ่รัก่จำขององค์กรัอย่างม่้นัยสำำาคัญ่  แต่เพ่�อก้าว่ข้าม้ข่ดจำำากัด 

แลุ่ะคว่าม้ที่้าที่าย กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ได้ม่่้งปีรัับตัว่ฝ่่าภาว่ะว่่กฤต สำรัรัหา

ช่องที่างการัดำาเน่นธุ่รัก่จำใหม่้ ๆ (Synergy) พัฒนาองค์กรัแลุ่ะ 

บ่คคลุ่ากรัอย่างต่อเน่�องผ่สำม้ผ่สำานกับการัพัฒนานวั่ตกรัรัม้แลุ่ะ 

โซลูุ่ชันส์ำ เพ่�อตอบโจำที่ยท่์ี่กคว่าม้ต้องการัของลูุ่กค้าในยค่ New normal  

ส่ำงผ่ลุ่ให้กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ สำาม้ารัถเต่บโตอย่างก้าว่กรัะโดด โดยในปีี 2564 

ม่้รัายได้รัว่ม้ 2,127 ลุ้่านบาที่ เต่บโตร้ัอยลุ่ะ 46 แลุ่ะม่้กำาไรัส่ำที่ธุ่

จำำานว่น 214 ลุ้่านบาที่ ซ้�งค่ดเป็ีนร้ัอยลุ่ะ 109 เม่้�อเท่ี่ยบกับปีีก่อนหน้า  

อันเป็ีนผ่ลุ่ม้าจำากคว่าม้ม้่่งมั้�นแลุ่ะตั�งใจำที่ำางานของคณ์ะกรัรัม้การั  

ผู้่บร่ัหารัแลุ่ะพนักงานในท่ี่กรัะดับ ท่ี่�พร้ัอม้ปีรัับตัว่รัับม่้อต่อการั

เปีลุ่่�ยนแปีลุ่ง ซ้�งถ่อได้ว่่าเป็ีนก่ญ่แจำสำำาคัญ่ในการัเอาชนะแลุ่ะรัักษัา

คว่าม้แข็งแกร่ังได้ในภาว่ะว่่กฤต

• ผู้น้ิกกำาลังพันิธุมิต์รเสริมสร้าง Business 
Ecosystem และ Service Platform

ในช่ว่งหลุ่ายปีีท่ี่�ผ่่านม้า รัะบบการัชำารัะเง่นของปีรัะเที่ศ
ไที่ยค่อยๆ เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งไปีสู่ำสัำงคม้ไร้ัเง่นสำด (Cashless Society) 
ม้ากข้�นเร่ั�อย ๆ การัชำารัะเง่นด้ว่ยเง่นสำดกำาลัุ่งถูกแที่นท่ี่�ด้ว่ย
รัะบบการัชำารัะเง่นที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ ซ้�งจำะเห็นได้ว่่าปีรัะชากรั 
ในปีรัะเที่ศหันม้าที่ำา ธุ่รักรัรัม้ที่างการัเ ง่นผ่่านม่้อถ่อม้ากข้�น  
ตั�งแต่การัใช้โที่รัศัพท์ี่ม่้อถ่อสำแกนซ่�อส่ำนค้าหร่ัอบร่ัการั โอนเง่น  
ตรัว่จำสำอบยอดเง่น การัชำารัะค่าส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการั ผ่่านบัตรัเครัด่ต/ 
บัตรัเดบ่ต เง่นโอนของธุนาคารั จำนถ้งปัีจำจ่ำบันขยายไปีสู่ำการัใช้บร่ัการั
โอนเง่นแลุ่ะชำารัะค่าส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการัผ่่านแพลุ่ตฟอร์ัม้ออนไลุ่น์ เช่น  
กรัะเป๋ีาเง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ หร่ัอ e-Wallet ซ้�งกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ให้คว่าม้
สำำาคัญ่กับการัเสำร่ัม้สำรั้าง Business Ecosystem แลุ่ะ Service 
Platform ให้สำอดรัับกับพฤต่กรัรัม้ของผู้่บร่ัโภคท่ี่�เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งไปี
เป็ีนอย่างย่�ง จ้ำงได้สำร้ัางคว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อที่างธุ่รัก่จำกับผู้่ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง 
ในธุ่รัก่จำไม่้ว่่าจำะเป็ีน กลุ่่่ม้ธุนาคารัพาณ่์ชย์แลุ่ะบร่ัการัที่างการัเง่น  
กลุ่่่ม้ผู้่ให้บร่ัการัจ่ำดเต่ม้เง่นแลุ่ะกรัะเป๋ีาเง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ กลุ่่่ม้ร้ัานค้า
ร้ัานอาหารั กลุ่่่ม้ผู้่ให้บร่ัการัขนส่ำงอาหารัแลุ่ะพัสำด่ หร่ัอแม้้กรัะทัี่�งคู่แข่ง
ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ เพ่�อให้กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯสำาม้ารัถสำร้ัางเคร่ัอข่ายในการั 
ให้บร่ัการัได้ม้ากท่ี่�ส่ำด  โดยในปีีท่ี่�ผ่่านม้าน่� กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ฯ ได้ดำาเน่นธุ่รัก่จำ 
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ด้ว่ยฐานะที่างการัเง่นท่ี่�เข้ม้แข็ง อ่กทัี่�งขยายธุ่รัก่จำด้ว่ยการัคว่บรัว่ม้

ก่จำการั กับบร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด (ม้หาชน) (“TBSP”) เพ่�อก่อให้

เก่ด Business Synergy รัะหว่่างกลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำบัตรัพลุ่าสำต่ก แลุ่ะฐาน

ลูุ่กค้าของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ฯ ซ้�งจำะช่ว่ยเสำร่ัม้สำรั้างให้ Ecosystem ของ

ธุ่รัก่จำแข็งแกร่ังย่�งข้�น แลุ่ะตอบโจำที่ย์คว่าม้ต้องการัอันหลุ่ากหลุ่าย

ของลูุ่กค้าแลุ่ะรัองรัับคว่าม้ต้องการัของตลุ่าดท่ี่�เต่บโตม้ากข้�นได้ 

ในอนาคต

โดยในปัีจำจ่ำบันกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ฯ ปีรัะกอบไปีด้ว่ยธุ่รัก่จำหลัุ่ก  

4 ปีรัะเภที่ ได้แก่

1. ธ้รกิจบริการระบบชำำาระเงิิน	 (Payments): จำาก 

ว่่สัำยทัี่ศน์ท่ี่�ต้องการัจำำาหน่ายส่ำนค้าแลุ่ะให้บร่ัการัการัชำารัะเง่นท่ี่�

สำะดว่กสำบายแก่ท่ี่กช่ม้ชน กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ จ้ำงได้ก่อตั�งธุ่รัก่จำบร่ัการั

รัะบบชำารัะเง่นเปี็นธุ่รัก่จำแรักเพ่�อตอบโจำที่ย์คว่าม้ต้องการัของคน

ไที่ยส่ำว่นใหญ่่ท่ี่�ยังไม่้สำาม้ารัถเข้าถ้งรัะบบธุนาคารัอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ  

โดยม่้บร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) (“SBT”) เปี็น

ผู้่ให้บร่ัการัธุ่รักรัรัม้ที่างการัเง่นผ่่านตู้เต่ม้เง่นอัตโนมั้ต่ภายใต้ 

เคร่ั�องหม้ายการัค้า “เต่ม้สำบายพลัุ่สำ” บร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด  

(“SBM”) เปี็นผู้่ให้บร่ัการัแลุ่ะเปี็นตัว่กลุ่างในการัชำารัะเง่น  

(รัะบบ E-Payment) แลุ่ะบร่ัษััที่ สำบาย เอ็กเชนจำ์ จำำากัด (“SBE”) 

เป็ีนผู้่ให้บร่ัการัจัำดที่ำารัะบบ Loyalty แลุ่ะ CRM สำำาหรัับการัให้บร่ัการั

ลูุ่กค้าผ่่าน Ecosystem ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ 

2.	ธ้รกิจจัดจำาหน่ายสินค้้าและผู้ลิตภััณฑ์์	(Merchandising):  

จำากวั่ตถ่ปีรัะสำงค์ในการัตอบสำนองคว่าม้ต้องการัผู้่บร่ัโภคได้อย่าง 

รัอบด้าน อ่กทัี่�งเพ่�อเป็ีนช่องที่างในการันำาส่ำนค้าจำากผู้่ผ่ลุ่่ตม้าจัำด

จำำาหน่ายในรูัปีแบบ “B2B” แลุ่ะ “B2C” กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ จ้ำงก่อตั�งธุ่รัก่จำจัำด

จำำาหน่ายส่ำนค้าแลุ่ะผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ โดยม่้บร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด (ม้หาชน) 

(“TBSP”) เป็ีนผู้่ให้บร่ัการัผ่ลุ่่ตบัตรัพลุ่าสำต่กแลุ่ะบร่ัการับันท้ี่กข้อมู้ลุ่

ส่ำว่นบ่คคลุ่ บร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”) ให้จำำาหน่ายเคร่ั�องด่�ม้

แลุ่ะอาหารัสำำาเร็ัจำรูัปีผ่่านตู้ขายส่ำนค้าอัตโนม้ัต่ ภายใต้เคร่ั�องหม้าย 

การัค้า “เว่นด่�ง พลัุ่สำ” บร่ัษััที่ สำบาย ม้าร์ัเก็ต พลัุ่สำ จำำากัด 

(“SBMP”) ท่ี่�ลุ่งท่ี่นในธุ่รัก่จำบร่ัหารัห่ว่งโซ่อาหารั (Supply Chain) 

แลุ่ะ บร่ัษััที่ สำบาย ฟู�ด พลัุ่สำ จำำากัด (“SBFP”) เปี็นผู้่ 

ให้บร่ัการัจัำดจำำาหน่ายอาหารัสำด อาหารัแห้ง แลุ่ะว่ัตถ่ด่บ สำำาหรัับ

ปีรัะกอบอาหารั

3. ธ้รกิจระบบโซล้ชัำ�นส์และแพลตฟอร์ม	 (Solutions	 &	

Platforms): จำากวั่ตถ่ปีรัะสำงค์ท่ี่�ต้องการัเป็ีนผู้่ให้บร่ัการัต่ดตั�งแลุ่ะ

ว่างรัะบบศูนย์อาหารัแบบครับว่งจำรั รัว่ม้ไปีถ้งคว่าม้สำาม้ารัถใน

การัเข้าถ้งกลุ่่่ม้ร้ัานค้าปีลุ่่กได้ง่ายข้�น กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ จ้ำงก่อตั�งธุ่รัก่จำ 

รัะบบโซลูุ่ชั�นส์ำแลุ่ะแพลุ่ตฟอร์ัม้ โดยม่้บร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด  

(“SBS”) เปี็นผู้่ให้บร่ัการัแลุ่ะขายอ่ปีกรัณ์์ Hardware ของรัะบบ 

ศูนยอ์าหารั แลุ่ะ บร่ัษััที่ เอ.ท่ี่.พ่.เฟรันด์ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด (“shipsmile”)  

เป็ีนผู้่ให้บร่ัการัจ่ำดรัับ-ส่ำงพัสำด่สำำาหรัับการัขนส่ำง ในรูัปีแบบแฟรันไชส์ำ

ไปีรัษัณ่์ยเ์อกชน อ่กทัี่�งยังให้บร่ัการัเปีน็เคาน์เตอร์ัเซอร์ัว่่สำสำำาหรัับการั

ต่อพรับ. ภาษ่ัรัถยนต์ หร่ัอชำารัะบ่ลุ่ต่างๆ

4.	ธ้รกิจบริการที่างิการเงิิน	 (Financial	 Services): 

ด้ว่ยศักยภาพท่ี่�แข็งแกร่ังท่ี่�สำาม้ารัถเข้าถ้งกลุ่่่ม้เป้ีาหม้ายในรัะดับ

ช่ม้ชนทัี่�ว่ปีรัะเที่ศ กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ได้ขยายธุ่รัก่จำแลุ่ะต่อยอดไปี

ยังธุ่รัก่จำปีรัะกันภัยแลุ่ะส่ำนเช่�อ โดยม่้บร่ัษััที่ สำบาย แคปีปิีตอลุ่  

พลัุ่สำ จำำากัด (“SCAP”) เป็ีนผู้่ให้บร่ัการัส่ำนเช่�อ แลุ่ะ บร่ัษััที่ สำบาย  

แม้กซ่� อ่นชัว่รัันส์ำ โบรักเกอร์ั จำำากัด (“SBMX”) เป็ีนผู้่ให้บร่ัการัธุ่รัก่จำ

นายหน้าปีรัะกันภัย (Insurance Broker) แลุ่ะขายปีรัะกันภัยหลุ่าก

หลุ่ายกรัม้ธุรัรัม์้เพ่�อตอบสำนองคว่าม้ต้องการัของผู้่บร่ัโภคอ่กด้ว่ย

• ดำำาเนิินิธุ่รกิจอย์�างรับผิู้ดำช้อบต์�อสังคม  
เดิำนิหุ้น้ิาเติ์บโต์สู�ความยั์�งยื์นิ

กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ฯ ย้ดมั้�นแลุ่ะดำาเน่นธุ่รัก่จำสำอดคลุ้่องกับเป้ีาหม้าย

ในการัพัฒนาอย่างยั�งย่น หร่ัอ Sustainable Development Goals 

(SDGs) โดยครัอบคลุ่่ม้ม่้ต่ส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ สัำงคม้ แลุ่ะ บรัรัษััที่ภ่บาลุ่ 

(Environment Social แลุ่ะ Governance) ตาม้แนว่ที่างของ ESG 

โดย กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ฯ ม่่้งมั้�นตั�งใจำลุ่ดผ่ลุ่กรัะที่บด้านส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้แลุ่ะการั

ใช้พลัุ่งงานแลุ่ะที่รััพยากรัอย่างรู้ัค่ณ์ค่า โดย กำาหนดนโยบายลุ่ดการั 

ใช้นำ�าบร่ัส่ำที่ธ์ุในห่ว่งโซ่ค่ณ์ค่าของธุ่รัก่จำ แลุ่ะบร่ัหารัแลุ่ะลุ่ดการั 

ใช้พลัุ่งงานไฟฟ้าในธุ่รัก่จำเพ่�อให้เก่ดปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพสูำงส่ำดอ่กด้ว่ย 

นอกจำากน่�กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ฯ ยังคงขยายคว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อกับพันธุม่้ตรั 

จำำานว่นม้ากอย่างต่อเน่�องในช่ว่งหลุ่ายปีีท่ี่�ผ่่านม้า เพ่�อพัฒนาแลุ่ะ 

ยกรัะดับค่ณ์ภาพการัให้บร่ัการัในธุ่รัก่จำต่าง ๆ ของ กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ  

อ่กทัี่�งสำร้ัางคว่าม้พ้งพอใจำแลุ่ะรัักษัาคว่าม้เช่�อมั้�นสูำงส่ำดแก่ลูุ่กค้า  

คู่ค้าแลุ่ะพันธุม่้ตรัที่างธุ่รัก่จำ ด้ว่ยการัเพ่�ม้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพการับร่ัหารั 

จัำดการัภายในองค์กรั โดยการันำาเที่คโนโลุ่ยใ่หม่้ๆ เข้าม้าปีรัะยก่ต์ใช้  

เพ่�อเพ่�ม้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ คว่าม้แม่้นยำา คว่าม้รัว่ดเร็ัว่ แลุ่ะคว่าม้ปีลุ่อดภัย

ในกรัะบว่นการัที่ำางานต่างๆ ให้สำาม้ารัถตอบสำนองต่อการับร่ัการั 

แก่ลูุ่กค้า แลุ่ะพันธุม่้ตรัที่างธุ่รัก่จำได้อย่างด่ท่ี่�ส่ำด คว่บคู่ไปีกับการั 

ส่ำงเสำร่ัม้พัฒนาศักยภาพแลุ่ะคว่าม้รู้ัคว่าม้สำาม้ารัถของบ่คลุ่ากรั 

ในท่ี่กฝ่่ายงานอย่างต่อเน่�อง ส่ำงผ่ลุ่ให้ปัีจำจ่ำบันกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ฯ  

ม่้จ่ำดจำำาหน่ายร่ัว่ม้กันในรัะดับ 1-2 แสำนจ่ำด ผ่่านทัี่�ง ด่สำที่ร่ับ่ว่ชั�น พาร์ัเนอร์ั  

เอเจำนท์ี่ เอสำเอ็ม้อ่ เคร่ั�อง POS แลุ่ะเตร่ัยม้เด่นหน้าในเร่ั�องช่องที่าง

ออนไลุ่น์ โดยปัีจำจ่ำบันฐานผู้่ใช้บร่ัการัใน Ecosystem กว่่า 50 ลุ้่านคน  
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ซ้�งถ่อเป็ีนอนาคตในการัเต่บโตให้กับหลุ่ายธุ่รัก่จำใน Ecosystem 

ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ฯ นอกจำากน่� เพ่�อการัขยายธุ่รัก่จำอย่างยั�งย่นต่อไปี

ในอนาคต กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ม่่้งมั้�นท่ี่�จำะแสำว่งหาโอกาสำในการัขยายธุ่รัก่จำ

ไปีในอ่ตสำาหกรัรัม้ท่ี่�เก่�อหน่นกับก่จำกรัรัม้หลัุ่ก (Complimentary)  

ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะการัขยายธุ่รัก่จำท่ี่�สำาม้ารัถใช้โครังข่ายแลุ่ะที่รััพยากรั

ของธุ่รัก่จำในปัีจำจ่ำบันได้ (Network & Resource Utilization) 

ท้ี่ายท่ี่�ส่ำดน่� เรัาขอขอบค่ณ์ ผู้่ถ่อห้่น นักลุ่งท่ี่น สำถาบันการัเง่น  

พันธุม่้ตรัที่างธุ่รัก่จำ ลูุ่กค้าของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำยท่ี่กฝ่่าย  

ท่ี่�ได้ให้การัสำนับสำน่นบร่ัษััที่ฯ โดยตลุ่อดม้า ตลุ่อดจำนผู้่บร่ัหารัแลุ่ะ

พนักงานท่ี่กท่ี่าน ท่ี่�ได้ร่ัว่ม้แรังร่ัว่ม้ใจำช่ว่ยดำาเน่นธุ่รัก่จำด้ว่ยคว่าม้ 

ม่่้งมั้�นแลุ่ะขอให้ท่ี่กท่ี่านมั้�นใจำว่่า บร่ัษััที่ฯ จำะดำาเน่นธุ่รัก่จำภายใต้การั

กำากับดูแลุ่ก่จำการัท่ี่�ด่แลุ่ะม่้คว่าม้รัับผ่่ดชอบต่อสัำงคม้ เพ่�อการัเต่บโต 

อย่างต่อเน่�องแลุ่ะยั�งย่นของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ต่อไปี

ด้ำวย์ความนัิบถืือ

(นายจัำกรักฤศฏ่ิ์� พารัาพันธุก่ลุ่)

ปีรัะธุานกรัรัม้การับร่ัษััที่

(นายชูเก่ยรัต่ ร่ัจำนพรัพจ่ำ)

ปีรัะธุานเจ้ำาหน้าท่ี่�บร่ัหารั
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 ข้้อมููลสำำ�คััญท�งก�รเงิน
หน่วย: ล้านบาท

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบกำ�ไรข้�ดทุนรวมู
รายได้รวม 1,235 1,461 2,127

ค่าใช้จ่ายรวม 1,159 1,346 1,935

EBITDA 178 367 553

กำาไรขั้นต้น 513 625 750

กำาไรสุทธิ 61 98 258

งบแสำดงฐ�นะท�งก�รเงินรวมู
สินทรัพย์รวม 2,261 2,772 6,137

หนี้สินรวม 807 1,238 2,749

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,419 1,483 2,937

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,454 1,534 3,388

หุ้น
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำาระแล้ว 888 1,005 1,201

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.00 1.00 1.00

กำาไรต่อหุ้น 0.07 0.11 0.20

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น - 0.36 0.36

อัตร�ส่ำวนท�งก�รเงิน
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน - 6.92% 0.10%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.70% 3.52% 4.20%

อัตรผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 4.20% 6.36% 7.60%

อัตรากำาไรสุทธิ 4.95% 6.68% 12.11%

อัตรากำาไรขั้นต้น 41.57% 42.79% 35.26%

Remark: รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการบริการ รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการตามสัญญาและดอกเบี้ยจากการผ่อนชำาระ 

รายงานประจำาปี 2564
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ผลการดำำาเนินงานป่ 2564

บริษัท	สบาย	เทคโนิโลยี	จำากัดำ	(มหาชนิ)
ผู้ลการดำาเนินงิานปี	2564	บริษััที่ฯ	ม่รายได้รวมเที่่ากับ	2,127	ล้านบาที่  
เพ่�ม้ข้�นรั้อยลุ่ะ 45.6 จำากปีีก่อน (ปีี 2563 ม้่รัายได้รัว่ม้ 1,461 ลุ่้านบาที่)  
แบ่งผ่ลุ่การัดำาเน่นงานตาม้กลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำหลุ่ักได้ 3 ปีรัะเภที่ดังน่�

1.	ธุุรกิจบริการระบบชำาระเงินิ

รัายได้รัว่ม้ของธุ่รัก่จำบร่ัการัรัะบบชำารัะเง่นในปีี 2564 เท่ี่ากับ 833 ลุ้่านบาที่  
ลุ่ดลุ่งเพ่ยงร้ัอยลุ่ะ 2 จำากปีีก่อน (ปีี 2563 ม่้รัายได้รัว่ม้ 853 ลุ้่านบาที่) โดยม่้ 
สำาเหต่หลัุ่กม้าจำากการัการัปีรัับปีร่ังปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพแลุ่ะคว่าม้สำาม้ารัถในการั 
รัักษัาฐานรัายได้จำากการัให้บร่ัการัผ่่านตู้เต่ม้เง่น ตลุ่อดจำนธุ่รักรัรัม้ต่างๆ  
ไว้่ได้อย่างด่ แม้้ว่่าจำะถูกกรัะที่บจำากว่่กฤต่การัณ์์ COVID-19 เพ่�อให้ลูุ่กค้า 
ม่้คว่าม้สำะดว่กสำบายท่ี่�สำาม้ารัถที่ำารัายการัผ่่านตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่

2.ธุุรกิจจัดำจำาหน่ิายสินิค้าและผลิตภััณฑ์์

รัายได้รัว่ม้ของธุ่รัก่จำจัำดจำำาหน่ายส่ำนค้าแลุ่ะผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ ในปีี 2564 เท่ี่ากับ 684 
ลุ้่านบาที่ เพ่�ม้ข้�นร้ัอยลุ่ะ 22 จำากปีีก่อน (ปีี 2563 ม่้รัายได้รัว่ม้ 560 ลุ้่านบาที่)  
โดยม่้สำาเหต่หลัุ่กม้าจำากการัเพ่�ม้ข้�นของสัำดส่ำว่นรัายได้จำากการัขายส่ำนค้าจำาก 
ตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ท่ี่�ยงัคงปีรัับตัว่ได้ด่ โดยม่้การัขยายปีร่ัม้าณ์การัต่ดตั�งตู้ขาย 
ส่ำนค้าอัตโนมั้ต่แลุ่ะตู้นำ�ามั้นท่ี่�เพ่�ม้ข้�นจำากการัได้รัับคว่าม้น่ยม้แลุ่ะสำะดว่กสำบาย 
ในการัเข้าถ้ง ทัี่�งในส่ำว่นของช่ม้ชน ร้ัานค้า โรังงาน แลุ่ะออฟฟิศ อ่กทัี่�งยบร่ัษััที่ฯ  
ยังม่้การัรัับรู้ัรัายได้จำากเข้าลุ่งท่ี่นซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด  
(ม้หาชน) ซ้�งดำาเน่นธุ่รัก่จำผ่ลุ่่ตบัตรัพลุ่าสำต่กแลุ่ะบร่ัการับันท้ี่กข้อมู้ลุ่ 
ส่ำว่นบ่คคลุ่อ่กด้ว่ย

3.ธุุรกิจระบบโซลูชั�นิ

รัายได้รัว่ม้ของธุ่รัก่จำรัะบบโซลูุ่ชั�นในปีี 2564 เท่ี่ากับ 610 ลุ้่านบาที่ เพ่�ม้ข้�น 
ร้ัอยลุ่ะ 1,057 จำากปีีก่อน (ปีี 2563 ม่้รัายได้รัว่ม้ 53 ลุ้่านบาที่) โดยม่้ 
สำาเหต่หลัุ่กม้าจำากการัเพ่�ม้ข้�นของรัายได้จำากธุ่รัก่จำ Drop-off แบรันด์  
“ช่ปีป์ีสำไม้ล์ุ่” ม่้รัายได้เต่บโตต่อเน่�องจำากคว่าม้สำาม้ารัถในการัขยายสำาขา 
ได้อย่างก้าว่กรัะโดดเปี็น 4,640 สำาขา โดยเพ่�ม้ข้�น 3,890 สำาขา จำากปีี 
ก่อนหน้าท่ี่�ม่้เพ่ยง 750 สำาขา แลุ่ะหากรัว่ม้ พลุ่สัำ เอกซเ์พลุ่สำจำะม่้สำาขาทัี่�งหม้ด 
5,984 สำาขา อ่กทัี่�งการัเต่บโตของรัายได้จำากการัขายบร่ัการัรัะบบฟู�ดคอร์ัที่ 
ของศูนยอ์าหารัยงัคงเต่บโตได้ด่ โดยม่้ผู้่เช่าในรัะบบศูนยอ์าหารัเพ่�ม้ข้�น 12 รัาย  
เป็ีน 3,194 รัาย จำากช่ว่งเด่ยว่กันในปีีก่อนหน้า แลุ่ะยังม่้รัายได้จำากการั 
พัฒนารัะบบให้กับลูุ่กค้าอ่กด้ว่ย 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
จากปีก่อนหน้า
(ปี 2563 มีรายได้รวม 1,461 ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
จากปีก่อนหน้า
(ปี 2563 มีรายได้รวม 853 ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
จากปีก่อนหน้า
(ปี 2563 มีรายได้รวม 560 ล้านบาท)

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
จากปีก่อนหน้า
(ปี 2563 มีรายได้รวม 53 ล้านบาท)

รายได้รวม

2,127
ล้านบาท

รายได้รวม

833
ล้านบาท

รายได้รวม

684
ล้านบาท

รายได้รวม

610
ล้านบาท

45.6

2

22

1,057
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1. โครงสร้างและการดำำาเนิินิงานิของกล่�มบริษััท

1.1. วิิสัยทัศน์ิ พัันิธกิจ เป้้าหมายและกลย่ทธ์
ในิการดำำาเนิินิงานิของกล่�มบริษััทฯ

วิิสัยทัศน์ิ
บริิษััท สบาย เทคโนโลยี จำำากััด (มหาชน) และบริิษััทในเครืิอ 

มีวิิสัยทัศน์ในกัาริดำาเนินธุุริกัิจำคือ “เริาขายสินค้าและบริิกัาริ 

กัาริชำาริะเงิินสะดวิกัสบายกัับทุกัชุมชน” 

พัันิธกิจ
กัลุ�มบริิษััทฯ มีพัันธุกิัจำในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำ คือ

(1) สริ้างิแพัลตฟอริ์มกัาริริับชำาริะที�มั�นคงิ ปลอดภััยและ 

ใช้งิานได้งิ�ายต�อผู้้้บริิโภัค

(2) สริริค์สริ้างิผู้ลิตภััณฑ์์และบริิกัาริที�ตอบสนองิต�อควิาม 

ต้องิกัาริผู้้้บริิโภัค

(3) กัริะตุ้นบุคลากัริให้พัร้ิอมต�อกัาริเปลี�ยนแปลงิของิเทคโน

โลยีและอุตสาหกัริริมอย้�เสมอ และบริิหาริต้นทุนให้มีปริะสิทธุิภัาพั 

เพืั�อริองิรัิบกัาริแข�งิขัน เพืั�อมอบสินค้าและบริิกัาริที�ดีที�สุดให้แกั�ล้กัค้า

(4) มุ�งิเน้นคุณภัาพัในกัาริให้บริิกัาริล้กัค้าบนมาตริฐานที�ส้งิ 

เพืั�อสร้ิางิควิามเชื�อมั�นและควิามไว้ิวิางิใจำต�อสินค้าของิกัลุ�มบริิษััทฯ

(5) มุ�งิมั�นที�จำะสร้ิางิคุณค�าอย�างิยั�งิยืน ริ�วิมกัับสังิคมด้วิยกัาริ

เอาใจำใส�ด้แลผู้ลปริะโยชน์อย�างิเป็นธุริริมต�อผู้้้มีส�วินได้เสียของิบริิษััทฯ  

ทุกักัลุ�ม

เป้้าหมาย
เพัื�อกัาริดำาเนินธุุริกัิจำอย�างิยั�งิยืนต�อไปในอนาคต บริิษััทฯ  

มีเป้าหมายในกัาริยกัริะดับคุณภัาพักัาริให้บริิกัาริในธุุริกัิจำต�างิๆ 

ของิกัลุ�มบริิษััทฯ เพัื�อสริ้างิควิามพัึงิพัอใจำและริักัษัาควิามเชื�อมั�น 

ส้งิสุดแกั�ล้กัค้า ค้�ค้าและพัันธุมิตริทางิธุุริกิัจำ ด้วิยกัาริเพิั�มปริะสิทธิุภัาพั 

กัาริบริิหาริจำัดกัาริภัายในองิค์กัริ โดยกัารินำาเทคโนโลยีใหม�ๆ เช�น  

แอพัพัลิเคชั �นที �ช�วิยในกัาริบริิหาริจำัดกัาริกัาริดำาเนินงิานของิกัลุ�ม 

บริิษััทฯ มาปริะยุกัต์ใช้ในฝ่่ายงิานต�างิๆ ของิกัลุ �มบริิษััทฯ เช�น 

ฝ่่ายปฏิิบัติกัาริ ฝ่่ายผู้ลิตและคลังิสินค้า ฝ่่ายขายและกัาริตลาด 

ฝ่่ายเทคโนโลยีสาริสนเทศ และฝ่่ายบัญชีและกัาริเงิิน เป็นต้น เพัื�อ 

เพัิ�มปริะสิทธุิภัาพั ควิามแม�นยำา ควิามริวิดเริ็วิ และควิามปลอดภััย 

ในกัริะบวินกัาริทำางิานต�างิๆ เพืั�อตอบสนองิต�อกัาริให้บริิกัาริแกั�ล้กัค้า 

และพัันธุมิตริทางิธุุริกัิจำได้อย�างิดีที �สุด ควิบค้�ไปกัับกัาริส�งิเสริิม 

พััฒนาศักัยภัาพัและควิามริ้้ควิามสามาริถของิบุคลากัริในทุกัฝ่่ายงิาน 

อย�างิต�อเนื�องิ เพัื�อเสริิมสริ้างิควิามเป็นมืออาชีพั นอกัจำากันี� เพัื�อกัาริ 

1. นิโยบายและภาพัรวิมการป้ระกอบธ่รกิจ
บริิษััท สบาย เทคโนโลยี จำำากััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ” หริือ “SABUY”) (Sabuy Technology Company Limited) กั�อตั�งิ 

เมื�อวิันที� 18 กัริกัฎาคม 2557 เพัื�อปริะกัอบธุุริกัิจำกัาริให้บริิกัาริทางิอิเล็กัทริอนิกัส์หลากัหลายริ้ปแบบ ผู้�านริะบบนิเวิศน์ทางิกัาริเงิิน  

(Financial Ecosystem) ของิบริิษััทฯ  ผู้�านต้้เติมเงิิน ภัายใต้เคริื�องิหมายกัาริค้า “เติมสบายพัลัส” ต้้สินค้า ภัายใต้เคริื�องิหมายกัาริค้า  

“เวินดิ �งิพัลัส” กัาริขายสินค้าออนไลน์ ริะบบบริิหาริศ้นย์อาหาริ ริะบบ POS ศ้นย์บริิกัาริริับส�งิพััสดุ (Delivery drop-off) 

ตลอดจำนธุุริกัริริมทางิกัาริเงิิน เช�น สินเชื�อและนายหน้าปริะกัันภััย และได้แปริสภัาพัเป็นบริิษััทมหาชน เมื�อวิันที� 26 กัุมภัาพัันธุ์ 2562  

และเข้าซืื้�อขายในตลาดหลักัทรัิพัย์แห�งิปริะเทศไทยเมื�อวัินที� 11 พัฤศจิำกัายน 2563 โดย ณ วัินที� 31 ธัุนวิาคม 2564 บริิษััทฯ มีทุนจำดทะเบียน 

1,365,411,624.00 บาท และทุนจำดทะเบียนชำาริะแล้วิ 1,271,379,956.00 บาท แบ�งิออกัเป็นหุ้นสามัญ 1,271,379,956 หุ้น ม้ลค�าที�ตริาไว้ิ 

หุ้นละ 1.00 บาท 

ปัจำจุำบัน บริิษััทฯ มีบริิษััทย�อยและบริิษััทริ�วิมทั�งิหมด 10 บริิษััท ได้แกั� บริิษััท ทีบีเอสพีั จำำากััด (มหาชน) (“TBSP”) บริิษััท เวินดิ�งิ พัลัส 

จำำากััด (“VDP”) บริิษััท สบาย โซื้ล้ชั�นส์ จำำากััด (“SBS”) บริิษััท สบาย มันนี� จำำากััด (“SBM”) บริิษััท สบาย เอ็กัเชนจำ์ จำำากััด (“SBE”)  

บริิษััท เอ.ที.พีั.เฟรินด์ เซื้อร์ิวิิส จำำากััด (“ShipSmile”) บริิษััท สบาย มาร์ิเก็ัต พัลัส จำำากััด (“SBMP”) บริิษััท สบาย ฟ้�ด พัลัส จำำากััด (“SBFP”) 

บริิษััท สบาย แคปปิตอล พัลัส จำำากััด (“SCAP”) และบริิษััท สบาย แมกัซื้ี� อินชัวิริันส์ โบริกัเกัอริ์ จำำากััด (“SBMX”) (ริวิมเริียกัวิ�า  

“กลุ่่�มบริิษััทฯ” หริือ “บริิษััทฯ แลุ่ะบริิษััทย่�อย่”) ทั�งินี�กัลุ�มบริิษััทฯ อย้�ริะหวิ�างิกัาริจำัดตั�งิบริิษััทและเข้าลงิทุนเพัิ�มเติมตามริายละเอียด 

ในหัวิข้อ 1.3 โคริงิสร้ิางิกัาริถือหุ้นของิกัลุ�มบริิษััทฯ
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ขยายธุุริกัิจำอย�างิยั�งิยืนต�อไปในอนาคต บริิษััทฯ มุ�งิมั�นที�จำะแสวิงิหา 

โอกัาสในกัาริขยายธุุริกิัจำไปในอุตสาหกัริริมที�เกืั�อหนุนกัับกิัจำกัริริมหลักั 

(Complimentary) ของิบริิษััทฯ และกัาริขยายธุุริกัจิำที�สามาริถใช้โคริ

งิข�ายและทรัิพัยากัริของิธุุริกิัจำในปัจำจุำบันได้ (Network & Resource 

Utilization) 

กลย่ทธ์ในิการดำำาเนิินิงานิของกล่�มบริษััทฯ
(1) กัาริขยายช�องิทางิกัาริให้บริิกัาริผู้�านกัาริสริ้างิเคริือข�าย

พัันธุมิตริทางิธุุริกัิจำที�แข็งิแกัริ�งิ และด้แลผู้ลปริะโยชน์อย�างิเป็นธุริริม

ต�อผู้้้ที�เกีั�ยวิข้องิ (stakeholders) ของิกัลุ�มบริิษััทฯ ทุกักัลุ�ม

(2) กัาริผู้นึกักัำาลังิทางิธุุริกิัจำ (Synergy) ริะหวิ�างิกัลุ�มบริิษััทฯ 

โดยกัาริสริ้างิควิามริ�วิมมือทางิธุุริกัิจำ และปริะสานกัาริทำางิานริ�วิมกััน 

เพืั�อสร้ิางิควิามได้เปรีิยบในกัาริแข�งิขันทางิธุุริกิัจำ และสร้ิางิกัาริเติบโต

อย�างิยั�งิยืนในกัาริดำาเนินธุุริกิัจำของิกัลุ�มบริิษััทฯ

(3) กัาริสร้ิางิควิามแตกัต�างิในกัาริให้บริิกัาริเพืั�อตอบสนองิต�อ

ควิามต้องิกัาริของิกัลุ�มล้กัค้า 

(4) กัารินำาเทคโนโลยีสาริสนเทศและเทคโนโลยีดิจำิตอล 

ที�ทันสมัย มาบริิหาริงิานในธุรุิกัิจำต�างิๆ อย้�เสมอ เพัื�อกัาริทำางิานที�มี

ปริะสิทธิุภัาพัและปริะสิทธิุผู้ลส้งิสุด

(5) กัาริสริ้างิกัาริริับริ้ ้ที �ดีต�อตริาสินค้าของิกัลุ �มบริิษััทฯ 

ด้วิยวิิธีุกัาริที�สร้ิางิสริริค์ และเข้าถึงิได้งิ�าย เพืั�อให้เกิัดกัาริรัิบร้้ิในวิงิกัว้ิางิ

อย�างิยั�งิยืน

(6) กัาริพััฒนากัาริดำาเนินงิานด้านกัาริบริิหาริล้กัค้าสัมพัันธุ์ 

และผู้้้มีส�วินเกีั�ยวิข้องิ เพืั�อให้เกิัดปริะสบกัาริณ์ที�ดีต�อกัลุ�มบริิษััทฯ

(7) กัาริพััฒนาบุคลากัริทั�งิผู้้้บริิหาริและเจ้ำาหน้าที�ในภัาคส�วิน

ต�างิๆ ในกัาริให้กัาริฝ่ึกัอบริม ด้งิาน และให้สวิัสดิกัาริที�เหมาะสม  

ตลอดจำนกัาริสริริหาผู้้้ที�มีควิามริ้้ควิามสามาริถเข้ามาทำางิานกัลับกัลุ�ม

บริิษััทฯ

1.2. การเป้ล่�ยนิแป้ลงและพััฒนิาการท่�สำาคัญ
ควิามเป็นมาและพััฒนากัาริที�สำาคัญของิกัลุ�มบริิษััทฯ สามาริถสรุิปได้ดังินี�

ปีี 2557 บริิษััท SABUY
- วิันที� 18 กัริกัฎาคม 2557 นายอธุิษัฐ์ วิีริะริังิสริริค์ นายวิชิริธุริ คงิสุข นายธุัชกัฤต กัฤคส์มาลา  

และนางิสาวิศริัยพััทธุ์ สังิข์แสงิใส ริวิมกัันกั�อตั�งิบริิษััท เวินดิ�งิ แอนด์ แทริคกัิ�งิ คอริ์ปอเริชั�น จำำากััด  

ขึ�นด้วิยทุนจำดทะเบียนเริิ�มแริกั 1,000,000 บาท (ปริะกัอบด้วิยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ม้ลค�าที�ตริาไว้ิ

หุ้นละ 100 บาท) โดยมีสำานักังิานจำดทะเบียนตั�งิอย้�ที� เลขที� 151/1 ซื้อยเอกัชัย 132 แขวิงิบางิบอน  

เขตบางิบอน กัริุงิเทพัมหานคริฯ เพัื �อดำาเนินธุุริกัิจำให้บริิกัาริริับชำาริะเงิินทางิอิเล็กัทริอนิกัส์ 

ผู้�านต้้เติมเงิิน และจัำดจำำาหน�ายต้้เติมเงิิน ซึื้�งิธุุริกิัจำดังิกัล�าวิมีศักัยภัาพัส้งิในกัาริขยายธุุริกิัจำไปยังิกัาริบริิกัาริ

เติมเงิินและชำาริะบิลปริะเภัทอื�นๆ

- วิันที� 31 ตุลาคม 2557 บริิษััท เวินดิ�งิ แอนด์ แทริคกัิ�งิ คอริ์ปอเริชั�น จำำากััด ได้จำดทะเบียน 

เปลี�ยนชื�อเป็น บริิษััท เวินดิ�งิ คอร์ิปอเริชั�น จำำากััด

ปีี 2558 บริิษััท SABUY
- วัินที� 27 เมษัายน 2558 บริิษััท เวินดิ�งิ คอร์ิปอเริชั�น จำำากััด ได้เพิั�มทุนจำดทะเบียนจำากั 1,000,000 บาท  

(ปริะกัอบด้วิยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ม้ลค�าที�ตริาไว้ิหุ้นละ 100 บาท) เป็น 2,000,000 บาท (ปริะกัอบด้วิย 

หุ้นสามัญ 20,000 หุ้น ม้ลค�าที�ตริาไวิ้หุ้นละ 100 บาท) โดยกัาริออกัหุ้นสามัญเพัิ�มทุนจำำานวิน  

10,000 หุ้น ม้ลค�าที�ตริาไว้ิ 100 บาท ริาคาจำองิซืื้�อหุ้นละ 100 บาท

- วัินที� 7 พัฤษัภัาคม 2558 บริิษััท เวินดิ�งิ คอร์ิปอเริชั�น จำำากััด ได้เพิั�มทุนจำดทะเบียนจำากั 2,000,000 บาท  

(ปริะกัอบด้วิยหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น ม้ลค�าที�ตริาไว้ิหุ้นละ 100 บาท) เป็น 5,000,000 บาท (ปริะกัอบด้วิย 

หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น ม้ลค�าที�ตริาไวิ้หุ้นละ 100 บาท) โดยกัาริออกัหุ้นสามัญเพัิ�มทุนจำำานวิน  

30,000 หุ้น ม้ลค�าที�ตริาไว้ิ 100 บาท ริาคาจำองิซืื้�อหุ้นละ 100 บาท
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ปี	2558 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 4 ส่ำงหาคม้ 2558 บร่ัษััที่ฯ ได้ย้ายสำำานักงานจำดที่ะเบ่ยนไปีท่ี่� เลุ่ขท่ี่� 427/2 ถนนพรัะรัาม้ท่ี่� 2  

แขว่งแสำม้ดำา เขตบางข่นเท่ี่ยน กร่ังเที่พม้หานครั

- วั่นท่ี่� 16 ต่ลุ่าคม้ 2558 บร่ัษััที่ฯ ได้เพ่�ม้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนจำาก 5,000,000 บาที่ (ปีรัะกอบด้ว่ย 

ห้่นสำามั้ญ่ 50,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) เป็ีน 12,500,000 บาที่ (ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่ 

125,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) โดยการัออกห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นจำำานว่น 75,000 ห้่น มู้ลุ่ค่า

ท่ี่�ตรัาไว้่ 100 บาที่ เพ่�อให้ บร่ัษััที่ เอเจำ แอดว่านซ์ เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) (เด่ม้ช่�อ บร่ัษััที่ ครัาว่น์  

เที่ค แอดว่านซ์ จำำากัด (ม้หาชน)) (“AJA”) เข้าซ่�อห้่นเพ่�ม้ท่ี่นของ บร่ัษััที่ฯ จำำานว่น 75,000 ห้่น มู้ลุ่ค่า

ท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่ โดยเป็ีนการัจำองซ่�อท่ี่�รัาคา 100 บาที่ ค่ดเป็ีนร้ัอยลุ่ะ 60.08 ของท่ี่นชำารัะ

แลุ้่ว่ของ บร่ัษััที่ฯ ภายหลัุ่งการัเพ่�ม้ท่ี่น โดย AJA ได้ร่ัว่ม้ม่้อเป็ีนพันธุม่้ตรัที่างธุ่รัก่จำกับบร่ัษััที่ฯ โดยที่าง 

AJA ดำาเน่นการัซ่�อช่�นส่ำว่น อะไหลุ่่ จำากแหลุ่่งต่างๆ ม้าปีรัะกอบเป็ีนตู้เต่ม้เง่น แลุ่ะขายตู้เต่ม้เง่นให้กับ

ที่างบร่ัษััที่ฯ

- พฤศจ่ำกายน 2558 บร่ัษััที่ฯ ตกลุ่งจำำาหน่ายตู้เต่ม้เง่นเต่ม้สำบายภายใต้รัะบบแลุ่ะใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบ

ธุ่รัก่จำเป็ีนผู้่ให้บร่ัการัการัชำารัะเง่นที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ ของ บร่ัษััที่ ธุนทัี่ต โซลูุ่ชั�น จำำากัด เพ่�อให้บร่ัการั

รัับชำารัะเง่นที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ

- ธัุนว่าคม้ 2558 บร่ัษััที่ฯ ได้ตั�งศูนย์บร่ัการัท่ี่�ต่างจัำงหวั่ดครัั�งแรักท่ี่�จัำงหวั่ดนครัศร่ัธุรัรัม้รัาช เช่ยงใหม่้ 

นครัสำว่รัรัค์ นครัรัาชส่ำม้า เพ่�อรัองรัับการัขยายจำำานว่นตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ ทัี่�ว่ปีรัะเที่ศ

- ณ์ ส่ำ�นปีี 2558 บร่ัษััที่ฯ ม่้จำำานว่นตู้เต่ม้เง่น 1,853 ตู้

ปี	2559 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 27 ม้กรัาคม้ 2559 บร่ัษััที่ เว่นด่�ง คอร์ัปีอเรัชั�น จำำากัด ได้เพ่�ม้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนจำาก 12,500,000 บาที่  

(ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่ 125,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) เป็ีน 22,500,000 บาที่ (ปีรัะกอบ

ด้ว่ยห้่นสำาม้ัญ่ 225,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) โดยการัออกห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นจำำานว่น 

100,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ 100 บาที่ รัาคาจำองซ่�อห้่นลุ่ะ 100 บาที่

- วั่นท่ี่� 11 เม้ษัายน 2559 บร่ัษััที่ เว่นด่�ง คอร์ัปีอเรัชั�น จำำากัด ได้เพ่�ม้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนจำาก 22,5000,000 

บาที่ (ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่ 225,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) เป็ีน 50,000,000 บาที่ 

(ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่ 500,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) โดยการัออกห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่น

จำำานว่น 275,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ 100 บาที่ รัาคาจำองซ่�อห้่นลุ่ะ 100 บาที่

- วั่นท่ี่� 24 ม่้ถ่นายน 2559 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำเป็ีนผู้่ให้บร่ัการัการัชำารัะเง่นที่าง

อ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ ปีรัะเภที่บัญ่ช่ ค(3) การัให้บร่ัการัชำารัะเง่นที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำผ่่านอ่ปีกรัณ์์อย่างหน้�ง

อย่างใดหร่ัอผ่่านที่างเคร่ัอข่าย แลุ่ะปีรัะเภที่บัญ่ช่ ค(5) การัให้บร่ัการัรัับชำารัะแที่น จำากสำำานักงาน 

คณ์ะกรัรัม้การัธุ่รักรัรัม้ที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ กรัะที่รัว่งเที่คโนโลุ่ย่สำารัสำนเที่ศแลุ่ะการัส่ำ�อสำารั (ภายหลัุ่ง

เปีลุ่่�ยนช่�อเป็ีน กรัะที่รัว่งด่จ่ำทัี่ลุ่เพ่�อเศรัษัฐก่จำแลุ่ะสัำงคม้ ในเด่อนกันยายน 2559) 

- บร่ัษััที่ฯ ได้ตั�งศูนย์บร่ัการัเพ่�ม้ท่ี่�จัำงหวั่ดสำงขลุ่า นครัรัาชส่ำม้า ร้ัอยเอ็ด อ่ดรัธุาน่ แลุ่ะ อย่ธุยา เพ่�อรัองรัับ

การัขยายจำำานว่นตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ ในภาคใต้ ภาคกลุ่าง แลุ่ะภาคตะวั่นออกเฉ่ียงเหน่อ

- กรักฎาคม้ 2559 บร่ัษััที่ฯ ได้ตั�งศูนย์บร่ัการัเพ่�ม้ท่ี่�จัำงหวั่ดอ่บลุ่รัาชธุาน่ เพ่�อรัองรัับการัขยายจำำานว่น 

ตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ ในภาคตะวั่นออกเฉ่ียงเหน่อ

- วั่นท่ี่� 4 ส่ำงหาคม้ 2559 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับอน่ญ่าตให้เป็ีนตัว่แที่นในการัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นค่าส่ำนค้า/

บร่ัการั ของ บร่ัษััที่ เพย์สำบาย จำำากัด (เคร่ัอข่ายโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� “DTAC”)

รายงานประจำาปี 2564
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ปี	2559 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 6 กันยายน 2559 บร่ัษััที่ เว่นด่�ง คอร์ัปีอเรัชั�น จำำากัด ได้เพ่�ม้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนจำาก 50,000,000 

บาที่ (ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่ 500,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) เป็ีน 200,000,000 บาที่ 
(ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่ 2,000,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) โดยการัออกห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่น
จำำานว่น 1,500,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ 100 บาที่ รัาคาจำองซ่�อห้่นลุ่ะ 100 บาที่

- วั่นท่ี่� 9 พฤศจ่ำกายน 2559 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับอน่ญ่าตให้เป็ีนตัว่แที่นในการัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นค่าส่ำนค้า
/บร่ัการั ของ บร่ัษััที่ ที่รูั มั้นน่� จำำากัด (เคร่ัอข่ายโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� “TRUE” แลุ่ะเง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ 
“True Money”) 

- วั่นท่ี่� 15 พฤศจ่ำกายน 2559 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับอน่ญ่าตใหเ้ป็ีนตัว่แที่นในการัใหบ้ร่ัการัรัับชำารัะเง่นค่าส่ำนค้า/
บร่ัการั ของ บร่ัษััที่ แอดว่านซ ์เอ็ม้เปีย ์จำำากัด (เคร่ัอข่ายโที่รัศพัท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� “AIS” แลุ่ะเง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ 
“mPay”)

- ณ์ ส่ำ�นปีี 2559 บร่ัษััที่ฯ ได้ขยายจำำานว่นตู้เต่ม้เง่นเป็ีน 34,130 ตู้ หร่ัอค่ดเป็ีนอัตรัาการัเต่บโตถ้ง  
17.41 เท่ี่า เม่้�อเท่ี่ยบกับ ณ์ ส่ำ�นปีี 2558

ปี	2560 บริษััที่	SBM
- วั่นท่ี่� 12 เม้ษัายน 2560 บร่ัษััที่ฯ ได้จัำดตั�งบร่ัษััที่ เอเจำ มั้นน่� จำำากัด (ภายหลัุ่งเปีลุ่่�ยนช่�อเป็ีน บร่ัษััที่  

สำบาย มั้นน่� จำำากัด (SBM) ซ้�งเป็ีนบร่ัษััที่ฯ ม่้แผ่นธุ่รัก่จำท่ี่�จำะปีรัะกอบธุ่รัก่จำให้บร่ัการัการัชำารัะเง่น โดย
บร่ัษััที่ฯ ม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นใน SBM ท่ี่�ร้ัอยลุ่ะ 51.00 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ดของ SBM แลุ่ะห้่นส่ำว่น
ท่ี่�เหลุ่่อจำำานว่นร้ัอยลุ่ะ 42.00 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ดของ SBM เป็ีนของนายเอโรัลุ่ ม้าร์ัค ปิียะ โรัเต็ลุ่  
ซ้�งเป็ีนอด่ตผู้่บร่ัหารัของ SBM โดยปัีจำจ่ำบันม่้ได้ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การั ผู้่บร่ัหารั แลุ่ะพนักงานในกลุ่่่ม้
บร่ัษััที่ฯ แลุ้่ว่ ในขณ์ะท่ี่�ส่ำว่นท่ี่�เหลุ่่ออ่กร้ัอยลุ่ะ 7.00 เป็ีนของบ่คคลุ่อ่�นท่ี่�ไม่้ม่้คว่าม้เก่�ยว่ข้องกับบร่ัษััที่ฯ

ปี	2560 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 1 ม่้ถ่นายน 2560 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับอน่ญ่าตให้เป็ีนตัว่แที่นในการัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นค่าส่ำนค้า/

บร่ัการั ของ บร่ัษััที่ เดอะ ไว่ท์ี่สำเปีซ จำำากัด (เคร่ัอข่ายโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� “Penguin Mobile”) 

ปี	2560 บริษััที่	VDP
- กรักฎาคม้ 2560 กลุ่่่ม้ครัอบครััว่ร่ัจำนพรัพจ่ำ ค่ณ์ที่รังพลุ่ ช่ว่ะปัีญ่ญ่าโรัจำน์ แลุ่ะค่ณ์ว่ช่รัธุรั คงส่ำข 

ได้จัำดตั�งบร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (VDP) เพ่�อที่ำาธุ่รัก่จำจำำาหน่ายเคร่ั�องด่�ม้แลุ่ะอาหารัสำำาเร็ัจำรูัปีผ่่าน
ตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ โดยสำาเหต่ท่ี่�บร่ัษััที่ฯ ไม่้ได้เป็ีนผู้่จัำดตั�ง VDP ในขณ์ะนั�น เน่�องจำากบร่ัษััที่ฯ 
ยังดำารังสำถานะเป็ีนบร่ัษััที่ย่อยของ AJA แต่ที่างผู้่ถ่อห้่นรัายอ่�นแลุ่ะผู้่บร่ัหารัของบร่ัษััที่ฯ เล็ุ่งเห็นถ้งโอ
กาสำในการัจัำดตั�งธุ่รัก่จำตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ แลุ่ะการัต่อยอดธุ่รัก่จำดังกลุ่่าว่กับธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ

- ส่ำงหาคม้ 2560 VDP เร่ั�ม้เปิีดดำาเน่นการัคลัุ่งส่ำนค้าแลุ่ะศูนย์กรัะจำายส่ำนค้าท่ี่� อ.บางพลุ่่ แลุ่ะเที่ศบาลุ่นครั
รัังส่ำต

ปี	2560 บริษััที่	SBS
- ส่ำงหาคม้ 2560 กลุ่่่ม้ผู้่ถ่อห้่นใหญ่่ของบร่ัษััที่ฯ ซ้�งปีรัะกอบด้ว่ยกลุ่่่ม้ครัอบครััว่ว่ช่รัพงศ์ 

กลุ่่่ม้ครัอบครััว่ร่ัจำนพรัพจ่ำ กลุ่่่ม้ครัอบครััว่ว่่รัะปีรัะว่ัต่ แลุ่ะผู้่ถ่อห้่นรัายย่อยอ่�นๆ ของบร่ัษััที่ฯ 
ได้ที่ำาการัซ่�อห้่นทัี่�งหม้ดรั้อยลุ่ะ 100.00 ของบร่ัษััที่ สำบาย ซ่สำเต็ม้ส์ำ แอนด์ แม้เนจำเม้้นที่์ จำำากัด 
(“SBS”) จำากบ่คคลุ่ภายนอกท่ี่�ไม่้ม่้คว่าม้เก่�ยว่ข้องกับบร่ัษััที่ฯ ซ้�ง SBS เป็ีนบร่ัษััที่ท่ี่�ปีรัะกอบธุ่รัก่จำให้
บร่ัการัต่ดตั�งแลุ่ะว่างรัะบบศูนย์อาหารั รัว่ม้ถ้งการัให้บร่ัการัจำัดการัศูนย์อาหารัพรั้อม้การับำาร่ังรัักษัา 
โดยสำาเหต่ท่ี่�บร่ัษััที่ฯ ไม่้ได้เป็ีนผู้่ซ่�อ SBS ในขณ์ะนั�น เน่�องจำากบร่ัษััที่ฯ ยงัดำารังสำถานะเป็ีนบร่ัษััที่ยอ่ยของ 
AJA แต่ที่างผู้่ถ่อห้่นรัายอ่�นแลุ่ะผู้่บร่ัหารัของบร่ัษััที่ฯ เล็ุ่งเห็นถ้งโอกาสำในการัต่อยอดธุ่รัก่จำการัให้บร่ักา
รัรัะบบศูนย์อาหารัของ SBS กับธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ
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ปี	2560 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 12 ต่ลุ่าคม้ 2560 บร่ัษััที่ฯ ได้เพ่�ม้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนจำาก 200,000,000 บาที่ (ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่  

2,000,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) เปี็น 680,000,000 บาที่ (ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่ 

6,800,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) โดยการัออกห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นจำำานว่น 4,800,000 ห้่น  

มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ 100 บาที่ รัาคาจำองซ่�อห้่นลุ่ะ 115 บาที่ เพ่�อใช้เป็ีนเง่นท่ี่นในการัดำาเน่นธุ่รัก่จำของ 

บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะชำารัะหน่�ค่นให้ AJA โดยการัเพ่�ม้ท่ี่นครัั�งน่� AJA สำลุ่ะส่ำที่ธุ่การัจำองซ่�อห้่นเพ่�ม้ท่ี่นท่ี่� AJA  

ม่้ส่ำที่ธุ่ทัี่�งหม้ดเน่�องจำาก AJA ไม่้ม่้แผ่นท่ี่�จำะดำาเน่นธุ่รัก่จำเก่�ยว่กับตู้เต่ม้เง่นต่อไปี ปีรัะกอบกับการัสำลุ่ะส่ำที่ธุ่

การัจำองซ่�อห้่นดังกลุ่่าว่ที่ำาให้ AJA สำาม้ารัถนำาเง่นไปีชำารัะหน่�ของ AJA ซ้�งถ้งกำาหนดชำารัะในไตรัม้าสำ

ท่ี่� 4 ของปีี 2560 ได้ โดยม่้ผู้่ถ่อห้่นรัายใหญ่่นอกเหน่อจำาก AJA ณ์ ขณ์ะนั�นได้แก่นายว่่ชัย ว่ช่รัพงศ์  

นางสำาว่ว่่จ่ำตรัา ปิี�นเร่ัองห่รััญ่ แลุ่ะนางสำาว่อต่กานต์ จ้ำงว่่วั่ฒนว่งศ์ เป็ีนผู้่จำองซ่�อห้่นสำาม้ัญ่เพ่�ม้ท่ี่น  

ซ้�งที่ำาให้ภายหลัุ่งการัเพ่�ม้ท่ี่น สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นของ AJA ในบร่ัษััที่ฯ ลุ่ดลุ่งจำากเด่ม้ร้ัอยลุ่ะ 60.08 เป็ีน

ร้ัอยลุ่ะ 17.67 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ดของบร่ัษััที่ฯ ส่ำงผ่ลุ่ให้บร่ัษััที่ฯ ส่ำ�นส่ำดสำถานะการัเป็ีนบร่ัษััที่

ย่อยของ AJA ไม่้ม่้สำถานะเป็ีนบร่ัษััที่ร่ัว่ม้ของ AJA แลุ่ะส่ำ�นส่ำดการัใช้เคร่ั�องหม้ายที่างการัค้าใดๆ ท่ี่�ม่้

ถ้อยคำา “เอเจำ” (เคร่ั�องหม้ายการัค้า “เอเจำ”) ม่้ผ่ลุ่ตั�งแต่วั่นท่ี่� 1 ม้กรัาคม้ 2561 เป็ีนต้นม้า แลุ่ะ AJA 

ไม่้ม่้ข้อตกลุ่งท่ี่�จำะผ่ลุ่่ตตู้เต่ม้เง่นเพ่�อจำำาหน่ายให้แก่บร่ัษััที่ฯ อ่กต่อไปี

ปี	2560 บริษััที่	SBM
- บร่ัษััที่ฯ ไดท้ี่ำาการัเข้าลุ่งท่ี่นใน SBM เพ่�ม้ โดยเข้าซ่�อห้่นจำากกลุ่่ม่้ผู้่ถ่อห้่นเด่ม้บางสำว่่น ที่ำาใหสั้ำดส่ำว่นการัถ่อ

ห้่นของบร่ัษััที่ฯ ใน SBM เพ่�ม้ข้�นจำากเด่ม้ร้ัอยลุ่ะ 51.00 เป็ีนร้ัอยลุ่ะ 65.00 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ดของ 

SBM ทัี่�งน่� ผู้่ถ่อห้่นรัายอ่�นๆ ท่ี่�ถ่อห้่นใน SBM ปีรัะกอบด้ว่ยนายที่รังพลุ่ ช่ว่ะปัีญ่ญ่าโรัจำน์  

แลุ่ะนายเอโรัลุ่ ม้าร์ัค ปิียะ โรัเต็ลุ่ ถ่อห้่นคนลุ่ะร้ัอยลุ่ะ 15.00 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ดของ SBM  

ในขณ์ะท่ี่�สัำดส่ำว่นท่ี่�เหลุ่่ออ่กร้ัอยลุ่ะ 5.00 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ดของ SBM เป็ีนของกลุ่่่ม้ผู้่บร่ัหารั

แลุ่ะพนักงานของบร่ัษััที่ฯ

ปี	2560 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 22 พฤศจ่ำกายน 2560 บร่ัษััที่ฯ ได้ย้ายสำำานักงานจำดที่ะเบ่ยนไปีท่ี่� เลุ่ขท่ี่� 230 ถนนบางข่นเท่ี่ยน-

ชายที่ะเลุ่ แขว่งแสำม้ดำา เขตบางข่นเท่ี่ยน กร่ังเที่พม้หานครั

- วั่นท่ี่� 30 พฤศจ่ำกายน 2560 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับอน่ญ่าตให้เป็ีนตัว่แที่นในการัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นค่าไฟฟ้า 

ของ การัไฟฟ้าส่ำว่นภูม่้ภาค (กฟภ.)

- วั่นท่ี่� 12 ธัุนว่าคม้ 2560 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับการัแต่งตั�งเป็ีนตัว่แที่นให้บร่ัการัรัับฝ่ากเง่น รัับชำารัะเง่น แลุ่ะ

เต่ม้เง่น (Banking Agent) ของธุนาคารักร่ังไที่ย จำำากัด (ม้หาชน)

ปี	2561 บริษััที่	VDP
- วั่นท่ี่� 10 ม้กรัาคม้ 2561 บร่ัษััที่ฯ ได้ที่ำาการัเข้าลุ่งท่ี่นใน บร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (VDP) ซ้�งเป็ีนบร่ั

ษััที่ท่ี่�ปีรัะกอบธุ่รัก่จำจำำาหน่ายอาหารัแลุ่ะเคร่ั�องด่�ม้ผ่่านตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ โดยการัซ่�อห้่นเพ่�ม้ท่ี่นของ 

VDP ในรัาคาห้่นลุ่ะ 150 บาที่ (มู้ลุ่ค่าห้่นท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่ เน่�องจำากบร่ัษััที่ฯ ได้เล็ุ่งเห็นถ้งศักย

ภาพในธุ่รัก่จำตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ของ VDP กับธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะคว่าม้สำาม้ารัถในการัปีรัะสำ

านปีรัะโยชน์กับแผ่นธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ เพ่�อสำร้ัางรัะบบน่เว่ศน์ที่างธุ่รัก่จำ (Business Ecosystem)  

ท่ี่�แข็งแกร่ังของกลุ่่ม่้บร่ัษััที่ฯ ในอนาคต ซ้�งที่ำาใหภ้ายหลุ่งัการัเพ่�ม้ท่ี่น สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นของบร่ัษััที่ฯ ใน 

VDP เพ่�ม้ข้�น เป็ีนร้ัอยลุ่ะ 60.00 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ดของ VDP

รายงานประจำาปี 2564
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ปี	2561 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 12 ก่ม้ภาพันธ์ุ 2561 บร่ัษััที่ฯ ได้เพ่�ม้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนจำาก 680,000,000 บาที่ (ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่ 

6,800,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) เปี็น 830,000,000 บาที่ (ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่ 
8,300,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) โดยการัออกห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นจำำานว่น 1,500,000 ห้่น  
มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ 100 บาที่ รัาคาจำองซ่�อห้่นลุ่ะ 150 บาที่ เพ่�อใช้เป็ีนเง่นท่ี่นในการัดำาเน่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ  
แลุ่ะชำารัะหน่�ส่ำว่นท่ี่�เหลุ่่อค่นให้ AJA โดยการัเพ่�ม้ท่ี่นครัั�งน่� AJA สำลุ่ะส่ำที่ธุ่การัจำองซ่�อห้่นเพ่�ม้ท่ี่นท่ี่� AJA 
ม่้ส่ำที่ธุ่ทัี่�งหม้ด ซ้�งที่ำาให้ภายหลุ่ังการัเพ่�ม้ท่ี่น สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นของ AJA ในบร่ัษััที่ฯ ลุ่ดลุ่งจำากเด่ม้ 
ร้ัอยลุ่ะ 17.67 เป็ีนร้ัอยลุ่ะ 14.48 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ดของบร่ัษััที่ฯ

- กลุ่่่ม้ผู้่ถ่อห้่นของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะนักลุ่งท่ี่นอ่�นซ้�งเป็ีนบ่คคลุ่ท่ี่�ไม่้ม่้คว่าม้เก่�ยว่ข้องกับบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะ AJA  
ได้เข้าซ่�อห้่นสำามั้ญ่ทัี่�งหม้ดในบร่ัษััที่ฯ จำาก AJA ค่ดเปี็นจำำานว่น 1,201,600 ห้่น ท่ี่�รัาคาขายเที่่ากับ  
150 บาที่ต่อห้่น มู้ลุ่ค่ารัว่ม้ 180,240,000 บาที่

- วั่นท่ี่� 25 พฤษัภาคม้ 2561 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับการัแต่งตั�งเป็ีนตัว่แที่นให้บร่ัการัรัับฝ่ากเง่น รัับชำารัะเง่น แลุ่ะ
เต่ม้เง่น (Banking Agent) ของธุนาคารักส่ำกรัไที่ย จำำากัด (ม้หาชน)

- บร่ัษััที่ฯ ได้ตั�งศูนย์บร่ัการัเพ่�ม้ท่ี่�จัำงหวั่ดขอนแก่น เพ่�อรัองรัับการัขยายจำำานว่นตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ  
ในภาคตะวั่นออกเฉ่ียงเหน่อ

ปี	2561 บริษััที่	SBS
- วั่นท่ี่� 10 กรักฎาคม้ 2561 บร่ัษััที่ฯ ได้เพ่�ม้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนจำาก 830,000,000 บาที่ (ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่ 

8,300,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) เปี็น 873,000,000 บาที่ (ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่  
8,730,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่) โดยการัออกห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นจำำานว่น 430,000 ห้่น  
มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ 100 บาที่ เสำนอขายในรัาคาห้่นลุ่ะ 150 บาที่ เพ่�อเป็ีนส่ำ�งตอบแที่นให้กับผู้่ถ่อห้่นของ 
SBS เพ่�อการัซ่�อห้่นร้ัอยลุ่ะ 100.00 ของ SBS เน่�องจำากบร่ัษััที่ฯ ได้เล็ุ่งเห็นถ้งโอกาสำในการัตอ่ยอดธุ่รัก่จำ
การัให้บร่ัการัรัะบบศูนย์อาหารัของ SBS กับธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะคว่าม้สำาม้ารัถในการัปีรัะสำาน
ปีรัะโยชน์กับแผ่นธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ เพ่�อสำร้ัางรัะบบน่เว่ศน์ที่างธุ่รัก่จำ (Business Ecosystem) ท่ี่�
แข็งแกร่ังของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ในอนาคต

- ทัี่�งน่� ในการัเข้าที่ำารัายการัข้างต้น ผู้่ถ่อห้่นของ SBS ณ์ ขณ์ะนั�น ได้จัำดตั�งบร่ัษััที่ ซันสำบาย โฮลุ่ด่�ง จำำากัด  
(“SSH”) เพ่�อเข้าถ่อห้่นใน SBS ร้ัอยลุ่ะ 100.00 โดยผู้่ถ่อห้่นของ SBS ณ์ ขณ์ะนั�น ได้เปีลุ่่�ยนไปีถ่อ
สัำดส่ำว่นถ่อห้่นบน SSH แที่นตาม้สำัดส่ำว่นเด่ม้ท่ี่�ถ่ออยู่ใน SBS เด่ม้ ดังนั�นการัที่ำารัายการัน่� บร่ัษััที่ฯ  
จ้ำงได้รัับโอนห้่นสำามั้ญ่ของ SBS ทัี่�งหม้ดจำาก SSH แลุ่ะ SSH ได้ม่้การัรัับโอนห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ฯ เป็ีน
ส่ำ�งตอบแที่น แลุ่ะต่อม้า SSH ได้เลุ่่กก่จำการั ก่อนกรัะจำายห้่นสำามั้ญ่ทัี่�งหม้ดของบร่ัษััที่ฯ ให้กับผู้่ถ่อห้่น
ของ SSH ณ์ ขณ์ะนั�น 

ปี	2561 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 21 ส่ำงหาคม้ 2561 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับอน่ญ่าตให้เป็ีนตัว่แที่นในการัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นค่า LINE 

Stickers ของ LINE Corporation

- วั่นท่ี่� 25 กันยายน 2561 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับอน่ญ่าตให้เป็ีนตัว่แที่นในการัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นค่านำ�าปีรัะปีา 
ของ การัปีรัะปีาส่ำว่นภูม่้ภาค (กปีภ.)

- วั่นท่ี่� 28 กันยายน 2561 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้การั
กำากับปีรัะเภที่การัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นด้ว่ยว่่ธุ่การัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ แลุ่ะการัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่น
แที่น จำากธุนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย (ใบอน่ญ่าตใหม่้ภายใต้หลัุ่กเกณ์ฑ์์แลุ่ะเง่�อนไขตาม้พรัะรัาชบัญ่ญั่ต่
รัะบบการัชำารัะเง่น พ.ศ. 2560)
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ปี	2561 บริษััที่	VDP
- วั่นท่ี่� 26 ธัุนว่าคม้ 2561 บร่ัษััที่ฯ ได้เพ่�ม้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนจำาก 873,000,000 บาที่ ปีรัะกอบดว้่ยห้่นสำามั้ญ่ 

8,730,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่ เป็ีน 887,982,700 บาที่ ปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่  

8,879,827 ห้่น มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 100 บาที่ โดยการัออกห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นจำำานว่น 149,827 ห้่น 

มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ 100 บาที่ เสำนอขายห้่นลุ่ะ 225 บาที่ เพ่�อเป็ีนส่ำ�งตอบแที่นในการัชำารัะค่าห้่นสำามั้ญ่ของ  

VDP จำำานว่น 224,740 ห้่น ในรัาคาห้่นลุ่ะ 150 บาที่ จำากค่ณ์ว่่จ่ำตรัา ปิี�นเร่ัองห่รััญ่ ค่ณ์ว่่ชัย ว่ช่รัพงศ์  

ค่ณ์กชกรั ว่ช่รัพงศ์ แลุ่ะค่ณ์ว่ช่รัธุรั คงส่ำข ซ้�งเป็ีนบ่คคลุ่ท่ี่�ถ่ออยูร้่ัอยลุ่ะ 22.5 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ด

ของ VDP เพ่�อเป็ีนการัปีรัับโครังสำร้ัางห้่นของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ โดยภายหลัุ่งการัเพ่�ม้ท่ี่น สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่น

ของ บร่ัษััที่ฯ ใน VDP เพ่�ม้ข้�นจำากเด่ม้ร้ัอยลุ่ะ 60.00 เป็ีนร้ัอยลุ่ะ 82.47 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ด

ของ VDP 

ปี	2562 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 2 ม้กรัาคม้ 2562 บร่ัษััที่ฯ ได้จำดที่ะเบ่ยนเปีลุ่่�ยนช่�อเป็ีน บร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด

- บร่ัษััที่ฯ ได้ตั�งศูนยบ์ร่ัการัเพ่�ม้ท่ี่�จัำงหวั่ดชลุ่บ่ร่ั เพ่�อรัองรัับการัขยายจำำานว่นตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ ในภาค

ตะวั่นออก

ปี	2562 บริษััที่	SBM
- วั่นท่ี่� 22 ม้กรัาคม้ 2562 บร่ัษััที่ฯ ได้ที่ำาการัเข้าลุ่งท่ี่นใน SBM เพ่�ม้เต่ม้ โดยเข้าซ่�อห้่นเพ่�ม้ท่ี่น ที่ำาให้

สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นของบร่ัษััที่ฯ ใน SBM เพ่�ม้ข้�นจำากเด่ม้ร้ัอยลุ่ะ 65.00 เป็ีนร้ัอยลุ่ะ 80.00 ของท่ี่น 

จำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ดของ SBM

ปี	2562 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 8 ก่ม้ภาพันธ์ุ 2562 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับอน่ญ่าตให้เป็ีนตัว่แที่นในการัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นค่าไฟฟ้า 

ของ การัไฟฟ้านครัหลุ่ว่ง (กฟน.)

- ท่ี่�ปีรัะช่ม้ว่่สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่นครัั�งท่ี่� 1/2562 เม่้�อวั่นท่ี่� 20 ก่ม้ภาพันธ์ุ 2562 ม่้ม้ต่อน่มั้ต่แปีรัสำภาพบร่ัษััที่ฯ  

จำากบร่ัษััที่จำำากัดเป็ีนบร่ัษััที่ม้หาชน แลุ่ะเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งมู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่จำาก 100.00 บาที่ต่อห้่น เป็ีน  

1.00 บาที่ต่อห้่น

- วั่นท่ี่� 26 ก่ม้ภาพันธ์ุ 2562 บร่ัษััที่ได้จำดที่ะเบ่ยนเพ่�อแปีรัสำภาพจำากบร่ัษััที่จำำากัด เป็ีนบร่ัษััที่ม้หาชนจำำากัด 

โดยใช้ช่�อว่่า “บร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน)” แลุ่ะเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งมู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่จำาก 100.00 

บาที่ต่อห้่น เป็ีน 1.00 บาที่ต่อห้่น 

ปี	2562 บริษััที่	SABUY
- ท่ี่�ปีรัะช่ม้สำาม้ญั่ปีรัะจำำาปีี 2562 เม้่�อวั่นท่ี่� 18 ม่้นาคม้ 2562 ม่้ม้ต่อน่มั้ต่แผ่นการันำาบร่ัษััที่ฯ เข้าจำดที่ะเบ่ยน 

ในตลุ่าดหลุ่กัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย รัว่ม้ถ้งม่้ม้ต่อน่มั้ต่การัออกใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ให้กับกรัรัม้การัแลุ่ะ

พนักงานตาม้ร่ัางข้อกำาหนดว่่าด้ว่ยส่ำที่ธุ่แลุ่ะหน้าท่ี่�ของผู้่ออกใบสำำาคัญ่แสำองส่ำที่ธุ่ท่ี่�จำะซ่�อห้่นสำามั้ญ่ท่ี่�ออก

แลุ่ะเสำนอขายให้แก่กรัรัม้การัแลุ่ะพนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย (“ใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ฯ” หร่ัอ 

“SABUY-ESOP 1”) จำำานว่น 45,000,000 หน่ว่ย

ปี	2562 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 19 เม้ษัายน 2562 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับการัแต่งตั�งเป็ีนตัว่แที่นให้บร่ัการัรัับฝ่ากเง่น (Banking Agent) 

ของธุนาคารัออม้ส่ำน

ปี	2562 บริษััที่	SBS
- เม้ษัายน 2562 SBS ไดเ้ร่ั�ม้เปิีดให้บร่ัการัศูนย์อาหารัรูัปีแบบใหม้แ่ห่งแรักท่ี่�ศูนย์อาหารั Fashion Island

รายงานประจำาปี 2564
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ปี	2562 บริษััที่	VDP
- วั่นท่ี่� 1 พฤษัภาคม้ 2562 VDP ได้ร่ัว่ม้สำนับสำน่นโครังการัของสำภากาชาดไที่ย โดยเปี็นการัรัะดม้ท่ี่น 

ผ่่านตู้ขายส่ำนค้าภายใตช่้�อโครังการั “ด่�ม้ไดบ่้ญ่” โดย VDP จำะต่ดตั�งตู้ดังกลุ่่าว่แลุ่ะจำะแบง่ส่ำว่นแบง่กำาไรั

จำากการัขายส่ำนค้าผ่่านตู้ขายส่ำนค้าเข้าสำม้ที่บใหกั้บสำภากาชาดไที่ยเพ่�อการัจัำดซ่�อเคร่ั�องม่้อแพที่ยส์ำำาหรัับ

อาคารัศร่ัสำว่ร่ันท่ี่รัาน่สำรัณ์์ 150 ปีี โรังพยาบาลุ่สำม้เด็จำพรัะบรัม้รัาชเที่ว่่ ณ์ ศร่ัรัาชา

ปี	2562 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 15 พฤษัภาคม้ 2562 บร่ัษััที่ฯ ได้ออกใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ท่ี่�จำะซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ฯ ท่ี่�ออก

แลุ่ะเสำนอขายให้แก่กรัรัม้การัแลุ่ะพนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย จำำานว่น 45,000,000 หน่ว่ย  

ตาม้ม้ต่ท่ี่�ปีรัะช่ม้สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่นปีรัะจำำาปีี 2562 ของบร่ัษััที่ฯ (โปีรัดดูรัายลุ่ะเอ่ยดตาม้เอกสำารัแนบ 5 

สำร่ัปีสำารัะสำำาคัญ่ของการัออกแลุ่ะเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ให้แก่กรัรัม้การัแลุ่ะพนักงานของ บร่ัษััที่ 

สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) (Employee Stock Option Program: ESOP))

- บร่ัษััที่ฯ ได้ตั�งศูนย์บร่ัการัเพ่�ม้ท่ี่�จัำงหวั่ดส่ำรัาษัฎร์ัธุาน่ เพ่�อรัองรัับการัขยายจำำานว่นตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ 

ในภาคใต้ 

ปี	2562 บริษััที่	SBM
- วั่นท่ี่� 12 ม่้ถ่นายน 2562 บร่ัษััที่ฯ ได้ที่ำาการัเข้าลุ่งท่ี่นใน SBM เพ่�ม้เต่ม้ โดยเข้าซ่�อห้่นเพ่�ม้ท่ี่น  

ที่ำาให้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นของบร่ัษััที่ฯ ใน SBM เพ่�ม้ข้�นจำากเด่ม้ร้ัอยลุ่ะ 80.00 เป็ีนร้ัอยลุ่ะ 93.00  

ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ดของ SBM ทัี่�งน่� ผู้่ถ่อห้่นรัายอ่�นๆ ท่ี่�ถ่อห้่นใน SBM ปีรัะกอบด้ว่ย 

นายที่รังพลุ่ ช่ว่ะปัีญ่ญ่าโรัจำน์ แลุ่ะนายเอโรัลุ่ ม้าร์ัค ปิียะ โรัเด็ลุ่ (อด่ตผู้่บร่ัหารัของ SBM) ถ่อห้่น 

คนลุ่ะร้ัอยลุ่ะ 3.00 ในขณ์ะท่ี่�สัำดส่ำว่นท่ี่�เหลุ่่อเป็ีนของกลุ่่่ม้ผู้่บร่ัหารัแลุ่ะพนักงานของบร่ัษััที่ฯ

ปี	2562 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 20 ส่ำงหาคม้ 2562 บร่ัษััที่ฯ ได้รัับการัแต่งตั�งเป็ีนตัว่แที่นให้บร่ัการัรัับฝ่ากเง่น (Banking Agent) 

ของธุนาคารัเพ่�อการัเกษัตรัแลุ่ะสำหกรัณ์์การัเกษัตรั

ปี	2562 บริษััที่	VDP
- วั่นท่ี่� 25 กันยายน 2562 VDP ไดต้กลุ่งกบับร่ัษััที่ ที่รูั ด่จ่ำตัลุ่ กร่ั�ปี จำำากัด ในการัเปีน็เช่�อม้ต่อการัใช้รัะบบ 

คะแนนสำะสำม้ “TruePoint” กับตู้ขายส่ำนค้าของ VDP

ปี	2562 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 30 กันยายน 2562 บร่ัษััที่ฯ ได้ตกลุ่งกับบร่ัษััที่ ที่รูั ด่สำที่ร่ับ่ว่ชั�น แอนด์ เซลุ่ส์ำ จำำากัด ในการัเป็ีน 

ตัว่แที่นจำำาหน่ายซ่ม้การ์ัดของที่รูัมู้ฟ เอช ผ่่านขาตั�งเคร่ั�องจำำาหน่ายซ่ม้การ์ัดอัตโนมั้ต่ (Sim Card 

Distribution Stand) ซ้�งจำะต่ดตั�งเสำร่ัม้ไปียังตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ

ปี	2562 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 8 ต่ลุ่าคม้ 2562 บร่ัษััที่ฯ ได้ตกลุ่งกับบร่ัษััที่ บางกอก สำม้าร์ัที่การ์ัด ซ่สำเที่ม้ จำำากัด  

ในการัเปี็นตัว่แที่นเต่ม้เง่น แลุ่ะจำำาหน่ายบัตรัแรับบ่ที่ (Rabbit Card) ผ่่านขาตั�งเครั่�องเต่ม้เง่นแลุ่ะ 

จำำาหน่ายบัตรัแรับบ่ที่อัตโนมั้ต่ ซ้�งจำะต่ดตั�งเสำร่ัม้ไปียังตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ

ปี	2562 บริษััที่	VDP
- วั่นท่ี่� 27 ธัุนว่าคม้ 2562 บร่ัษััที่ฯ ได้ที่ำาการัเข้าลุ่งท่ี่นใน VDP เพ่�ม้เต่ม้ โดยเข้าซ่�อห้่นเพ่�ม้ท่ี่น  

โดยม่้การัเร่ัยกชำารัะเร่ั�ม้แรักรั้อยลุ่ะ 25 ทัี่�งน่� สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นของบร่ัษััที่ฯ ใน VDP คงท่ี่�เที่่าเด่ม้ 

ท่ี่�ร้ัอยลุ่ะ 82.47 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ดของ VDP
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ปี	2562 บริษััที่	SBM
- วั่นท่ี่� 27 ธัุนว่าคม้ 2562 SBM ได้ย่�นแบบการัขออน่ญ่าตเป็ีนผู้่ให้บร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้การักำากับ 

ปีรัะเภที่บร่ัการัเง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ บร่ัการับร่ัการัสำนับสำน่นบร่ัการัแกผู้่่รัับบัตรั (Payment Facilitating) 

บร่ัการัรัับชำารัะเง่นแที่น แลุ่ะบร่ัการัโอนเง่นด้ว่ยว่่ธุ่การัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ กับธุนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย

ปี	2563 บริษััที่	SBM
- วั่นท่ี่� 12 ม่้นาคม้ 2563 SBM ได้รัับใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้การักำากับ 

ของธุนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย ทัี่�งส่ำ�น 4 ปีรัะเภที่ธุ่รัก่จำ ได้แก่

1. ใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำการัให้บร่ัการัเง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ (E-Money license) 

2. ใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำการัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นด้ว่ยว่่ธุ่การัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ (Payment 

Agent license: PA)

3. ใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำการัให้บร่ัการัสำนับสำน่นบร่ัการัแก่ผู้่รัับบัตรั Payment (Facilitator 

license: PF)

4. ใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำการัให้บร่ัการัโอนเง่นด้ว่ยว่่ธุ่การัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ (Fund Transfer 

license)

ปี	2563 บริษััที่	SABUY
- ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ครัั�งท่ี่� 4/2563 เม้่�อวั่นท่ี่� 19 ม่้ถ่นายน 2563 ได้พ่จำารัณ์าอน่ม้ัต่การั 

จ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่รัะหว่่างกาลุ่จำำานว่น 0.023 บาที่ต่อห้่น หร่ัอค่ดเป็ีนจำำานว่นเง่นทัี่�งหม้ด 20.42 ลุ้่านบาที่ 

โดยจ่ำายจำากกำาไรัสำะสำม้ของบร่ัษััที่ฯ ภายในเด่อนกรักฎาคม้ 2563 

- นายว่่ชัย ว่ช่รัพงศ์ ได้ลุ่าออกจำากการัเป็ีนกรัรัม้การับร่ัหารั โดยม่้ผ่ลุ่ตั�งแต่วั่นท่ี่� 1 ม่้ถ่นายน 2563

ปี	2563 บริษััที่	SABUY
- ท่ี่�ปีรัะช่ม้ว่่สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่น ครัั�งท่ี่� 1/2563 เม่้�อวั่นท่ี่� 10 กรักฎาคม้ 2563 ได้ม่้ม้ต่เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งเง่�อน

ไขของใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ฯ โดยเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งอาย่ของใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ เป็ีน 4 ปีี (จำากเด่ม้ 3 ปีี) 

นับจำากวั่นท่ี่�ออกใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ แลุ่ะรัาคาใช้ส่ำที่ธุ่ เป็ีน 2.00 บาที่ (จำากเด่ม้ 3.75 บาที่) 

ปี	2563 บริษััที่	SBS
- วั่นท่ี่� 29 ม่้ถ่นายน 2563 SBS ได้จำดที่ะเบ่ยนเปีลุ่่�ยนช่�อเป็ีน บร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด

ปี	2563 บริษััที่	SBM
- วั่นท่ี่� 24 ส่ำงหาคม้ 2563 บร่ัษััที่ฯ ได้ที่ำาการัเข้าลุ่งท่ี่นใน บร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (SBM) เพ่�ม้เต่ม้  

โดยเข้าซ่�อห้่นจำากกลุ่่่ม้ผู้่ถ่อห้่นเด่ม้ในรัาคาห้่นลุ่ะ 15.00 บาที่ ที่ำาให้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นของบร่ัษััที่ฯ ใน 

SBM เพ่�ม้ข้�นจำากเด่ม้ร้ัอยลุ่ะ 93.00 เป็ีนร้ัอยลุ่ะ 100.00 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ดของ SBM 

- วั่นท่ี่� 2 กันยายน 2563 กลุ่่่ม้ครัอบครััว่ว่ช่รัพงศ์ แลุ่ะนายฐ่ต่ ก่ตต่พัฒนานนท์ี่ ได้ที่ำาการัขายห้่น  

จำำานว่น 288,094,000 ห้่น แลุ่ะ 35,000,000 ห้่น ค่ดเป็ีนร้ัอยลุ่ะ 32.44 แลุ่ะรั้อยลุ่ะ 3.94 ของท่ี่น 

จำดที่ะเบ่ยนท่ี่�ออกแลุ่ะชำารัะแลุ้่ว่ของบร่ัษััที่ฯ ให้แก่กลุ่่่ม้ครัอบครััว่ร่ัจำนพรัพจ่ำ กลุ่่่ม้ครัอบครััว่ว่่รัะปีรัะวั่ต่  

แลุ่ะผู้่ถ่อห้่นรัายอ่�นๆ แลุ่ะนายว่่ชัย ว่ช่รัพงศ์ ได้ลุ่าออกจำากการัเป็ีนกรัรัม้การับร่ัษััที่ โดยม่้ผ่ลุ่ตั�งแต่ 

วั่นท่ี่� 2 กันยายน 2563

- ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ครัั�ง 6/2563 เม่้�อวั่นท่ี่� 3 กันยายน 2563 ได้พ่จำารัณ์าอน่มั้ต่ 

การัจ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่รัะหว่่างกาลุ่จำำานว่น 0.34 บาที่ต่อห้่น หร่ัอค่ดเป็ีนจำำานว่นเง่นทัี่�งหม้ด 301.91 ลุ้่านบาที่  

โดยจ่ำายจำากกำาไรัสำะสำม้ของบร่ัษััที่ฯ ภายในเด่อนกันยายน 2563

รายงานประจำาปี 2564

20



ปี	2563 บริษััที่	SABUY
- วั่นท่ี่� 11 พฤศจ่ำกายน 2563 บร่ัษััที่ฯ ได้เข้าจำดที่ะเบ่ยนในตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ mai กลุ่่่ม้อ่ตสำาหกรัรัม้บร่ัการั

ปี	2564 บริษััที่	SABUY
- เม่้�อวั่นท่ี่� 8 ม้กรัาคม้ 2564 ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 1/2564 ได้ม่้ม้ต่อน่มั้ต่รัว่่ม้ท่ี่นกับบร่ัษััที่ 

บัซซ่บ่ส์ำ จำำากัด ในการัจัำดตั�งบร่ัษััที่ สำบาย เอ็กเชนจ์ำ จำำากัด เพ่�อพัฒนาธุ่รัก่จำร่ัว่ม้กันในการัจัำดที่ำารัะบบ 
Loyalty Program สำำาหรัับการัให้บร่ัการัแก่กลุ่่่ม้ลูุ่กค้า

- ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 1/2564 ได้ม่้ม้ต่อน่มั้ต่เข้าซ่�อห้่น VDP เพ่�ม้เต่ม้จำาก 
ผู้่ถ่อห้่นเด่ม้จำำานว่น 109,500 ห้่น โดยม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นใน VDP เพ่�ม้ข้�นจำากเด่ม้ ร้ัอยลุ่ะ 82.47  
เป็ีนร้ัอยลุ่ะ 86.12

- เม่้�อวั่นท่ี่� 9 ม่้นาคม้ 2564 ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 3/2564 ได้ม่้ม้ต่อน่มั้ต่ 
ให้เข้าซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ เอ.ท่ี่.พ่. เฟรันด์ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด (“ShipSmile”) ใน สัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 20 
จำากผู้่ถ่อห้่นเด่ม้ ในมู้ลุ่ค่าเง่นลุ่งท่ี่นทัี่�งส่ำ�น 70.00 ลุ้่านบาที่ แลุ่ะได้เข้าที่ำารัายการัซ่�อห้่นสำามั้ญ่แลุ้่ว่เม่้�อ
วั่นท่ี่� 8 เม้ษัายน 2564

- เม่้�อวั่นท่ี่� 16 ม่้นาคม้ 2564 ได้รัับการัอน่มั้ต่จำาก ตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย ในการั 
เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งตลุ่าดรัองสำำาหรัับการัซ่�อขายหลัุ่กที่รััพย ์จำากตลุ่าด mai กลุ่่่ม้อ่ตสำาหกรัรัม้บร่ัการั เป็ีน SET 
ในกลุ่่่ม้อ่ตสำาหกรัรัม้บร่ัการั หม้ว่ดธุ่รัก่จำพาณ่์ชย์    

- เม่้�อวั่นท่ี่� 19 เม้ษัายน 2564 ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ ม่้ม้ต่อน่มั้ต่การัจัำดตั�งบร่ัษััที่  
สำบาย ม้าร์ัเก็ต พลัุ่สำ จำำากัด ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนจำำานว่น 20 ลุ้่านบาที่ โดยม่้การัเร่ัยกชำารัะท่ี่นเร่ั�ม้แรัก 
ร้ัอยลุ่ะ 25 ค่ดเป็ีนจำำานว่นเง่น 5 ลุ้่านบาที่ แลุ่ะ 

- อน่มั้ต่ให้บร่ัษััที่ สำบาย ม้ารั์เก็ต พลัุ่สำ จำำากัด เข้าร่ัว่ม้ลุ่งท่ี่นกับบร่ัษััที่ ฟู้ดว่่ลุ่ล์ุ่ จำำากัด ในการัจำัดตั�ง 
บร่ัษััที่ สำบาย ฟู้ด พลัุ่สำ จำำากัด จำำานว่นเง่น 2,499,990 บาที่ ค่ดเป็ีนร้ัอยลุ่ะ 50 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยน

- เม่้�อวั่นท่ี่� 20 เม้ษัายน 2564 ท่ี่�ปีรัะช่ม้สำามั้ญ่ปีรัะจำำาปีี 2564 ม่้ม้ต่อน่มั้ต่การัออกแลุ่ะเสำนอขายห้่นกู้ 
ภายในว่งเง่นไม่้เก่น 500.00 ลุ้่านบาที่ แลุ่ะ

- อน่มั้ต่การัออกแลุ่ะเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ให้กับกรัรัม้การัแลุ่ะพนักงานของบร่ัษััที่ฯ 
แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย ครัั�งท่ี่�2 (“SABUY-ESOP 2”) จำำานว่นไม่้เก่น 29,500,000 หน่ว่ย แลุ่ะ

- อน่มั้ต่การัออกแลุ่ะเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ให้กับผู้่ถ่อห้่นเด่ม้ตาม้สำดัส่ำว่นการัถ่อห้่น (SABUY-W1”) 
จำำานว่นไม่้เก่น 102,750,000 หน่ว่ย แลุ่ะ

- อน่มั้ต่การัเพ่�ม้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนแลุ่ะจัำดสำรัรัห้่นเพ่�ม้ท่ี่นเพ่�อรัองรัับการัใช้ส่ำที่ธุ่ซ่�อห้่นสำามั้ญ่ตาม้ใบสำำาคัญ่ 
แสำดงส่ำที่ธุ่

- เม่้�อวั่นท่ี่� 10 พฤษัภาคม้ 2564 ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ม่้ม้ต่อน่มั้ต่การัจัำดตั�ง 
บร่ัษััที่ สำบาย แคปีปีิตอลุ่ พลัุ่สำ จำำากัด ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนจำำานว่น 200 ลุ้่านบาที่ สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่น 
ของบร่ัษััที่ฯ ร้ัอยลุ่ะ 99.99 

- อน่มั้ต่การัเข้าร่ัว่ม้ลุ่งท่ี่นกับบร่ัษััที่ ฮาว่เด้น แม้กซ่� อ่นชัว่รัันส์ำ โบรักเกอร์ั จำำากัด แลุ่ะบร่ัษััที่ ม่้ลุ่เลุ่นเน่ยม้  
กร่ั�ปี คอร์ัปีอเรัชั�น (เอเช่ย) จำำากัด ในการัจัำดตั�งบร่ัษััที่ สำบาย แม้กซ่� จำำากัด ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนจำำานว่น  
10 ลุ้่านบาที่ สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นของบร่ัษััที่ฯ ร้ัอยลุ่ะ 50.00 

- เม่้�อวั่นท่ี่� 16 ม่้ถ่นายน 2564 ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 7/2564 ม่้ม้ต่อน่มั้ต่ให้เข้าซ่�อ 
ห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ เอ.ท่ี่.พ่. เฟรันด์ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด ในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 18.00 จำากผู้่ถ่อห้่นเด่ม้ ที่ำาให้
บร่ัษััที่ฯ ม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นเพ่�ม้ข้�นเป็ีนร้ัอยลุ่ะ 38.00
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ปี	2564 บริษััที่	SABUY
- เม่้�อวั่นท่ี่� 24 ม่้ถ่นายน 2564 ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 8/2564 ม่้ม้ต่อน่มั้ต่รัายการั 

ท่ี่�สำำาคัญ่ดังน่�

(1) การัเข้าซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด (ม้หาชน) จำากบร่ัษััที่ ท่ี่.เค.เอสำ. เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด 

 (ม้หาชน) จำำานว่น 150,061,118 ห้่น ร้ัอยลุ่ะ 73.48 ของจำำานว่นห้่นท่ี่�จำำาหน่ายได้แลุ้่ว่ทัี่�งหม้ดของ  

 TBSP ด้ว่ยมู้ลุ่ค่าเง่นลุ่งท่ี่น 2,005.02 ลุ้่านบาที่

(2) การัจำำาหน่ายห้่นสำามั้ญ่ของ บร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”) จำำานว่น 2,583,720 ห้่น ค่ดเป็ีน 

 ร้ัอยลุ่ะ 86.12 ของจำำานว่นห้่นท่ี่�จำำาหน่ายแลุ้่ว่ทัี่�งหม้ดของ VDP ให้แก่ TBSP ด้ว่ยมู้ลุ่ค่า 1,022.52  

 ลุ้่านบาที่

(3) อน่มั้ต่การัเพ่�ม้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนชำารัะแลุ้่ว่อ่กจำำานว่น 110,000,000 บาที่ แลุ่ะจัำดสำรัรัให้แก่บ่คคลุ่ 

 ในว่งจำำากัดซ้�งได้แก่ TKS ในรัาคา 8.95 บาที่ ค่ดเป็ีนมู้ลุ่ค่า 984,500,000 บาที่ โดยว่ารัะข้างต้น 

 ได้รัับม้ต่อน่มั้ต่จำากท่ี่�ปีรัะช่ม้ว่่สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่นของบร่ัษััที่ฯ ณ์ วั่นท่ี่� 27 ส่ำงหาคม้ 2564

- เม่้�อวั่นท่ี่� 1 ต่ลุ่าคม้ 2564 บร่ัษััที่ฯ ได้จัำดส่ำงสำำาเนาคำาเสำนอซ่�อหลัุ่กที่รััพย์ของบร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด  

(ม้หาชน) (แบบ247-4) ตาม้ท่ี่�บร่ัษััที่ฯ ได้ม้าซ้�งห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด (ม้หาชน) ร้ัอยลุ่ะ  

73.48 ซ้�งที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ ม่้หน้าท่ี่�ในการัที่ำาคำาเสำนอซ่�อหลัุ่กที่รััพย์ทัี่�งหม้ดของก่จำการัของ TBSP โดยม่้

รัะยะเว่ลุ่ารัับซ่�อตั�งแต่วั่นท่ี่� 5 ต.ค. 2564 -10 พ.ย. 2564 โดยม่้ผู้่ตอบรัับคำาเสำนอซ่�อค่ดเป็ีนร้ัอยลุ่ะ 

0.06 ของท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนท่ี่�ชำารัะแลุ้่ว่ของ TBSP ที่ำาให้ภายหลัุ่งการัที่ำาคำาเสำนอซ่�อ บร่ัษััที่ฯ ถ่อห้่นสำามั้ญ่

ของ TBSP ร้ัอยลุ่ะ 73.54

- เม่้�อวั่นท่ี่� 19 ต่ลุ่าคม้ 2564 ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 10/2564 ม่้ม้ต่อน่มั้ต่การัเข้าลุ่งท่ี่นร่ัว่ม้กับ 

บร่ัษััที่ เที่โรั เอ็นเตอร์ัเที่นเม้นต์ จำำากัด (ม้หาชน) (“TERO”) ในการัจัำดตั�ง บร่ัษััที่ เที่โรั สำบาย จำำากัด 

(“TRSB”) ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยน 20.00 ลุ้่านบาที่ แลุ่ะถ่อห้่นในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 50 

- เม่้�อวั่นท่ี่� 8 พฤศจ่ำกายน 2564 ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 11/2564 ม่้ม้ต่อน่มั้ต่รัายการั 

ท่ี่�สำำาคัญ่ดังน่�

(1) การัเข้าซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ แพลุ่ที่ ฟินเซ่ร์ัฟ จำำากัด (“PFS”) ในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 50.00 ของท่ี่น 

 จำดที่ะเบ่ยนชำารัะแลุ้่ว่ของ PFS รัว่ม้เป็ีนมู้ลุ่ค่าเง่นลุ่งท่ี่นไม่้เก่น 1,130,000,000 บาที่ โดยชำารัะเป็ีน 

 เง่นสำด 360,000,000 บาที่ ส่ำว่นท่ี่�เหลุ่่อ 770,000,000 บาที่ ชำารัะเป็ีนห้่นสำามั้ญ่ออกใหม่้ของ 

 บร่ัษััที่ฯ จำำานว่น 70,000,000 ห้่น มู้ลุ่ค่าตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 1 บาที่ รัาคาเสำนอขายท่ี่� 11 บาที่ต่อห้่น

(2) การัร่ัว่ม้จัำดตั�งบร่ัษััที่ร่ัว่ม้ท่ี่นกับบร่ัษััที่ ฟอร์ัที่ สำม้าร์ัที่ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด (ม้หาชน) ในการัจัำดตั�งร่ัว่ม้ท่ี่น  

 บร่ัษััที่ร่ัว่ม้ท่ี่นแห่งใหม่้ ในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 50 รัว่ม้มู้ลุ่ค่าเง่นลุ่งท่ี่นไม่้เก่น 10,000,000 บาที่

(3) การัเข้าซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ เดอะ เลุ่ตเตอร์ั โพสำต์ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด ในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 70  

 จำากผู้่ถ่อห้่นเด่ม้ มู้ลุ่ค่าไม่้เก่น 42,000,000 บาที่

(4) การัเข้าซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของ บร่ัษััที่ เอ็ม้พ้อยท์ี่เอ็กซ์เพรัสำ จำำากัด ในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 60 จำากผู้่ถ่อห้่นเด่ม้  

 มู้ลุ่ค่าไม่้เก่น 24,000,000 บาที่

(5) การัเข้าซ่�อที่รััพย์ส่ำนจำาก บร่ัษััที่ ฟอร์ัที่ เว่นด่�ง จำำากัด

(6) การัเพ่�ม้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนของบร่ัษััที่จำำานว่น 73,161,624 บาที่ โดนจัำดสำรัรัให้บ่คคลุ่ในว่งจำำากัด เพ่�อ 

 เป็ีนค่าตอบแที่นห้่นสำามั้ญ่ของ PFS จำำานว่น 70,000,000 ห้่น แลุ่ะจัำดสำรัรัเพ่�อรัองรัับการัปีรัับส่ำที่ธุ่ 

 ของใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ท่ี่�ออกให้แก่กรัรัม้การัแลุ่ะพนักงาน (ESOP 1 แลุ่ะ 2) จำำานว่น 1,075,799 ห้่น  

 แลุ่ะจัำดสำรัรัเพ่�อรัองรัับการัปีรัับส่ำที่ธุ่ของใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ (SABUY-W1) จำำานว่น 2,085,825 ห้่น

  โดยว่ารัะข้างต้นได้รัับม้ต่อน่มั้ต่จำากท่ี่�ปีรัะช่ม้ว่่สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่นของบร่ัษััที่ฯ ณ์ วั่นท่ี่� 15 ธัุนว่าคม้ 2564
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ปี	2564 บริษััที่	TBSP
- ท่ี่�ปีรัะช่ม้ม้ต่คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ของ บร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด (ม้หาชน) ครัั�งท่ี่� 11/2564 เม่้�อวั่นท่ี่� 26 

พฤศจ่ำกายน 2564 ม่้ม้ต่อน่มั้ต่รัายการัท่ี่�สำำาคัญ่ดังน่�

(1) อน่มั้ต่ให้เข้าซ่�อที่รััพย์ส่ำนจำากบร่ัษััที่ ฟอรั์ที่ เว่นด่�ง จำำากัด ได้แก่ เคร่ั�องจำำาหน่ายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่  

 จำำานว่น 4,644 เคร่ั�อง แบ่งเป็ีนตู้ท่ี่�ม่้การัต่ดตั�ง 2,999 เคร่ั�อง ส่ำว่นท่ี่�เหลุ่่อเป็ีนตู้ท่ี่�อยู่ในคคลัุ่งส่ำนค้า 

 จำำานว่น 1,645 เคร่ั�อง

(2) อน่มั้ต่การัเปีลุ่่�ยนช่�อบร่ัษััที่ แลุ่ะแก้ไขหนังส่ำอบร่ัคณ์ห์สำนธุ่ โดยเปีลุ่่�ยนช่�อบร่ัษััที่ เป็ีน “บร่ัษััที่  

 พลัุ่สำเที่ค อ่นโนเว่ชั�น จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะม่้ช่�อภาษัาอังกฤษัว่่า “PLUS TECH Innovation Public  

 Company Limited”

(3) อน่มั้ต่การัเพ่�ม้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนของบร่ัษััที่ จำำานว่น 40,844,072 บาที่ เปี็นท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนใหม่้ 

 จำำานว่น 245,064,429 บาที่

ปี	2564 บริษััที่	SABUY
- เม่้�อวั่นท่ี่� 15 ธัุนว่าคม้ 2564 บร่ัษััที่ฯ ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 13/2564 ม่้ม้ต่อน่มั้ต่ 

ให้ลุ่งท่ี่นเพ่�ม้เต่ม้ตาม้สัำดส่ำว่นใน TBSP ซ้�งเป็ีนบร่ัษััที่ย่อยของบร่ัษััที่ฯ ร้ัอยลุ่ะ 73.54 ซ้�ง TBSP ม่้ม้ต่

อน่มั้ต่เพ่�ม้ท่ี่นจำำานว่น 40,844,072 บาที่ โดยเป็ีนการัเพ่�ม้ท่ี่นตาม้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่น (Right Offering)

- อน่มั้ต่การัได้ม้าซ้�งบร่ัษััที่ เอ.ท่ี่.พ่. เฟรันด์ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด ในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 14.00 จำากผู้่ถ่อห้่นเด่ม้ 

ที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ ม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นเพ่�ม้ข้�นเป็ีนร้ัอยลุ่ะ 57.00 ของจำำานว่นห้่นสำามั้ญ่ท่ี่�ออกแลุ่ะจำำาหน่าย

ได้แลุ้่ว่ทัี่�งหม้ดของ ShipSmile

- อน่มั้ต่การัจัำดตั�งบร่ัษััที่ 5 บร่ัษััที่ ได้แก่

(1) บร่ัษััที่ สำบาย ด่จ่ำตอลุ่ จำำากัด ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยน 10,000,000 บาที่ โดยบร่ัษััที่ฯ ถ่อห้่นในสัำดส่ำว่น 

ร้ัอยลุ่ะ 90.00 เพ่�อศ้กษัาแลุ่ะลุ่งท่ี่นในธุ่รัก่จำท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับส่ำนที่รััพย์ด่จ่ำตอลุ่ (Digital Asset) เพ่�อ

รัองรัับการัใช้งานในกลุ่่่ม้ ecosystem ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่

(2) บร่ัษััที่ สำบาย แอคเซลุ่เลุ่อเรัเตอรั์ จำำากัด ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยน 10,000,000 บาที่ โดยบร่ัษััที่ฯ ถ่อห้่น 

ในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 90.00 เพ่�อศ้กษัาแลุ่ะลุ่งท่ี่นธุ่รัก่จำธุ่รัก่จำท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับนวั่ตกรัรัม้ เพ่�อขยาย 

การัลุ่งท่ี่นของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ แลุ่ะเพ่�ม้ศักยภาพส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการัใน ecosystem ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่

(3) บร่ัษััที่ สำบาย พอซ จำำากัด ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยน 50,000,000 บาที่ โดยบร่ัษััที่ฯ ถ่อห้่นในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ  

100.00 เพ่�อพัฒนาแลุ่ะลุ่งท่ี่นในรัะบบ รัะบบ POS (Point of Sale System) หร่ัอรัะบบ  

ขายหน้าร้ัาน 

(4) บร่ัษััที่ สำบาย สำปีีด จำำากัด ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยน 350,000,000 บาที่ โดยบร่ัษััที่ฯ ถ่อห้่นในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 

100.00 เพ่�อลุ่งท่ี่นในธุ่รัก่จำ Drop-off แลุ่ะท่ี่�ธุ่รัก่จำก่จำอ่�นท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

(5) บร่ัษััที่ สำปีีดด่�เอ็กเพรัสำ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยน 1,000,000 บาที่ โดยบร่ัษััที่ฯ ถ่อห้่นในสัำดส่ำว่น

ร้ัอยลุ่ะ 50.00 เพ่�อการัรัว่บรัว่ม้จ่ำด drop off ภายใต้ Speedy

- เม่้�อวั่นท่ี่� 21 ธัุนว่าคม้ 2564 บร่ัษััที่ฯ ได้จำดที่ะเบ่ยนจัำดตั�งจัำดตั�งบร่ัษััที่ ว่่ด่พ่ โฮลุ่ด่�ง จำำากัด โดยบร่ัษััที่ฯ 

ถ่อห้่นในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 99.99 แลุ่ะม่้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนทัี่�งหม้ด 321,509,100.00 บาที่ เพ่�อรัองรัับการัปีรัับ

โครังสำร้ัางธุ่รัก่จำของ บร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”) ในกลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำจัำดจำำาหน่ายส่ำนค้าแลุ่ะผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ 

(Merchandising)
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ปี	2564 บริษััที่	SABUY
- เม่้�อวั่นท่ี่� 11 ม้กรัาคม้ 2565 บร่ัษััที่ฯ ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 1/2565 

ม่้ม้ต่อน่มั้ต่รัายการัดังต่อไปีน่�

(1) อน่มั้ต่การัเข้าซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ เพย์โพสำต์เซอรัว่่สำ จำำากัด (“PAYSPOST”) ในสำัดส่ำว่น 

ไม่้เก่นร้ัอยลุ่ะ 75 จำากผู้่ถู่อห้่นเด่ม้ มู้ลุ่ค่าเง่นลุ่งท่ี่นทัี่�งส่ำ�นไม่้เก่น 56.25 ลุ้่านบาที่ ซ้�งปีรัะกอบ 

ธุ่รัก่จำในรูัปีแบบการัขายแฟรันไชส์ำภายใต้ช่�อเพย์โพสำต์ ให้ ผู้่ปีรัะกอบการัในการัให้บร่ัการัด้านขนส่ำง

(2) อน่มั้ต่เข้าซ่�อห้่นสำาม้ัญ่ของบร่ัษััที่ ลุ่อนดร่ั�บาร์ัไที่ย จำำากัด (“LBT”) ในสำัดส่ำว่นไม้่เก่นร้ัอยลุ่ะ 20 

จำากผู้่ถ่อห้่นเด่ม้ มู้ลุ่ค่าเง่นลุ่งท่ี่นทัี่�งส่ำ�นไม่้เก่น 45.00 ลุ้่านบาที่ ซ้�งปีรัะกอบธุ่รัก่จำให้บร่ัการัร้ัาน 

ซัก-อบผ้่าแบบบร่ัการัตนเอง (Self-Service Laundry) รูัปีแบบแฟรันไชส์ำภายใต้ช่�อลุ่อนดร่ั�บาร์ั

(3) อน่มั้ต่การัเข้าซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ ซ่ต่�ซอฟท์ี่อ่นโฟเที่ค จำำากัด (“CITY”) ในสำัดส่ำว่นไม้่เก่น 

ร้ัอยลุ่ะ60 จำากผู้่ถ่อห้่นเด่ม้ มู้ลุ่ค่าเง่นลุ่งท่ี่นทัี่�งส่ำ�นไม่้เก่น 58.50 ลุ้่านบาที่ ซ้�งปีรัะกอบธุ่รัก่จำให้บร่ัการั 

โปีรัแกรัม้สำำาเร็ัจำรูัปีท่ี่�ใช้ในการับร่ัหารั จัำดการัร้ัาน แลุ่ะรัะบบบัญ่ช่ในร้ัาน

(4) อน่มั้ต่เพ่�ม้ท่ี่นในบร่ัษััที่ สำบาย แอคเซลุ่เลุ่อเรัเตอร์ั จำำากัด (“SABUYAC”) จำาก 10 ลุ้่านบาที่ เป็ีน 

100 ลุ้่านบาที่ แลุ่ะอน่มั้ต่สัำดส่ำว่นการัลุ่งท่ี่นเป็ีนร้ัอยลุ่ะ 100 

(5) อน่มั้ต่เข้าร่ัว่ม้ลุ่งท่ี่นในบร่ัษััที่ อ่�ตแล็ุ่บ จำำากัด (“EATLAB”) สัำดส่ำว่นไม่้เก่นร้ัอยลุ่ะ10.15 มู้ลุ่ค่าเง่นลุ่งท่ี่น 

ทัี่�งส่ำ�นไม่้เก่น 27.55 ลุ้่านบาที่ ซ้�งเป็ีนผู้่ให้บร่ัการั SaaS (Service as a Solution) แก่ร้ัานอาหารั  

เพ่�อช่ว่ยในการัตัดส่ำนใจำออกแบบเม้นูอาหารั โปีรัโม้ชั�น แคม้เปีญ่ ต่างๆ ในการักรัะต้่นยอดขาย 

โดยให้ AI ศ้กษัาพฤต่กรัรัม้ หร่ัอ pattern ของ ลูุ่กค้า

(6) อน่มั้ต่เข้าร่ัว่ม้ลุ่งท่ี่นในบร่ัษััที่ ค่น โปีรัไฟล์ุ่ (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำำากัด (“KEEN Profile”) 

สัำดส่ำว่นไม่้เก่นร้ัอยลุ่ะ 15 มู้ลุ่ค่าเง่นลุ่งท่ี่นทัี่�งส่ำ�นไม่้เก่น 10 ลุ้่านบาที่ ซ้�งเป็ีนผู้่ให้บร่ัการัดา้น Human 

Resource and Organization Development :HROD Tech 
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1.3. โครงส่ร้างการถืือหุ้นข้องกลุ่มบริษััที่ฯ 
โค้รงิสร้างิการถืือห้้นของิกล่้มบริษััที่ฯ	ณ	วันท่ี่�	31	ธันวาค้ม	2564	ม่ดังิน่�

ภาพโครงสร้างการถืือหุ้่้นิของกล่�มบริษััท
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บริษััที่และกลุ่มบริษััที่ฯ 
   

บริษััท การประกอบธุ่รกิจ
ธุ่รกิจบริการระบบช้ำาระเงินิ (Payment)

1. บริษััท สบาย์ เทคโนิโลย่์ จำากัดำ (มหุ้าช้นิ) ธุ่รกิจใหุ้้บริการธุ่รกรรมทางการเงินิผู้�านิตู้์เติ์มเงินิอัต์โนิมัติ์ภาย์ใต์้ 
เครื�องหุ้มาย์การค้า “เติ์มสบาย์พลัส” และการจำาหุ้นิ�าย์ตู้์เติ์มเงินิอัต์โนิมัติ์ 
ทั�งในิรูปแบบการช้ำาระด้ำวย์เงินิสดำและเงินิผู้�อนิ

2. บริษััท สบาย์ มันิน่ิ� จำากัดำ (“SBM”) ธุ่รกิจใหุ้้บริการและเป็นิตั์วกลางในิการช้ำาระเงินิ (ระบบ E-Payment) ต์ลอดำจนิ 
รับเงินิโอนิได้ำครบวงจร 

3. บริษััท สบาย์ เอ็กเช้นิจ์ จำากัดำ (“SBE”)(1) ธุ่รกิจใหุ้้บริการจัดำทำาระบบ Loyalty และ CRM สำาหุ้รับการใหุ้้บริการลูกค้า 
ผู้�านิ Ecosystem ของกล่�มบริษััทฯ

ธุ่รกิจจัดำจำาหุ้นิ�าย์สินิค้าและผู้ลิต์ภัณฑ์์ (Merchandising)

4. บริษััท ท่บ่เอสพ่ จำากัดำ (มหุ้าช้นิ) (“TBSP”)(2) ธุ่รกิจผู้ลิต์บัต์รพลาสติ์กและบริการบันิท้กข้อมูลส�วนิบ่คคลลงบนิบัต์ร 
ด้ำวย์เครื�องพิมพ์และการจัดำการระบบความปลอดำภัย์

5. บริษััท เวนิดิำ�ง พลัส จำากัดำ (“VDP”)(3) ธุ่รกิจจำาหุ้นิ�าย์เครื�องดืำ�มและอาหุ้ารสำาเร็จรูปผู้�านิตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์ภาย์ใต้์ 
เครื�องหุ้มาย์การค้า “เวนิดิำ�ง พลัส”

6. บริษััท สบาย์ มาร์เก็ต์ พลัส จำากัดำ (“SBMP”) ธุ่รกิจเพื�อลงท่นิในิธุ่รกิจการขาย์สินิค้าทั�งออนิไลน์ิและออฟื้ไลน์ิผู้�านิ 
Ecosystem ของกล่�มบริษััทฯ

7. บริษััท สบาย์ ฟูื้�ดำ พลัส จำากัดำ (“SBFP”) ธุ่รกิจจัดำจำาหุ้นิ�าย์อาหุ้ารสดำ อาหุ้ารแหุ้้ง และวัต์ถ่ืดิำบ สำาหุ้รับประกอบอาหุ้าร 
ผู้�านิระบบจัดำการร้านิค้าปล่ก (POS) ของ SBS

ธุ่รกิจระบบโซลูชั้�นิส์ (Solutions)

8. บริษััท สบาย์ โซลูชั้�นิส์ จำากัดำ (“SBS”)(4) ธุ่รกิจระบบศูนิย์์อาหุ้าร และการขาย์อ่ปกรณ์ ของระบบศูนิย์์อาหุ้าร พร้อมการ 
ใหุ้้บริการติ์ดำตั์�งและวางระบบศูนิย์์อาหุ้าร การใหุ้้บริการจัดำการศูนิย์์อาหุ้าร 
พร้อมการจ้างบำาร่งรักษัาต์ลอดำอาย่์สัญญา

9. บริษััท เอ.ท่.พ่.เฟื้รนิด์ำ เซอร์วิส จำากัดำ 
(“ShipSmile”) 

ธุ่รกิจใหุ้้บริการจ่ดำรับ-ส�งพัสด่ำสำาหุ้รับการขนิส�ง ในิรูปแบบแฟื้รนิไช้ส์ 
ไปรษัณ่ย์์เอกช้นิ และใหุ้้บริการเป็นิเคานิ์เต์อร์เซอร์วิสสำาหุ้รับการใหุ้้บริการ 
ต์�างๆ เช้�นิ การต์�อพรบ. ภาษ่ัรถืย์นิต์์ หุ้รือช้ำาระบิลต์�างๆ

ธุ่รกิจบริการทางการเงินิ (Financial Service)

10. บริษััท สบาย์ แคปปิต์อล พลัส จำากัดำ (“SCAP”) ธุ่รกิจใหุ้้บริการสินิเชื้�อหุ้ม่นิเว่ย์นิธุร่กิจ สินิเชื้�อส�วนิบ่คคลม่หุ้ลกัประกนัิ และไม�ม่ 
หุ้ลักประกันิ ผู้�านิ Ecosystem ของกล่�มบริษััทฯ และพันิธุมิต์ร (ปัจจ่บันิ 
อยู์�ระหุ้ว�างการขอใบอน่ิญาต์)

11. บริษััท สบาย์ แมกซ่� อินิชั้วรันิส์ โบรกเกอร์ จำากัดำ 
(“SBMX”) (5)

ธุ่รกิจนิาย์หุ้น้ิาประกันิภัย์ (Broker Insurance) เพื�อใหุ้้บริการผู้ลิต์ภัณฑ์์ 
และบริการทางดำ้านิการประกันิ เช้�นิ ประกันิภัย์รถืย์นิต์์ภาคบังคับ (พรบ.) 
ประกันิรถืย์นิต์์ภาคสมัครใจ ประกันิอ่บัติ์เหุ้ต่์ ประกันิการเดิำนิทาง และอื�นิๆ

หม้ายเหต่: 
(1) SBE จัำดตั�งเม่้�อวั่นท่ี่� 15 ม้กรัาคม้ 2564 โดยม่้ผู้่ถ่อห้่นอ่กร้ัอยลุ่ะ 50 ค่อ บร่ัษััที่ บัซซ่�บ่ส์ำ จำำากัด
(2) บร่ัษััที่ฯ ได้ซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของ TBSP เม่้�อวั่นท่ี่� 21 กันยายน 2564 แลุ่ะได้ม้าซ้�งห้่นสำามั้ญ่จำากการัที่ำาคำาเสำนอซ่�อหลัุ่กที่รััพย์ทัี่�งหม้ดของก่จำการั 

รัว่ม้เป็ีน จำำานว่น 73.54% โดยม่้ผู้่ถ่อห้่นอ่กร้ัอยลุ่ะ 25.00 ค่อ บร่ัษััที่ ท่ี่.เค.เอสำ. เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะเม่้�อวั่นท่ี่� 26 พฤศจ่ำกายน 2564 ม้ต่ท่ี่�
ปีรัะช่ม้ว่่สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่นของ TBSP ครัั�งท่ี่� 2/2564 ม่้ม้ต่อน่มั้ต่การัเปีลุ่่�ยนช่�อบร่ัษััที่เป็ีน “บร่ัษััที่ เที่ค พลัุ่สำ อ่นโนเว่ชั�น จำำากัด (ม้หาชน)”

(3) บร่ัษััที่ฯ ได้ซ่�อห้่น VDP เพ่�ม้จำากร้ัอยลุ่ะ 82.47 เปี็นร้ัอยลุ่ะ 86.12 เม้่�อวั่นท่ี่� 11 ม้กรัาคม้ 2564 ทัี่�งน่� ผู้่ถ่อห้่นรัายอ่�นๆ ท่ี่�ถ่อห้่นใน VDP 
ปีรัะกอบด้ว่ย นายอานนท์ี่ชัย ว่่รัะปีรัะวั่ต่ ซ้�งเป็ีนผู้่ถ่อห้่นของบร่ัษััที่ฯ ถ่อห้่นใน VDP ร้ัอยลุ่ะ 9.88 ในขณ์ะท่ี่�สัำดส่ำว่นท่ี่�เหลุ่่ออ่กร้ัอยลุ่ะ 4.00 
เป็ีนของกลุ่่่ม้พนักงานของ VDP แลุ่ะบ่คคลุ่อ่�น ต่อม้าบร่ัษััที่ฯ ได้จำำาหน่ายไปีซ้�งห้่นสำามั้ญ่ของ VDP ให้แก่ TBSP

(4) SBFP จัำดตั�งเม่้�อวั่นท่ี่� 15 กรักฎาคม้ 2564 โดยม่้ผู้่ถ่อห้่นอ่กร้ัอยลุ่ะ 50 ค่อ บร่ัษััที่ ฟู้ดว่่ลุ่ล์ุ่ จำำากัด
(5) SBMX จัำดตั�งเม่้�อวั่นท่ี่� 30 ม่้ถ่นายน 2564 โดยม่้ผู้่ถ่อห้่นอ่กร้ัอยลุ่ะ 50 ค่อ บร่ัษััที่ ฮาว่เด ้น แม้กซ่� อ่นชัว่รัันส์ำ โบรักเกอร์ั จำำากัด 

รายงานประจำาปี 2564

26



กลุ่มบริษััที่ท่ี่�อยู่ระหว่างการจัดำตั�งและการเข้้าซืื้�อกิจการ
โครงสร้างการถืือหุ้่้นิของกล่�มบริษััทฯ ณ ปจัจ่บันิ

ภาพโครงสร้างการถืือหุ้่้นิของกล่�มบริษััท

ประเภทธุ่รกิจหุ้ลัก

27

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564



ธุุรกิจท่ี่�อยู่ระหว่างการจัดำตั�งและการเข้้าซืื้�อกิจการ

บริษััท การประกอบธุ่รกิจ

1. บริษััท แพลท ฟื้นิิเซิร์ฟื้ จำากัดำ (“PFS”) ธุ่รกิจใหุ้้บริการใหุ้้บริการ ด้ำานิอ่ปกรณ์อิเล็กทรอนิิกส์ โทรคมนิาคม 
และระบบเทคโนิโลย่์สารสนิเทศ รวมถ้ืงระบบสารสนิเทศเพื�อการจัดำการ  
ระบบต์รวจวัดำเฉพาะด้ำานิ ระบบการ ใหุ้้บริการข้อมูลและบริการลูกค้าสัมพันิธ์ุ  
(Call Center) และระบบ การใหุ้้บริการ (Outsourcing Services) เป็นิต้์นิ  
ซ้�งปัจจ่บันิ PFS ได้ำรับสัญญาว�าจ้างใหุ้้เป็นิผูู้้บริการตู้์กดำเงินิสดำ จำานิวนิ  
10,000 ตู้์ เปน็ิเวลา 10 ปี

2. บริษััท เทโร สบาย์ จำากัดำ (“TRSB”) ธุ่รกิจสื�อโฆษัณา สื�อการต์ลาดำ ประช้าสัมพันิธ์ุ รวมถ้ืงการขาย์สื�อโฆษัณา   
ต์ลอดำจนิการขาย์และบริหุ้ารตั์�วภาพย์นิต์์/บัต์รคอนิเสิร์ต์ท่�สามารถืใช้้ 
ผู้�านิช้�องทางต์�างๆ ในิ ecosystem ของบริษััทฯ

3. บริษััทร�วมท่นิกับบริษััท ฟื้อร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 
จำากัดำ (มหุ้าช้นิ) (“FORTHSABUY”)

ธุ่รกิจใหุ้้บริการดูำแลและซ�อมบำาร่งตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์ รวมไปถ้ืงการ 
ใหุ้้บริการจ่ดำช้าร์จรถืย์นิต์์ไฟื้ฟื้า้ และการส�งเสริมธุ่รกิจของกล่�มบริษััท ฯ  
เช้�นิ ธุ่รกรรมทางการเงินิ ตู้์ Mini ATM ตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์ ตู้์นิำ�ามันิ 
ระบบการบริหุ้ารข้อมูลลูกค้า ธุ่รกิจสินิเชื้�อ และ ธุ่รกิจนิาย์หุ้น้ิาประกันิภัย์ 
เปน็ิต้์นิ 

4. บริษััท สบาย์ พอซ จำากัดำ (“SABUY POS”) ธุ่รกิจพัฒนิาและลงท่นิในิระบบ ระบบ POS (Point of sale system) หุ้รือระบบ 
ขาย์หุ้น้ิาร้านิ

5. บริษััท สบาย์ วอช้ จำากัดำ (“SABUY WASH”) ธุ่รกิจลงท่นิในิธุ่รกิจร้านิซัก-อบผู้้า

6. บริษััท ลอนิดำร่�บาร์ไทย์ จำากัดำ (LBT”) ธุ่รกิจใหุ้้บริการร้านิซัก-อบผู้้าแบบบริการต์นิเอง (Self-Service Laundry)  
รูปแบบแฟื้รนิไช้ส์ภาย์ใต้์ชื้�อลอนิดำร่�บาร์ และเป็นิผูู้้ริเริ�มนิวัต์กรรม 
เครื�องจ�าย์นิำ�าย์าอัต์โนิมัติ์ เพื�อส�งผู้�านินิำ�าย์าซักผู้้า นิำ�าย์าปรับผู้้าน่ิ�ม และนิำ�าย์า 

ฆ�าเชื้�อลงเครื�อง เพื�อต์อบโจทย์์เรื�องความสะอาดำ สะดำวกสบาย์อย์�าง 
เต็์มรูปแบบและใหุ้้บริการเครื�องซักอบแหุ้้งท่�ม่ค่ณภาพ ไดำ้มาต์รฐานิ 
ถูืกส่ขอนิามัย์ รวดำเร็ว สามารถืซักและ อบแหุ้้งได้ำแล้วเสร็จภาย์ในิ 1 ชั้�วโมง

7. บริษััท ซิต่์�ซอฟื้ท์อินิโฟื้เทค จำากัดำ (“CITY”) ธุ่ ร กิ จพั ฒนิาซอฟื้ท์ แว ร์  ( โปร แก ร มสำา เ ร็ จ รู ป  คอมพิ วเต์อร์ ) 
สำาหุ้รับธุ่รกิจต์�างๆ ลูกค้าส�วนิใหุ้ญ�อยู์�ในิธุ่รกิจค้าปล่กในิหุ้ลากหุ้ลาย์ ประเภท 
ได้ำแก� กล่�มร้านิขาย์ของช้ำา (ร้านิสะดำวกซื�อ มินิิมาร์ท ซ่ปเปอร์มาร์เก็ต์ 
หุ้้างสรรพสินิค้า) กล่�มร้านิค้าปล่กทั�วไป (เสื�อผู้้า แฟื้ชั้�นิ รองเท้า เครื�องประดัำบ 
หุ้นัิงสือ ย์า กิ�ฟื้ช้้อป อ่ปกรณ์ก่ฬา เพ็ทช้้อป สินิค้าไอท่และโทรศัพท์มือถืือ 
เป็นิต์้นิ) กล่�มร้านิขาย์อาหุ้าร และเครื�องดืำ�ม (กาแฟื้ เบเกอร่� ขนิมปัง 
ไอศคร่ม ร้านิอาหุ้าร ทั�งรูปแบบ Quick service และFull service) 
โดำย์ม่โปรแกรมสำาเร็จรูปชื้�อ POWERPOS และ POWERACC เปน็ิโปรแกรม
สำาเร็จรูปท่�ใช้้ในิการบริหุ้าร จัดำการร้านิ และระบบบัญช่้ในิร้านิ

8. บริษััท สบาย์ สปีดำ จำากัดำ  
(“SABUY SPEED”)

ธุ่รกิจลงท่นิในิธุ่รกิจ Drop-off และท่�ธุ่รกิจกิจอื�นิท่�เก่�ย์วข้อง

9. บริษััท สปีดำด่ำ�เอ็กเพรส เซอร์วิส จำากัดำ 
(“SPEEDY”)

ธุ่รกิจจ่ดำรับส�งพัสด่ำ Drop-off ภาย์ใต้์ Speedy
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บริษััท การประกอบธุ่รกิจ

10. บริษััท เพย์์โพสต์์เซอรวิส จำากัดำ (“PAYPOST”) ธุ่รกิจในิรูปแบบการขาย์แฟื้รนิไช้ส์ภาย์ใต้์ชื้�อเพย์์โพสต์์ ใหุ้้ผูู้้ประกอบการ 
ในิการใหุ้้บริการด้ำานิขนิส�ง โดำย์การรวบรวมขนิส�งชั้�นินิำา ภาย์ในิประเทศ 
ไว้ในิร้านิเด่ำย์ว เช้�นิ เคอร่� เอ็กซ์เพรส แฟื้ลช้ เอ็กซ์เพรส ไปรษัณ่ย์์ไทย์ 
และ J&T Express เป็นิต้์นิ พร้อมบริการด้ำานิสินิเชื้�อธุนิาคาร การโอนิเงินิ 
สินิเชื้�อทะเบ่ย์นิรถื งานิประกนัิภัย์ งานิเอกสาร รับช้ำาระบิลต์�าง ๆ  หุ้ลากหุ้ลาย์ 
บริการในิร้านิเด่ำย์ว โดำย์ในิปจัจ่บันิ PAYSPOST ม่สาขาแฟื้รนิไช้ส์ 1,317 สาขา

11. บริษััท เอ็มพ้อย์ท์เอ็กซ์เพรส จำากัดำ (“PXP”) ธุ่รกิจในิรูปแบบการขาย์แฟื้รนิไช้ส์ด้ำานิการเป็นิจ่ดำรวบรวมการขนิส�งพัสด่ำ 
ภาย์ในิประเทศจากบริษััทขนิส�ง

12. บริษััท เดำอะ เลต์เต์อร์ โพสต์์ เซอร์วิส จำากัดำ 
(“LTP”)

ธุ่รกิจในิรูปแบบการขาย์แฟื้รนิไช้ส์ด้ำานิการเป็นิจ่ดำรวบรวมการขนิส�งพัสด่ำ 
ภาย์ในิประเทศจากบริษััทขนิส�ง

13. บริษััท สบาย์ ดิำจิต์อล จำากัดำ  
(“SABUY DIGITAL”)

ธุ่รกิจศ้กษัาและลงท่นิในิธุ่รกิจท่�เก่�ย์วข้องกับสินิทรัพย์์ดิำจิต์อล (Digital 
Asset) เพื�อรองรับการใช้้งานิในิกล่�ม ecosystem ของกล่�มบริษััท

14. บริษััท สบาย์ แอคเซลเลอเรเต์อร์ จำากัดำ 
(“SABUYAC”)

ธุ่รกิจศ้กษัาและลงท่นิธุ่รกิจธุ่รกิจท่�เก่�ย์วข้องกับนิวัต์กรรม เพื�อขย์าย์การ 
ลงท่นิของกล่�มบริษััท และเพิ�มศักย์ภาพสินิค้าและบริการในิ ecosystem 
ของกล่�มบริษััท

15. บริษััท อ่�ต์แล็บ จำากัดำ (“EATLAB”) ธุ่รกิจใหุ้้บริการ SaaS (Service as a Solution) แก�ร้านิอาหุ้าร เพื�อช้�วย์ 
ในิการตั์ดำสินิใจออกแบบเมนูิอาหุ้าร โปรโมชั้�นิ แคมเปญ ต์�างๆ ในิการ 
กระต้่์นิย์อดำขาย์ โดำย์ใหุ้้ AI ศ้กษัาพฤต์ิกรรม หุ้รือ pattern ของลูกค้า 
ส�วนิใหุ้ญ� เพื�อกำาหุ้นิดำ Decision Model ใหุ้้แก�ร้านิอาหุ้าร “ช้�วย์คิดำ  
โปรโมชั้�นิ ประหุ้ยั์ดำเวลา”

16. บริษััท ค่นิ โปรไฟื้ล์ (ประเทศไทย์) จำากัดำ (“KEEN 
PROFILE”)

ธุ่รกิจใหุ้้บริการด้ำานิ Human Resource and Organization 
Development : HROD Tech ซ้�งนัิบเปน็ิธุ่รกิจท่�ม่ผูู้้ใหุ้้บริการน้ิอย์ราย์ในิไทย์ 
โดำย์ม่การพัฒนิาโปรแกรมในิการบรหิุ้าร ทรัพย์ากรบ่คคลท่�นิอกเหุ้นิอืไปจาก 
HR Management/Development ท่� ครอบคล่มเพ่ย์งดำ้านิสวัสดิำการ 
พนัิกงานิ หุ้รือการพัฒนิาพนัิกงานิผู้�านิการ ฝ่กึอบรมหุ้รือจัดำทำา Workshop 
โดำย์ทั�วไป แต์�ยั์งครอบคล่มไปถ้ืงการ บริหุ้ารการม่ส�วนิร�วมและความผูู้กพันิ
พนัิกงานิ และการบริหุ้ารผู้ลการ ดำำาเนิินิงานิพนัิกงานิผู้�านิตั์วช่้�วัดำต์�างๆ เช้�นิ 
KPIs/OKRs เปน็ิต้์นิ

17.  บริษััท คาร์ฟื้นิิน์ิ อินิเต์อร์เนิชั้�นิแนิล จำากัดำ 
(“CarFinn”)(1)

ธุ่รกิจใหุ้้บริการจัดำหุ้าสินิเชื้�อรถืย์นิต์์ท่กประเภทครบวงจรใหุ้้กับลูกค้า โดำย์ 
เริ�มจากการปล�อย์กู้เงินิใหุ้้กับลูกค้าสำาหุ้รับปิดำบัญช่้เดิำม และการปล�อย์กู้ 
เงินิดำ�วนิระย์ะสั�นิใหุ้้กับลูกค้าท่�ต้์องการเงินิ ใช้้ Digital Platform และ Online 
Marketing เป็นิหุ้ลัก เช้�นิ Facebook Google และ YouTube เป็นิต้์นิ

18.  บริษััท อินิด่ำม กร่�ป จำากัดำ (“INDEEM”)(1) บริษััทดำำาเนิินิธุ่รกิจจัดำจำาหุ้นิ�าย์สินิค้าในิลักษัณะแบบเครือข�าย์ (Multi-level 
Marketing (MLM)หุ้รือ Network Marketing) ท่�ม่การประย่์กต์์ใช้้นิวัต์กรรม 
เทคโนิโลย่์ต์�างๆ ท่�หุ้ลากหุ้ลาย์ เช้�นิ การจัดำจำาหุ้นิ�าย์สินิค้าผู้�านิแพลต์ฟื้อร์ม 
ออนิไลน์ิ อาทิ พันิล้านิ (Phanlaan) และ ถูืกด่ำ (Tuuk Dee) การใช้้คะแนินิ 
สะสมของสมาชิ้กในิการแลกซื�อสินิค้า (Loyalty Program) และการร�วมมือกับ 
พันิธุมิต์รทางธุ่รกิจในิการนิำา Digital Token ใช้้แลกซื�อสินิค้า เปน็ิต้์นิ
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19. บริษััท ลอคบอกซ์ กร่�ป จำากัดำ (“Lockbox”)(2) ธุ่รกิจเก่�ย์วกับ Smart locker หุ้ลากหุ้ลาย์รูปแบบ อันิประกอบด้ำวย์ 
1) บริการ Smart Locker
2) ใหุ้้บริการจัดำส�งสัมภาระ 
3) พื�นิท่� Media และโฆษัณาต์�างๆ และ 
4) บริการเสริมอื�นิๆ เช้�นิ กระเปา๋ ถ่ืงสัมภาระ วัสด่ำเพื�อการบรรจ่หุ่้บหุ้�อ

20. บริษััท ดิำ อะช่้ฟื้เวอร์ 59 จำากัดำ  
(“Achiever 59”)(2)

ธุ่รกิจใหุ้้บริการเช้�นิเด่ำย์วกับ Smart locker box 

21. บริษััท แอ็ดำวานิซ์ อินิฟื้อร์เมชั้�นิ เทคโนิโลย่์ จำากัดำ 
(มหุ้าช้นิ) (“AIT”)(3)

ธุ่รกิจใหุ้้บริการพื��นิท่�เก็บข้อมูล (Cloud Computing) การออกแบบ  

ใหุ้้คำาปร้กษัาและวางระบบคอมพิวเต์อร์และโครงข�าย์เทคโนิโลย่์สารสนิเทศ
และการสื�อสาร

22. บริษััท นิครหุ้ลวง แคปปิต์อล จำากัดำ (มหุ้าช้นิ) 
(“NKON”)(3)

ธุ่รกิจสินิเชื้�อจำานิำาทะเบ่ย์นิรถื สินิเชื้�อท่�ดิำนิ และสินิเชื้�อรับจำานิำาทะเบ่ย์นิรถื 
เพื�อเกษัต์รกร

23. บริษััท บัซซ่�บ่ส์ จำากัดำ(“BZB”)(3) ธุ่รกิจแพลต์์ฟื้อร์ม และ บริหุ้ารจัดำการจากองค์กรธุ่รกิจ ในิดำ้านิ CRM 
Management (การบริหุ้ารความสัมพันิธ์ุของลูกค้า)

24. บริษััทร�วมท่นิกับ OMoney(1) ธุ่รกิจปล�อย์สินิเชื้�อ  Pico Finance และใช้้ระบบ Digital Lending 
มาปรับใช้้กับธุ่รกิจสินิเชื้�ออื�นิๆ ของบริษััทฯ

25. บริษััทร�วมท่นิกับ INDEEM(1) ธุ่รกิจด้ำานิ Fulfilment และการสร้างเครือข�าย์ช้�องทางการขาย์ร�วมกันิ 
(Sales Shop Network) ซ้�งจะเปน็ิการใช้้และขย์าย์เครือข�าย์สาขาท่�บริษััทฯ 
ม่อยู์� กว�า 10,000 สาขา ใหุ้้เกิดำมูลค�าเพิ�มกับทางบริษััทฯ

26. บริษััทร�วมท่นิกับ Achiever 59(2) ธุ่รกิจใหุ้้บริการเช้�นิเด่ำย์วกับ Smart Locker

*หม้ายเหต่: 

(1) วั่นท่ี่� 30 ม้กรัาคม้ 2565 บร่ัษััที่ฯ ได้อน่มั้ต่การัซ่�อห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นออกใหม่้ของ CarFinn โดยบร่ัษััที่ม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นใน CarFinn ร้ัอยลุ่ะ 

20 แลุ่ะ บร่ัษััที่ได้อน่มั้ต่การัซ่�อห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นของ INDEEM โดยบร่ัษััที่ม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นใน INDEEM ร้ัอยลุ่ะ 30 อ่กทัี่�งยังม่้การัอน่มั้ต่การัจัำดตั�ง 

บร่ัษััที่ร่ัว่ม้ท่ี่นกับ Omoney แลุ่ะ INDEEM โดยม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นท่ี่�ร้ัอยลุ่ะ  60 ทัี่�งสำองบร่ัษััที่

(2) วั่นท่ี่� 12 ก่ม้ภาพันธ์ุ 2565   บร่ัษััที่ฯ ได้อน่มั้ต่การัซ่�อห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นของ Lockbox โดยบร่ัษััที่ม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นใน Lockbox ร้ัอยลุ่ะ 20 

แลุ่ะอน่มั้ต่การัซ่�อห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นของ Achiever 59   โดยบร่ัษััที่ม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นใน Achiever 59 ร้ัอยลุ่ะ 20% นอกจำากน่� ยังม่้การัอน่มั้ต่การั 

จัำดตั�งบร่ัษััที่ร่ัว่ม้ท่ี่นกับ Achiever 59 โดยม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นท่ี่�ร้ัอยลุ่ะ 50

(3) วั่นท่ี่� 21 ก่ม้ภาพันธ์ุ 2565 บร่ัษััที่ฯ ได้อน่มั้ต่การัซ่�อห้่นสำามั้ญ่แลุ่ะใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ AIT-W2 รัว่ม้ไปีถ้งการัใช้ส่ำที่ธุ่แปีลุ่งสำภาพ AIT-W2 ของ 

AIT  โดยบร่ัษััที่ม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นใน AIT ร้ัอยลุ่ะ 10.99  แลุ่ะได้ม่้การัอน่ม้ัต่การัซ่�อห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นของนครัหลุ่ว่งแคปีปิีตอลุ่ โดยบร่ัษััที่ม่้สำัดส่ำว่น 

การัถ่อห้่นในนครัหลุ่ว่งแคปีปิีตอลุ่  ร้ัอยลุ่ะ 25 นอกจำากน่� บร่ัษััที่ ฯ ได้อน่มั้ต่การัซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบัซซ่�บ่ส์ำ โดยบร่ัษััที่ม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นในบัซซ่�บ่ส์ำ 

ร้ัอยลุ่ะ 30

รายงานประจำาปี 2564
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2.1 ลักษัณะการประกอบธุุรกิจ  
2.1.1  โครงส่ร้างรายได้ำประจำาปี 2564

ตารัางต่อไปีน่�แสำดงรัายได้จำากการัขาย รัายได้จำากการัให้บร่ัการั รัายได้จำากการัให้บร่ัการัตาม้สัำญ่ญ่า แลุ่ะรัายได้ดอกเบ่�ยจำากการัขาย

ผ่่อนชำารัะของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ โดยแสำดงตาม้มู้ลุ่ค่าแลุ่ะอัตรัาร้ัอยลุ่ะสำำาหรัับปีี 2562-2564 เป็ีนดังน่�

โครงส่ร้างรายได้ำประจำาปี 2564
หน่วย:	ล้านบาที่

ธุ่รกิจบริการ
ระบบช้ำาระเงินิ 

ธุ่รกิจ 
จัดำจำาหุ้นิ�าย์
สินิค้าและ
ผู้ลิต์ภัณฑ์์

ธุ่รกิจระบบ
โซลูชั้�นิ 

ธุ่รกิจ
บริการ

ทางการ
เงินิ

(1)

รวม 
ส�วนิงานิ 
ท่�ราย์งานิ

สัดำส�วนิ
ราย์ได้ำ

(%)

ป ี
2564

ราย์ได้ำจากการใหุ้้บริการ 563.63 50.56 577.37 - 1,191.56 56.02

ราย์ได้ำจากการขาย์ 0.88 633.61 30.95 - 665.44 31.29

ราย์ได้ำจากการใหุ้้บริการ
ต์ามสัญญาและดำอกเบ่�ย์
ผู้�อนิช้ำาระ

267.94 - 1.90 - 269.84 12.69

ราย์ได้ำรวม 832.45 684.17 610.21 - 2,126.84 100.00

ป ี
2563

ราย์ได้ำจากการใหุ้้บริการ 604.66 42.78 - - 647.43 44.32

ราย์ได้ำจากการขาย์ 0.60 517.35 60.28 - 578.23 39.58

ราย์ได้ำจากการใหุ้้บริการ
ต์ามสัญญาและดำอกเบ่�ย์
ผู้�อนิช้ำาระ

235.16 - - - 235.16 16.10

ราย์ได้ำรวม 840.42 560.12 60.28 - 1,460.82 100.00

ป ี
2562

ราย์ได้ำจากการใหุ้้บริการ 660.62 12.58 25.54 - 698.73 56.59

ราย์ได้ำจากการขาย์ - 352.37 6.83 - 359.20 29.09

ราย์ได้ำจากการใหุ้้บริการ
ต์ามสัญญาและดำอกเบ่�ย์
ผู้�อนิช้ำาระ

176.69 - - - 176.69 14.31

ราย์ได้ำรวม 837.31 364.94 32.37 - 1,234.61 100.00

หมายเหต้

(1) ธุ่รัก่จำบร่ัการัที่างการัเง่นยังไม่้ได้เปิีดให้บร่ัการัในปีี 2564

2.1.2 ลักษัณะผลิตภัณฑ์์หรือบริการ
บร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) ปีรัะกอบธุ่รัก่จำการั 

ให้บร่ัการัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำหลุ่ากหลุ่ายรูัปีแบบ ผ่่านรัะบบน่เว่ศน์ 

ที่างการัเง่น (Financial Ecosystem) ของบร่ัษััที่ฯ  ผ่่านตู้เต่ม้เง่น  

ภายใต้เคร่ั�องหม้ายการัค้า “เต่ม้สำบายพลัุ่สำ” ตู้ส่ำนค้า ภายใต้

เครั่�องหม้ายการัค้า “เว่นด่�งพลัุ่สำ” การัขายส่ำนค้าออนไลุ่น์ รัะบบ

บร่ัหารัศูนย์อาหารั รัะบบ POS ศูนย์บร่ัการัรัับส่ำงพัสำด่ (Delivery 

drop-off) ตลุ่อดจำนธุ่รักรัรัม้ที่างการัเง่น เช่น ส่ำนเช่�อแลุ่ะนายหน้า 

ปีรัะกันภัย โดยปัีจำจ่ำบันปีรัะกอบธุ่รัก่จำหลัุ่ก 4 ปีรัะเภที่ ได้แก่  

1) ธุ่รัก่จำบร่ัการัรัะบบชำารัะเง่น (Payment) 2) ธุ่รัก่จำจัำดจำำาหน่ายส่ำนค้า

แลุ่ะผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ (Merchandising) 3) ธุ่รัก่จำรัะบบโซลูุ่ชั�นส์ำ (Solutions) 

แลุ่ะ 4) ธุ่รัก่จำบร่ัการัที่างการัเง่น (Financial Service) โดยม่้ 

รัายลุ่ะเอ่ยด ดังน่�
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 1) ธุุรกิจบริการระบบชำำาระเงิน (Payment)
การใหุ้้บริการรับช้ำาระเงินิแทนิผู้�านิตู้์เติ์มเงินิ 

อัต์โนิมัติ์ 
บร่ัษััที่ฯ ดำาเน่นธุ่รัก่จำเป็ีนผู้่ให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นแที่นผ่่าน 

ตู้เต่ม้เง่นอัตโนมั้ต่ (Top-Up Machine) ภายใต้เคร่ั�องหม้ายการัค้า  

“เต่ม้สำบายพลัุ่สำ” โดยบร่ัษััที่ฯ ได้รัับอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการั

การัชำารัะเง่นภายใต้การักำากับ ปีรัะเภที่ “การัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่น

ด้ว่ยว่่ธุ่การัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ – การัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นแที่น”  

จำาก ธุนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย ซ้�งเป็ีนการัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่น

ที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำแที่นผู้่ขายส่ำนค้าหร่ัอผู้่ให้บร่ัการัหร่ัอเจ้ำาหน่� เช่น 

Mobile Operator ธุนาคารัพาณ่์ชย์ การัไฟฟ้านครัหลุ่ว่ง การัไฟฟ้า

ส่ำว่นภูม่้ภาค การัปีรัะปีาส่ำว่นภูม่้ภาค เป็ีนต้น 

นอกจำากการัให้บร่ัการัการัรัับชำารัะเง่นแที่นผ่่านตู้เต่ม้เง่นแลุ้่ว่

 บร่ัษััที่ฯ ยังดำาเน่นธุ่รัก่จำขายตู้เต่ม้เง่นอัตโนมั้ต่ โดยบร่ัษััที่ฯ ได้รัับ

ใบอน่ญ่าตจำากสำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การัก่จำการักรัะจำายเส่ำยง ก่จำการั

โที่รัทัี่ศน์ แลุ่ะก่จำการัโที่รัคม้นาคม้แห่งชาต่ (กสำที่ช.) ให้สำาม้ารัถ

ปีรัะกอบหร่ัอที่ำาตู้เต่ม้เง่น แลุ่ะขายตู้เต่ม้เง่นให้แก่ลูุ่กค้าได้ผ่่านใบ

อน่ญ่าตให้ค้าซ้�งเคร่ั�องว่่ที่ยค่ม้นาคม้ หร่ัออ่ปีกรัณ์์ใดๆ ของเคร่ั�องว่่ที่ย่

คม้นาคม้ แลุ่ะใบอน่ญ่าตให้ที่ำาซ้�งเคร่ั�องว่่ที่ยค่ม้นาคม้ หร่ัออ่ปีกรัณ์์ใดๆ 

ของเคร่ั�องว่่ที่ยค่ม้นาคม้ (เน่�องจำากตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ เป็ีนอ่ปีกรัณ์์

ท่ี่�ม่้การัเช่�อม้ต่อกับคลุ่่�นคว่าม้ถ่�ท่ี่�ต้องได้รัับอน่ญ่าตจำาก กสำที่ช. ก่อน) 

โดยลูุ่กค้าผู้่ท่ี่�ต้องการัเต่ม้เง่นโที่รัศัพท์ี่ หร่ัอชำารัะค่าบร่ัการั

ต่างๆ สำาม้ารัถที่ำาธุ่รักรัรัม้ผ่่านตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ ได้ด้ว่ยตนเอง  

โดยการัเลุ่่อกคำาสัำ�งต่างๆ บนตู้เต่ม้เง่น ซ้�งใช้โปีรัแกรัม้แอพพลุ่่เคชั�น

สำำาหรัับการัให้บร่ัการัเต่ม้เง่นแลุ่ะชำารัะเง่นโดยเฉีพาะ แลุ่ะม่้การั 

เช่�อม้ต่อกับรัะบบเซ่ร์ัฟเว่อร์ักลุ่าง เพ่�อเช่�อม้ต่อไปียังรัะบบเซ่ร์ัฟเว่อร์ั

ของผู้่ให้บร่ัการัต่างๆ ด้ว่ยคว่าม้สำะดว่กรัว่ดเร็ัว่แลุ่ะม่้คว่าม้แม่้นยำา  

โดยลูุ่กค้าจำะชำารัะเง่นด้ว่ยการัหยอดเหร่ัยญ่หร่ัอใช้ธุนบัตรัเพ่�อชำารัะ

ค่าบร่ัการั โดยตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ ม่้การัให้บร่ัการัตลุ่อด 24 ชั�ว่โม้ง

 แลุ่ะยังม่้ศูนย์บร่ัการัให้คำาปีร้ักษัา (Call Center) ตลุ่อด 24 ชั�ว่โม้ง 

เพ่�อแก้ไขปัีญ่หาแลุ่ะอำานว่ยคว่าม้สำะดว่กใหแ้ก่ลูุ่กค้าผู้่ใช้บร่ัการัอ่กด้ว่ย 

เป็ีนไปีตาม้สำโลุ่แกนของบร่ัษััที่ฯ ท่ี่�ว่่า “เต่ม้สำบายพลัุ่สำ ส่ำนค้าค่ณ์ภาพ  

บร่ัการัด้ว่ยใจำ” ปัีจำจ่ำบัน บร่ัษััที่ฯ ม่้การัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นผ่่าน 

ตู้เต่ม้เง่นอัตโนมั้ต่ (Top-Up Machine Service) ได้แก่

1) การัให้บร่ัการัเต่ม้เง่นค่าโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่�รัะบบเต่ม้เง่น 

(Prepaid) ของท่ี่กรัะบบท่ี่กเคร่ัอข่าย ได้แก่

 - One-2-Call ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ AIS

 - TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ TRUE

 - DTAC ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ DTAC

 - my by CAT ของ CAT

 - เพนกว่่น ของบร่ัษััที่ เดอะ ไว่ท์ี่สำเปีซ จำำากัด

2) การัให้บร่ัการัชำารัะบ่ลุ่ค่าไฟฟ้า-ค่านำ�าปีรัะปีา ได้แก่  

การัไฟฟ้านครัหลุ่ว่ง การัไฟฟ้าส่ำว่นภูม่้ภาค แลุ่ะการัปีรัะปีาส่ำว่น

ภูม่้ภาค 

3) การัให้บร่ัการัฝ่ากเง่นเข้าบัญ่ช่ธุนาคารั (Banking Agent) 

ได้แก่ ธุนาคารักส่ำกรัไที่ย ธุนาคารักร่ังไที่ย ธุนาคารัไที่ยพาณ่์ชย์ 

ธุนาคารัออม้ส่ำน ธุนาคารัเพ่�อการัเกษัตรัแลุ่ะสำหกรัณ์์การัเกษัตรั แลุ่ะ 

ธุนาคารักร่ังศร่ัอยธุ่ยา ทัี่�งน่�บร่ัษััที่ฯ ม่้แผ่นการัท่ี่�จำะขยายการัใหบ้ร่ัการั

ฝ่ากเง่นเข้าบัญ่ช่ของธุนาคารัอ่�นๆ เพ่�ม้เต่ม้ในอนาคต

4) การัให้บร่ัการัชำารัะบ่ลุ่ค่าโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่�รัะบบรัายเด่อน 

(Post-paid) ของท่ี่กรัะบบท่ี่กเคร่ัอข่าย ได้แก่

 - AIS ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ AIS

 - TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ TRUE

 - DTAC ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ DTAC

5) การัให้บร่ัการัเต่ม้เง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ (e-Money) ได้แก่

 - mPAY Wallet ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ AIS 

 - TRUE Money Wallet ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ TRUE

 - Rabbit LINE Pay

6) การัให้บร่ัการัชำารัะบ่ลุ่ค่าอ่นเตอร์ัเน็ต ได้แก่

 - AIS Fibre ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ AIS 

 - TRUE Online ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ TRUE

 - 3BB ของบร่ัษััที่ ที่ร่ัปีเปิีลุ่ท่ี่ อ่นเที่อร์ัเน็ต จำำากัด

7) การัให้บร่ัการัการัซ่�อบัตรัเง่นสำด บัตรัเกม้สำ์ สำต่กเกอรั์ 

ไลุ่น์ ฯลุ่ฯ

8) การัให้บร่ัการัการัชำารัะบ่ลุ่ค่าส่ำนค้า เช่น ม่้สำท่ี่น True 

Vision/True Convergence

9) การัให้บร่ัการัการัเต่ม้เง่นเข้าบัตรั Rabbit Card (เฉีพาะตู้

ท่ี่�ต่ดตั�งเคร่ั�องรัองรัับการัอ่านบัตรั Rabbit Card)

10) การัให้บร่ัการัชำารัะบ่ลุ่อ่�นๆ เช่น บ่ลุ่บัตรัเครัด่ต บ่ลุ่บัตรั

เง่นสำดหร่ัอบัตรัผ่่อนส่ำนค้า บ่ลุ่ส่ำนเช่�อ บ่ลุ่ปีรัะกันช่ว่่ต/ปีรัะกันภัย

 การจำาหุ้นิ�าย์ตู้์เติ์มเงินิอัต์โนิมัติ์ (Top-Up 
Machine Sale)

นอกจำากการัให้บร่ัการัการัรัับชำารัะเง่นแที่นผ่่านตู้เต่ม้เง่นแลุ้่ว่  

บร่ัษััที่ฯ ยังดำาเน่นธุ่รัก่จำขายตู้เต่ม้เง่นอัตโนมั้ต่ ภายใต้เคร่ั�องหม้าย 

การัค้า “เต่ม้สำบายพลัุ่สำ” โดยบร่ัษััที่ฯ ได้รัับใบอน่ญ่าตจำากสำำานักงาน

คณ์ะกรัรัม้การัก่จำการักรัะจำายเส่ำยง ก่จำการัโที่รัทัี่ศน์ แลุ่ะก่จำการั

โที่รัคม้นาคม้แห่งชาต่ (กสำที่ช.) ให้สำาม้ารัถปีรัะกอบหร่ัอที่ำาตู้เต่ม้เง่น  

แลุ่ะขายตู้เต่ม้เง่นให้แก่ลูุ่กค้าได้ผ่่านใบอน่ญ่าตให้ค้าซ้�งเคร่ั�องว่่ที่ย่

คม้นาคม้ หร่ัออ่ปีกรัณ์์ใดๆ ของเคร่ั�องว่่ที่ยค่ม้นาคม้ แลุ่ะใบอน่ญ่าต 

ให้ที่ำาซ้�งเคร่ั�องว่่ที่ยค่ม้นาคม้ หร่ัออ่ปีกรัณ์์ใดๆ ของเครั่�องว่่ที่ยค่ม้นาคม้  

เน่�องจำากตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ เป็ีนอ่ปีกรัณ์์ท่ี่�ม่้การัเช่�อม้ต่อกับคลุ่่�น

คว่าม้ถ่�ท่ี่�ต้องได้รัับอน่ญ่าตจำาก กสำที่ช. ก่อน
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  บร่ัษััที่ฯ ม่้การัสำร้ัางแรังจูำงใจำให้แก่ลูุ่กค้าในการัซ่�อตู้เต่ม้เง่น 

ของบร่ัษััที่ฯ ด้ว่ยการัให้ส่ำว่นแบ่งค่าธุรัรัม้เน่ยม้ท่ี่�เก่ดข้�นจำากการั 

ที่ำาธุ่รักรัรัม้ผ่่านตู้เต่ม้เง่นของลูุ่กค้า แลุ่ะยังม่้การัอำานว่ยคว่าม้สำะดว่ก

แก่ผู้่ซ่�อตู้เต่ม้เง่น เช่น การัให้บร่ัการัการัผ่่อนชำารัะตู้เต่ม้เง่นเป็ีนงว่ด  

โดยการัผ่่อนชำารัะ 36 งว่ด หร่ัอ 60 งว่ด เป็ีนต้น การัให้บร่ัการั Call 

Center เพ่�อแก้ไขปัีญ่หาต่างๆท่ี่�เก่�ยว่กับตู้เต่ม้เง่น ตลุ่อด 24 ชั�ว่โม้ง

 เป็ีนต้น

 โดยตู้เต่ม้เง่นท่ี่�บร่ัษััที่ฯ ได้ขายขาดให้กับลูุ่กค้า ลูุ่กค้าจำะเป็ีน 

เจ้ำาของกรัรัม้ส่ำที่ธุ่�ในตู้ แลุ่ะบร่ัษััที่ฯ จำะม่้การัรัับปีรัะกันตู้เต่ม้เง่น 

เป็ีนรัะยะเว่ลุ่า 1-3 ปีี บร่ัการัซอ่ม้แซ่ม้ตู้เต่ม้เง่นหากเก่ดปัีญ่หา บร่ัการั 

อัพเดตโปีรัแกรัม้ซอฟท์ี่แว่ร์ั เพ่�อรัองรัับบร่ัการัใหม่้ๆ หร่ัอโปีรัโม้ชั�น 

ส่ำงเสำร่ัม้การัตลุ่าดท่ี่�อาจำม่้เพ่�ม้ข้�นในอนาคตได้ เพ่�อให้มั้�นใจำได้ว่่า 

ตู้เต่ม้เง่น ท่ี่กตู้ ม่้บร่ัการัท่ี่�ครับครััน ม่้ม้าตรัฐานการัที่ำางานท่ี่�แม่้นยำา 

ม่้คว่าม้ทัี่นสำมั้ยแลุ่ะน่าเช่�อถ่อเสำม้อ

โดยบร่ัษััที่ฯ ม่้การัขยายตู้เต่ม้เง่น “เต่ม้สำบายพลัุ่สำ” 

อยา่งต่อเน่�อง ซ้�งจำำานว่นตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะตู้เต่ม้เง่นของลูุ่กค้า 

ณ์ ส่ำ�นปีี  2561 ถ้ง 2564 เป็ีนดังน่�

จำานิวนิต์ู้เต์ิมเงินิ “เต์ิมสบาย์พลัส” 2561 2562 2563 2564
จำานิวนิต์ู้เต์ิมเงินิของลูกค้า 33,754 37,346 39,041 38,321

จำานิวนิต์ู้เต์ิมเงินิของบริษััทฯ 13,286 15,437 16,229 16,229

รวม 47,040 52,783 55,270 54,550

ธุ่รกิจใหุ้้บริการการช้ำาระเงินิ (Payment Service 
Provider / Facilitator Business Unit) 

 SBM ได้รัับใบอน่ญ่าตปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้การั 

กำากับของธุนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย (ธุปีที่.) เม่้�อวั่นท่ี่� 12 ม่้นาคม้ 2563 แลุ่ะ ได้เร่ั�ม้ 

ดำาเน่นการัเช่งพาณ่์ชย์เม่้�อช่ว่งเด่อนม้กรัาคม้ 2564 โดยได้รัับใบอน่ญ่าตทัี่�งส่ำ�น  

4 ปีรัะเภที่ธุ่รัก่จำ ได้แก่ซ้�ง

1) ใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำการัให้บร่ัการัเง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ (E-Money 

license)

2) ใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำการัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นด้ว่ยว่่ธุ่การัที่าง

อ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ (Payment Agent License: PA)

3) ใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำการัให้บร่ัการัสำนับสำน่นบร่ัการัแก่ผู้่รัับบัตรั 

Payment (Facilitator License: PF)

4) ใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำการัให้บร่ัการัโอนเง่นด้ว่ยว่่ธุ่การัที่าง

อ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ (Fund Transfer License) โดยกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ว่างแผ่นท่ี่�จำะดำาเน่น

ธุ่รัก่จำเป็ีนผู้่ให้บร่ัการัแลุ่ะเป็ีนตัว่กลุ่างในการัชำารัะเง่นด้ว่ยเที่คโนโลุ่ยใ่นรูัปีแบบต่างๆ  

ผ่่าน SBM โดยรัะบบการัชำารัะเง่นดังกลุ่่าว่จำะถูกออกแบบให้ม่้คว่าม้ย่ดหย่่น  

กลุ่่าว่ค่อในแง่ของการัให้บร่ัการัเง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ (e-Money Service) ก็เป็ีน  

e-Money ท่ี่�สำาม้ารัถนำาไปีใช้ชำารัะค่าส่ำนค้าหร่ัอบร่ัการัได้หลุ่ากหลุ่ายช่องที่าง  

ในแง่ของการัให้บร่ัการัรัะบบการัรัับชำารัะเง่นที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ (Payment  

Platform Provider) ก็เป็ีน Payment Platform ท่ี่�รัองรัับการัรัับชำารัะ 

ของผู้่ให้บร่ัการัรัายอ่�น ๆ ได้หลุ่ากหลุ่ายไม้่จำำากัดแต่เพ่ยง e-Money ของ SBM  

เพ่ยงอย่างเด่ยว่ โดยรัะบบการัชำารัะเ ง่นของ SBM จำะถูกออกแบบ 

ภาพตั์วอย์�างตู้์เติ์มเงินิอัต์โนิมัติ์
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ให้เหม้าะกับธุ่รัก่จำในหลุ่ากหลุ่ายปีรัะเภที่รัว่ม้ถ้ง ตู้เต่ม้เง่น

อัตโนมั้ต่ ตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ แลุ่ะศูนย์อาหารั ซ้�งเป็ีนธุ่รัก่จำ

หลัุ่กของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ โดยธุ่รัก่จำให้บร่ัการัการัชำารัะเง่นของ SBM  

จำะเป็ีนธุ่รัก่จำท่ี่�เข้าม้าเช่�อม้โยงกับรัะบบน่เว่ศน์ที่างธุ่รัก่จำในปัีจำจ่ำบันของ 

บร่ัษััที่ฯ (Existing Business Ecosystem) แลุ่ะสำรัา้งรัะบบน่เว่ศนใ์หม่้  

(New Business Ecosystem) ท่ี่�ม่้การัเช่�อม้โยงรัะบบการัชำารัะเง่น 

ระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management (“SBE”)
 บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะ บัซซ่�บ่ส์ำ ร่ัว่ม้กันดำาเน่นธุ่รัก่จำสำร้ัาง Loyalty Program ให้กับกลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำ SABUY แบบ One Stop Service เพ่�อ

เป็ีนแรังเสำร่ัม้ให้กับรัะบบ POS ของ SABUY โดยในปีัจำจ่ำบันรัะบบ POS ของ SABUY เปี็นการัรัว่ม้เอาบร่ัการัจำากในตู้เต่ม้เง่นเข้าม้าไว้่ใน

รัะบบ POS ด้ว่ย ที่ำาให้สำาม้ารัถให้บร่ัการัรัองรัับด้านการัชำารัะเง่นที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำผ่่านตู้เต่ม้เง่นบน POS โดยสำาม้ารัถจ่ำายผ่่าน QR Code  

ไม่้ว่่าจำะเป็ีน QR Promptpay แลุ่ะบร่ัการั E-Wallet ต่างๆ รัว่ม้ถ้งม่้บร่ัการัโอนเง่นไปียังธุนาคารัในต่างปีรัะเที่ศ อาท่ี่ เม่้ยนม้า ลุ่าว่ กัม้พูชา

 หร่ัอการัเปีิดบร่ัการัซ่�อไลุ่น์สำต่�กเกอร์ั, ซ่�อปีรัะกันภัย แลุ่ะพรับ. รัถจัำกรัยานยนต์ รัถยนต์, ชำารัะบ่ลุ่ค่าไฟฟ้า-ค่านำ�าปีรัะปีาส่ำว่นภูม่้ภาค  

ซ้�งถ่อเป็ีนตัว่แที่นรัับชำารัะท่ี่�ถูกต้องตาม้กฎหม้ายท่ี่�เปิีดให้บร่ัการัชำารัะผ่่านตู้ เป็ีนต้น นับว่่าเป็ีนข้อได้เปีร่ัยบด้านนวั่ตกรัรัม้การัให้บร่ัการั 

รูัปีแบบใหม่้ๆ ท่ี่�หลุ่ากหลุ่ายแลุ่ะม่้คว่าม้ทัี่นสำมั้ยบนรัะบบ SABUY POS แลุ่ะสำาม้ารัถตอบสำนองคว่าม้ต้องการัแลุ่ะไลุ่ฟ์สำไตล์ุ่ของผู้่บร่ัโภค 

อย่างต่อเน่�อง

โดยในอนาคตรัะบบ POS จำะที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนตัว่กลุ่างใน Ecosystem ของ SABUY โดยจำะนำารัะบบ CRM แลุ่ะ Loyalty Program  

ท่ี่�ได้กลุ่่าว่ไว้่ข้างต้น ผ่่านรัะบบของ SABUY Exchange แลุ่ะโดยจ่ำดน่�จำะเปีน็การัเช่�อม้โยงแลุ่ะนำาไปีพฒันาต่อยอดในการัสัำ�งซ่�อวั่ตถ่ด่บใหแ้ก่ร้ัาน

อาหารัแลุ่ะครััว่เร่ัอนผ่่านรัะบบของ SABUY Foodplus แลุ่ะ SABUY Market Plus

ทัี่�งจำากภายนอก แลุ่ะภายในกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ซ้�งจำะเป็ีนสำร้ัางคว่าม้สำะดว่ก

สำบายให้กับกลุ่่่ม้ลูุ่กค้าเป้ีาหม้ายท่ี่�จำะเข้าม้าอยู่ใน Ecosystem ของ

กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ นอกจำากน่� ธุ่รัก่จำให้บร่ัการัการัชำารัะเง่นของ SBM  

จำะช่ว่ยลุ่ดปีร่ัม้าณ์การัใช้เง่นสำดภายในกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ซ้�งจำะช่ว่ยลุ่ดต้นท่ี่น 

ในการับร่ัหารัจัำดการัเง่นสำดภายในกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ได้

ภาพตั์วอย์�างหุ้น้ิาแอพพลิเคชั้นิ SABUY MONEY

รายงานประจำาปี 2564
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2) ธุุรกิจจัดำจำาหน่ายสิ่นค้าและผลิตภัณฑ์์ (Merchandising)
ธุ่รกิจผู้ลิต์บัต์รพลาสติ์ก (Plastic Card Business Unit)
TBSP ซ้�งเป็ีนบร่ัษััที่ย่อยท่ี่�บร่ัษััที่ ถ่อห้่นในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 73.54 เป็ีนผู้่ดำาเน่นธุ่รัก่จำ ผ่ลุ่่ตบัตรัพลุ่าสำต่ก แลุ่ะให้บร่ัการับันท้ี่กข้อมู้ลุ่ 

ส่ำว่นบ่คคลุ่ลุ่งบนบัตรัด้ว่ยเคร่ั�องพ่ม้พ์แลุ่ะอ่ปีกรัณ์์ท่ี่�ทัี่นสำมั้ย รัว่ม้ถ้งการัจัำดการัรัะบบคว่าม้ปีลุ่อดภัยด้ว่ยม้าตรัฐานรัะดับสูำงได้รัับการัรัับรัอง

จำาก Visa, MasterCard , CUP, JCB, TBCC แลุ่ะ AMERICAN EXPRESS (AMEX) ให้เป็ีนผู้่ผ่ลุ่่ตบัตรัได้ตาม้ม้าตรัฐานบัตรัเดบ่ต บัตรัเครัด่ต  

บัตรัเครัด่ตต่ดช่ปี (EMV) แลุ่ะรัว่ม้ถ้งการัผ่ลุ่่ตบัตรั Smart Card ปีรัะเภที่ต่างๆ นอกจำากน่� การัให้บร่ัการัลุ่งข้อมู้ลุ่บนบัตรั ม่้บร่ัการั 

ในหลุ่ายรูัปีแบบ เช่น การัพ่ม้พ์ช่�อ พ่ม้พ์รูัปี หม้ายเลุ่ขสำม้าช่ก Barcode ลุ่งข้อมู้ลุ่แถบแม้่เหล็ุ่ก ลุ่งข้อมู้ลุ่ในช่ปีแลุ่ะการัผ่สำม้ผ่สำานกับการันำา

เที่คโนโลุ่ยใ่หม่้ๆม้าปีรัะย่กต์ใช้ เป็ีนต้น พร้ัอม้ทัี่�งรัับจัำดหาเอกสำารัปีรัะกอบ บรัรัจ่ำบัตรัลุ่งในซองจำดหม้าย เพ่�อเตร่ัยม้พร้ัอม้ในการัส่ำงไปีตาม้ช่อง

ที่างต่างๆ ได้อย่างครับว่งจำรั

ภาพต์ัวอย์�างหุ้นิ้าบัต์ร

ธุ่รกิจตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์ (Vending Machine 
Business Unit)

 กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ไดด้ำาเน่นธุ่รัก่จำตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ (Vending 

Machine Business Unit) ผ่่านบร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (VDP)  

ภายใต้เคร่ั�องหม้ายการัค้า “เว่นด่�ง พลัุ่สำ” โดยเป็ีนการัให้บร่ัการั

จำำาหน่ายส่ำนค้าบร่ัโภค (Food and Beverage) โดยสำาม้ารัถ 

แบ่งออกเปี็น 2 ปีรัะเภที่ ได้แก่ 1) เครั่�องด่�ม้ (Beverage) เช่น  

นำ�าด่�ม้ นำ�าอัดลุ่ม้ นำ�าหว่าน นำ�าผ่ลุ่ไม้้ กาแฟ ชา เครั่�องด่�ม้ชูกำาลัุ่ง  

เคร่ั�องด่�ม้เกลุ่่อแร่ั 2) อาหารัสำำาเร็ัจำรูัปีแลุ่ะก้�งสำำาเร็ัจำรูัปี (Processed 

Food) เช่น ขนม้ขบเค่�ยว่ บะหม่้�ก้�งสำำาเร็ัจำรูัปี โดยส่ำนค้าท่ี่�จำำาหน่าย

ทัี่�งหม้ดจำะจำำาหน่ายผ่่านตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ของ VDP กรัะจำายอยู่

ใน 21 จัำงหวั่ด ในพ่�นท่ี่�กร่ังเที่พ ปีร่ัม้ณ์ฑ์ลุ่ แลุ่ะจัำงหวั่ดใกลุ้่เค่ยง

ต่างๆ บร่ัเว่ณ์ภาคกลุ่างตอนลุ่่าง โดยเป็ีนตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ 

ท่ี่�อยู่ในโครังการัด่�ม้ได้บ่ญ่กับสำภากาชาดจำำานว่น 401 ตู้ ทัี่�งน่� VDP 

ตั�งเป้ีาหม้ายในการัเพ่�ม้จำำานว่นตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่กรัะจำายไปียัง 

จัำงหวั่ดอ่�นๆ แลุ่ะพ่�นท่ี่�อ่�นๆ เพ่�ม้ม้ากข้�นโดยเฉีพาะตาม้หา้งสำรัรัพส่ำนค้า 

ออฟฟิศสำำานักงาน โรังอาหารั สำถาน่ขนส่ำง สำถาน่บร่ัการันำ�ามั้น หอพัก 

สำถานศ้กษัา รัว่ม้ถ้ง ร้ัาน 6.11 Corner

 โดยท่ี่�ผ่่านม้า VDP ม่้การัขยายตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ 

อย่างต่อเน่�อง ซ้�งจำำานว่นตู้ขายเคร่ั�องด่�ม้อัตโนมั้ต่นับตั�งแต่ส่ำ�นปีี 2560 

จำนถ้งปีี 2563 แลุ่ะส่ำ�นเด่อนกันยายน 2564 ตาม้รัายลุ่ะเอ่ยดด้านลุ่่าง

ป่ 2561 2562 2563 2564

จำานิวนิต์ู้ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัต์ิ “เวนิดำิ้ง พลัส”  1,397 3,928 5,789 5,868
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ตู้้�ขายสิินค้�าอััตู้โนมััติู้ขอัง VDP จะเน�นการขายสิินค้�าภายในตู้้�

ท่ี่�หลากหลาย ราค้ายอ่ัมัเยา เหมัาะกับล้กค้�าทุี่กเพศทุี่กวััย นอักจากน่�  

VDP ยังม่ัตู้้�ขายสิินค้�าอััตู้โนมััติู้ประเภที่อัอันไลน์ (Online) ซ่ึ่�งอัำานวัย

ค้วัามัสิะดวักแก่ผู้้�ซึ่้�อัสิินค้�าโดยการเพิ�มัช่่อังที่างการช่ำาระเงินจากเดิมั

ที่่�ตู้�อังช่ำาระด�วัยเหร่ยญหร้อัธนบัตู้รเที่่านั�น ให�สิามัารถรอังรับการ 

ช่ำาระเงินผู่้าน QR Code Payment เพ้�อัช่่วัยให�ผู้้�ซ้ึ่�อัสิามัารถซ้ึ่�อัสิินค้�า

ผู่้านตู้้�ได�สิะดวักรวัดเร็วัมัากข่�น และภายในตู้้�ดังกล่าวัยังม่ัระบบบริหาร

จัดการสิินค้�า (Routeman App) เพ้�อัใช่�ในการตู้รวัจสิอับยอัดขาย 

สิินค้�าภายในตู้้�ได�แบบ Real time อั่กด�วัย ซึ่่ �งที่ั�งสิอังฟัังก์ช่ัน 

การที่ำางานดังกล่าวัข�างตู้�นช่่วัย VDP ในการลดค่้าใช่�จ่ายในการบริหาร

จัดการเงินสิดในตู้้� และที่ำาให� VDP สิามัารถวัางแผู้นการเตู้ิมัสิินค้�า

แตู่้ละตู้้�ได�ง่ายข่�น โดยตัู้วัอัย่างสิถานท่ี่�ท่ี่�ม่ัการตัู้�งตู้้�ขายสิินค้�าอััตู้โนมััติู้

ประเภที่อัอันไลน์ (Online) ได�แก่ เซึ่็นที่รัลเวัิลด์ TERMINAL21 

สิาขาพัที่ยา Tesco Lotus สิาขาพระรามั 1 ธนาค้ารกสิิกรไที่ยสิาขา

ราษฎร์บ้รณะ และ เซ็ึ่นที่รัล แกรนด์ พระรามั 9 เป็นตู้�น 

VDP มั่ขั�นตู้อันการปฏิิบัตู้ิงานหลัก 5 ขั�นตู้อันในการดำาเนิน

ธุรกิจตู้้�ขายสิินค้�าอััตู้โนมััติู้ ดังน่�

1) ขั �นตู้อันการปฏิิบัตู้ิงานสิำาหรับการจำาหน่ายสิินค้�าผู้่าน 

ตู้้�ขายสิินค้�าอััตู้โนมััติู้ (สิำาหรับการช่ำาระด�วัยเงินสิด) 

2) ขั �นตู้อันการปฏิิบัตู้ิงานสิำาหรับการจำาหน่ายสิินค้�าผู้่าน 

ตู้้�ขายสิินค้�าอััตู้โนมััติู้ (สิำาหรับการช่ำาระเงิน QR Code Payment) 

3) ขั�นตู้อันการปฏิิบัตู้ิงานสิำาหรับการกระจายสิินค้�าเข�าตู้้�และ

การเก็บเงินจากตู้้� 

4) ขั�นตู้อันการปฏิิบัติู้งานสิำาหรับการจัดการเงิน และ

5) ขั�นตู้อันการปฏิิบัติู้สิำาหรับบริการการซ่ึ่อัมัแซึ่มั (Maintenance)  

ตู้้�ขายสิินค้�าอััตู้โนมััติู้

สิำาหรับการจัดหาสิินค้�าขายในตู้้� VDP จะสิั�งซึ่้ �อัจากค้้่ค้�า  

(Supplier) ซ่ึ่�งในแตู่้ละเด้อัน VDP จะประมัาณยอัดสิินค้�าท่ี่�ตู้�อังการ

สิั�งซึ่้�อั และจะสิั�งสิินค้�าจาก Supplier ให�เพ่ยงพอัตู้่อัการนำาไปขาย 

ให�ได�ประมัาณ 45-60 วััน โดย VDP จะ สิตู๊้อักสิินค้�าเข�าค้ลังแยกตู้ามั

ประเภที่สิินค้�าไวั� และมัก่ารตู้รวัจสิอับคุ้ณภาพเค้ร้�อังด้�มั และอัาหาร

อัย่างสิมัำ�าเสิมัอั

ภาพตััวอย่่างต้ั�ชาย่สิินค้�าอัติัโนมััติั
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2.3) ธุุรกิจจัดำจำาหน่ายสิ่นค้า อาหารส่ดำ อาหารแห้ง และวัตถุืดำิบ ส่ำาหรับธุุรกิจการซืื้�อข้ายสิ่นค้า 
(Merchandising) และแพัลตฟอร์มซืื้�อข้าย

SABUY Market Plus ซ้�งเป็ีนบร่ัษััที่ย่อยของ SABUY เพ่�อลุ่งท่ี่นในธุ่รัก่จำการัขายส่ำนค้าต่างๆ ไม่้ว่่าจำะเป็ีนแบบ Online แลุ่ะ Offline 

ผ่่านรัะบบน่เว่ศน์ (Ecosystem) ของกลุ่่ม่้บร่ัษััที่ แลุ่ะม่้เป้ีาหม้ายเพ่�อที่ำาหน้าท่ี่�เป็ีนตัว่เช่�อม้รัะหว่่าง SABUY Ecosystem กับกลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำ Supply 

Chain บร่ัษััที่ในกลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำน่�ปีรัะกอบด้ว่ย Sabuy Market Plus แลุ่ะ Sabuy Food Plus 

ภาพต์ัวอย์�างต์ลาดำออนิไลนิ์

SABUY Food Plus
SABUY Food Plus เปี็นการัรั่ว่ม้ท่ี่นรัะหว่่าง SABUY แลุ่ะ 

Foodville ซ้�งเป็ีนผู้่นำาตลุ่าดบร่ัการัจำัดหาอาหารัแบบครับว่งจำรั ข้�นโดย 

ม่้วั่ตถ่ปีรัะสำงค์หลัุ่กค่อ การัขยายช่องที่างการัขายส่ำนค้าเพ่�อให้บร่ัการั 

ในรูัปีแบบของ One-Stop-Service ท่ี่�จัำดหาแลุ่ะขนส่ำงวั่ตถ่ด่บให้กับ 

ร้ัานอาหารัแลุ่ะครััว่เร่ัอนท่ี่�ใช้บร่ัการัต่างๆ ผ่่าน Ecosystem ของ SABUY  

แลุ่ะจำะเน้นให้บร่ัการัแบบ B2B ทัี่�งร้ัานอาหารัขนาดใหญ่่แลุ่ะร้ัานอาหารั 

ทัี่�ว่ไปี ในอนาคต โดยบร่ัการัดังกลุ่่าว่จำะพร้ัอม้ใช้งานในรูัปีแบบ B2C โดยม่้

 ShipSmile พาร์ัที่เนอร์ัด้านการัจัำดส่ำงจำะจัำดการัการัจัำดส่ำงโดยใช้รัะบบจัำด

ส่ำงในวั่นเด่ยว่กันเพ่�อรัักษัาค่ณ์ภาพของอาหารัจำะเน้นให้บร่ัการัแบบ B2B  

ทัี่�งร้ัานอาหารัขนาดใหญ่่แลุ่ะร้ัานอาหารัทัี่�ว่ไปี ในอนาคต บร่ัการัดังกลุ่่าว่ 

จำะพร้ัอม้ใช้งานในรูัปีแบบ B2C โดยม่้ ShipSmile พาร์ัที่เนอร์ัด้านการั 

จัำดส่ำงจำะจำัดการัการัจำัดส่ำงโดยใช้รัะบบจำัดส่ำงในว่ันเด่ยว่กันเพ่�อรัักษัา 

ค่ณ์ภาพของอาหารั 

SABUY Market Plus
เป็ีนแพลุ่ตฟอร์ัม้อ่คอม้เม่้ร์ัซสำำาหรัับการัซ่�อ-ขายส่ำนค้าหลุ่ากหลุ่าย 

ปีรัะเภที่อย่างครับว่งจำรั ไม่้ว่่าจำะเป็ีน เคร่ั�องใช้ไฟฟ้า ผั่ก ผ่ลุ่ไม้้อาหารั 

ขนม้ แลุ่ะ เครั่�องแต่งกาย รัว่ม้ไปีถ้งส่ำนค้าปีรัะเภที่อ่�นๆ อ่กม้ากม้าย  

เพ่�อช่ว่ยให้ผู้่บร่ัโภคสำาม้ารัถเลุ่่อกผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ท่ี่�หลุ่ากหลุ่ายแลุ่ะเป็ีนการั 

เพ่�ม้ช่องที่างการัขายให้กับผู้่ปีรัะกอบการั รัว่ม้ไปีถ้งสำร้ัางช่องที่างการั 

เข้าถ้งส่ำนค้าใหม่้ ๆ แลุ่ะพร้ัอม้สำร้ัางคว่าม้สำะดว่กสำบายให้ทัี่�งผู้่ซ่�อแลุ่ะ 

ผู้่ขายด้ว่ยแพลุ่ตฟอร์ัม้ออนไลุ่น์ท่ี่�ใช้งานง่าย สำะดว่ก ปีลุ่อดภัย อ่กทัี่�ง 

ยังรัองรัับธุ่รักรัรัม้การัโอนแลุ่ะการัชำารัะเง่นผ่่านที่าง Ecosystem ของ  

SABUY นอกจำากน่� เรัายังเป็ีนพันธุม่้ตรักับ e-Marketplace  

รัายใหญ่่เพ่�อส่ำงๆเสำร่ัม้ธุ่รัก่จำ e-Commerce ในปีรัะเที่ศไที่ยให้เต่บโต 

ม้ากย่�งข้�น
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3)  ธุุรกิจระบบโซื้ลูชัำ�นส์่ (Solutions)
ธุ่รกิจระบบศูนิย์์อาหุ้าร (Food Court System Business Unit)
กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ดำาเน่นธุ่รัก่จำรัะบบศูนย์อาหารั (Food Court System Business Unit) ผ่่านบร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”) 

โดยม่้รัายได้จำากการัขายอ่ปีกรัณ์์ ของรัะบบศนูยอ์าหารั พรัอ้ม้การัใหบ้ร่ัการัต่ดตั�งแลุ่ะว่างรัะบบศนูยอ์าหารั (Hardware & System Installation) 

รัายได้คา่เช่าจำากการัให้เช่าอ่ปีกรัณ์์ Hardware ของรัะบบศูนยอ์าหารั แลุ่ะรัายได้จำากการัให้บร่ัการัจัำดการัศูนยอ์าหารัพร้ัอม้การัจ้ำางบำาร่ังรัักษัา 

ตลุ่อดอาย่สัำญ่ญ่า (Maintenance Service Agreement) นอกจำากน่� SBS ยังดำาเน่นธุ่รัก่จำเคร่ั�องซักผ้่าแบบหยอดเหร่ัยญ่ภายใต้เคร่ั�องหม้าย 

การัค้า “SABUY WASH” โดยม่้แผ่นขยายธุ่รัก่จำน่�ในปีี 2565

สำำาหรัับธุ่รัก่จำรัะบบศูนย์อาหารั กลุ่่่ม้ลูุ่กค้าปัีจำจ่ำบันของ SBS ค่อ ศูนย์อาหารัในแหลุ่่งชอปีปิี�ง ไฮเปีอร์ัม้าร์ัเก็ต ดห้างสำรัรัพส่ำนค้า หอพัก 

สำถานท่ี่�รัาชการั ในบร่ัษััที่เอกชน สำถานศ้กษัา สำว่นนำ�า แลุ่ะสำถาน่บร่ัการันำ�ามั้นทัี่�ว่ปีรัะเที่ศ โดย SBS ม่้จำำานว่นศูนย์อาหารัแยกตาม้ปีรัะเภที่ 

สำถานท่ี่�นับตั�งแต่ ปีี 2561 จำนถ้ง ปีี 2564 ม่้รัายลุ่ะเอ่ยดดังน่�

สถานิที่	(จำานิวนิศูนิย์) 2561 2562 2563 2564

หุ้้างสรรพสินิค้า 194 196 207 208

โรงงานิ 3 4 4 4

สถืานิศ้กษัา 7 6 9 9

โรงพย์าบาล 2 2 3 3

อื�นิๆ 7 8 7 7

รวม 213 216 230 231

ทัี่�งน่� SBS ได้รัับใบอน่ญ่าตจำาก กสำที่ช. ให้สำาม้ารัถขายอ่ปีกรัณ์์ Hardware ของรัะบบศูนย์อาหารั ให้แก่ลูุ่กค้า เน่�องจำากอ่ปีกรัณ์์ของ 

รัะบบศูนย์อาหารัของ SBS เปี็นอ่ปีกรัณ์์ท่ี่�ม่้การัเช่�อม้ต่อกับคลุ่่�นคว่าม้ถ่�ท่ี่�ต้องได้รัับอน่ญ่าตจำาก กสำที่ช. ก่อน นอกจำากน่�อ่ปีกรัณ์์ Hardware  

ท่ี่� SBS ไดข้ายใหกั้บลูุ่กค้านั�น ท่ี่กอ่ปีกรัณ์์อยู่ในรัายช่�อท่ี่�เครั่�องโที่รัคม้นาคม้แลุ่ะอ่ปีกรัณ์์ท่ี่�ผ่่านการัรัับรัองม้าตรัฐาน แลุ่ะม่้ใบรัับรัองจำาก กสำที่ช. 

แลุ้่ว่ทัี่�งหม้ด  

สำำาหรัับการัขายอ่ปีกรัณ์์ Hardware ของรัะบบศูนย์อาหารั พร้ัอม้การัให้บร่ัการัต่ดตั�งแลุ่ะว่างรัะบบศูนย์อาหารั (Hardware & System 

Installment Service) นั�น SBS จำะรัับรู้ัรัายได้จำากการัขายอ่ปีกรัณ์์ Hardware ของรัะบบศูนย์อาหารั SBS จำะรัับรู้ั ณ์ วั่นท่ี่�ที่ำาการัต่ดตั�ง 

แลุ่ะว่างรัะบบศูนยอ์าหารัเสำร็ัจำส่ำ�นแลุ่ะส่ำงม้อบรัะบบศูนยอ์าหารัให้แก่ลูุ่กค้า โดยในกรัณ่์ท่ี่�ลูุ่กค้าไม่้ซ่�ออ่ปีกรัณ์์ Hardware ของรัะบบศูนยอ์าหารั 

ก็สำาม้ารัถเลุ่่อกเช่าอ่ปีกรัณ์์ Hardware ของรัะบบศูนย์อาหารัซ้�งสัำญ่ญ่าส่ำว่นใหญ่่จำะม่้อาย่ปีรัะม้าณ์ 3-5 ปีี โดยในรัะหว่่างสัำญ่ญ่าเช่า อ่ปีกรัณ์์ 

Hardware ของรัะบบศูนย์อาหารั ที่าง SBS จำะม่้การัให้บร่ัการัซ่อม้บำาร่ังรัักษัารัะบบศูนย์อาหารัตลุ่อดอาย่สัำญ่ญ่าให้แก่ลูุ่กค้า 

ในส่ำว่นของการัให้บร่ัการั SBS จำะเป็ีนการัให้บร่ัการัจัำดการัศูนย์อาหารัพร้ัอม้การัจ้ำางบำาร่ังรัักษัาตลุ่อดอายสั่ำญ่ญ่า (Maintenance Service 

Agreement) แก่ลูุ่กค้าท่ี่�ซ่�ออ่ปีกรัณ์์ Hardware ของรัะบบศูนย์อาหารัของ SBS ไปี โดยม่้การัจ่ำายค่าบร่ัการัแลุ่ะสัำญ่ญ่าการัให้บร่ัการัดังกลุ่่าว่

ส่ำว่นใหญ่่จำะม่้อาย่สัำญ่ญ่าปีรัะม้าณ์ 1 ปีี  

SBS ม่้ศูนย์อาหารัภายใต้การัดูแลุ่ ตั�งแต่ปีี 2561 ถ้ง 2564 โดยม่้รัายลุ่ะเอ่ยดดังน่�

ปีระเภัท 2561 2562 2563 2564

ศูนิย์์อาหุ้ารรูปแบบเก�า 213 215 189 48

ศูนิย์์อาหุ้ารรูปแบบใหุ้ม� - 1 41 183

รวม 213 216 230 231
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สำำาหรัับธุ่รัก่จำเคร่ั�องซักผ้่าแบบหยอดเหร่ัยญ่ SBS  

ดำาเน่นการัภายใต้เคร่ั�องหม้ายการัค้า “SABUY WASH”  

โดยเป็ีนการัให้บร่ัการัซักผ้่าแก่ลูุ่กค้าผ่่านการัหยอดเหร่ัยญ่ 

เคร่ั�องซักผ้่า โดย SBS จำะดำาเน่นการัเช่าห้องแถว่หร่ัอสำถาน

ท่ี่�ต่างๆ ภายในเขตช่ม้ชนท่ี่�อยู่อาศัย แลุ้่ว่จ้ำงนำาเคร่ั�องซักผ้่า 

แบบหยอดเหร่ัยญ่ท่ี่� SBS พัฒนาม้าไปีต่ดตั�งไว้่เพ่�อให้ 

บร่ัการัซักผ้่า

ธุ่รกิจใหุ้้บริการจ่ดำรับ-ส�งพัสด่ำสำาหุ้รับการขนิส�ง 
(“Shipsmile” และ “Plus Express”)

ธุ่รัก่จำให้บร่ัการัจ่ำดรัับ-ส่ำงพัสำด่สำำาหรัับการัขนสำ่งเป็ีนการั 

ให้บร่ัการังานไปีรัษัณ่์ย์แลุ่ะการัรัับส่ำงพัสำด่ภายในปีรัะเที่ศผ่่านช่องที่าง 

ท่ี่�เป็ีนจ่ำดรัับฝ่ากท่ี่�อยู่ในรัะบบ Ecosystem ของ SABUY ซ้�งสำาม้ารัถ 

ช่ว่ยให้ลูุ่กค้าส่ำงแลุ่ะรัับพัสำด่ภายใต้ เจ้ำาของแฟรันไชสำ ์ไปีรัษัณ่์ย์เอกชน 

ช่ปีป์ีสำไม้ล์ุ่ เซอร์ัว่่สำ แลุ่ะ พลัุ่สำ เอ็กซ์เพรัสำ ท่ี่�เป็ีนร้ัานสำารัพัดงาน 

บร่ัการัท่ี่�รัว่ม้รัว่ม้ไว้่ตั�งแต่ งานส่ำงพัสำด่ด่ว่น ซ้�งม่้บร่ัษััที่ขนส่ำงชั�นนำา 

ในปีรัะเที่ศไที่ยรัองรัับเช่น Kerry, J&T, NinjaVan, ไปีรัษัณ่์ย์ไที่ย, 

แลุ่ะ DHL อ่กทัี่�งยงัให้บร่ัการัธุร่ักรัรัม้ที่างดา้นการัเง่น การัที่ำาธุ่รักรัรัม้ 

ผ่่านม่้อถ่อ รัว่ม้ไปีถ้งการัให้บร่ัการั eKYC ท่ี่�เปี็นการัรัะบ่แลุ่ะย่นยัน

ตัว่ตนของผู้่ใช้งานเพ่�อให้ผู้่คนในช่ม้ชนสำาม้ารัถเข้าถ้งบร่ัการัส่ำนเช่�อ 

ได้สำะดว่กม้ากย่�งข้�น  ปัีจำจ่ำบันการัซ่�อขายส่ำ�งของได้เปีลุ่่�ยนรูัปีแบบ 

จำากการัซ่�อขายแบบหน้าร้ัาน เข้าสู่ำยค่ของการัซ่�อส่ำนค้าผ่่านออนไลุ่น์ 

แพลุ่ตฟอร์ัม้ต่างๆ ที่ำาให้ธุ่รัก่จำการัให้บร่ัการัรัับส่ำงส่ำนค้าเต่บโต 

ม้ากย่�งข้�น ทัี่�งมู้ลุ่ค่าตลุ่าด จำำานว่นผู้่ปีรัะกอบการั แลุ่ะปีรัะเภที่ของธุร่ัก่จำ 

โดย ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 บร่ัษััที่ฯ ม่้จ่ำดให้บร่ัการัรัับส่ำงพัสำด่ 

ม้ากกว่่า 5,984 จ่ำดทัี่�ว่ปีรัะเที่ศผ่่านสำาขาของช่ปีป์ีสำไม้ล์ุ่ แลุ่ะ  

พลัุ่สำ เอ็กซ์เพรัสำ ซ้�งม่่้งเน้นการัให้บร่ัการัท่ี่�สำะดว่ก รัว่ดเร็ัว่ แลุ่ะครัอบคลุ่่ม้ 

ทัี่�ว่ปีรัะเที่ศ บร่ัษััที่ฯ จ้ำงม้องเห็นโอกาสำการัเต่บโตของธุ่รัก่จำแลุ่ะ 

ได้เข้าไปีลุ่งท่ี่นเพ่อท่ี่�จำะสำรั้างรัะบบ Ecosystem ท่ี่�แข็งแรังย่�งข้�น  

โดยการันำาจ่ำดเด่นของธุ่รัก่จำของร้ัานส่ำงพัสำด่นำาม้าใช้ค่อ จำำานว่นสำาขา 

ท่ี่�ครัอบคลุ่่ม้แลุ่ะกรัะจำายไปีทัี่�ว่ปีรัะเที่ศ แลุ่ะนำาม้าสำร้ัางจ่ำดจำำาหน่าย 

ส่ำนค้าแลุ่ะให้บร่ัการัโดยม่้ร้ัานส่ำงพัสำด่ตัว่เปี็นตัว่กลุ่าง ซ้�งที่ำาให้ธุ่รัก่จำ 

ของบร่ัษััที่ฯ สำาม้ารัถเข้าถ้งผู้่คนได้ง่ายแลุ่ะสำะดว่กม้ากย่�งข้�น

4) ธุุรกิจบริการที่างการเงิน (Financial 
Service)

ธุ่รกิจใหุ้้บริการสินิเชื้�อ (“SCAP”)
ธุ่รัก่จำส่ำนเช่�อภายใต้บร่ัษััที่ สำบาย แคปีิตอลุ่ พลุ่ัสำ จำะเปี็น 

ปีรัะโยชน์ต่อคู่ค้าแลุ่ะลูุ่กค้าภายใต้ Ecosystem ของบร่ัษััที่ 

ในการัเข้าถ้งแหลุ่่งท่ี่นเพ่�อใช้ในการัขยายธุ่รัก่จำโดยกลุ่่่ม้เป้ีาหม้าย 

จำะเป็ีนได้ตั�งแต่ลูุ่กค้าปีรัะเภที่ร้ัานค้าท่ี่�ที่ำาธุ่รักรัรัม้ผ่่านรัะบบ 

Payment POS รัะบบศูนย์อาหารั หร่ัอ ร้ัานค้าท่ี่�ที่ำาการัซ่�อขาย 

ผ่่าน Market Place ของกลุ่่่ม้สำบาย แลุ่ะยังอาจำต่อยอดไปีถ้งลูุ่กค้า 

ปีรัะเภที่บ่คคลุ่ในอนาคต (อยู่ในรัะหว่่างการัขอใบอน่ญ่าต)

ธุ่รกิจนิาย์หุ้น้ิาประกันิภัย์ (“SBMX”)
ธุ่รัก่จำด้านปีรัะกันภัยของที่างบร่ัษััที่โดยม่้ตั�งแต่ ปีรัะกันภัย 

รัถยนต์ภาคบังคับ (พรับ.) ปีรัะกันภัยรัถยนต์ภาคสำมั้ครัใจำ ปีรัะกัน 

อ่บัต่เหต่ ปีรัะกันการัเด่นที่าง ปีรัะกันส่ำขภาพ ปีรัะกันอัคค่ภัย ปีรัะกันภัย 

การัขนส่ำงส่ำนค้า รัว่ม้ถ้งปีรัะกันภัยรัายย่อยปีรัะเภที่อ่�นๆ แลุ่ะยังซ่�อ 

ได้ง่ายโดยผ่่านตัว่แที่นแลุ่ะท่ี่กจ่ำดใน Ecosystem ของ SABUY  

แลุ่ะช่ว่ยเพ่�ม้ศักยภาพการัให้บร่ัการักับลูุ่กค้าในอนาคตได้เป็ีนอย่างด่ 

โดยเฉีพาะร้ัานช่ปีป์ีสำไม้ล์ุ่ ซ้�งเป็ีนช่องที่างสำำาคัญ่ในการัขยายบร่ัการั 

แลุ่ะผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ใหม่้ๆ ของ ฮาว่เด้น แม้กซ่� ซ้�งเป็ีนบร่ัษััที่ 

ท่ี่�ปีร้ักษัาด้านการัปีรัะกันภัยชั�นนำาท่ี่�ให้บร่ัการัด้านปีรัะกันภัยแบบ

ม่้ออาช่พ ไม่้ว่่าจำะเปี็น การัปีรัะกันภัย ที่รััพย์ส่ำน รัถยนต์ อ่บัต่เหต่ 

ส่ำขภาพส่ำว่นบ่คคลุ่ หร่ัอการัปีรัะกนัภัยสำำาหรัับธุ่รัก่จำ อ่กทัี่�งยงัเป็ีนการั 

เพ่�ม้คว่าม้หลุ่ากหลุ่ายของบร่ัการัจำากที่างร้ัานฯ เพ่�อตอบโจำที่ย์คว่าม้ 

ต้องการัของลูุ่กค้าได้อย่างด่ท่ี่�ส่ำด

2.1.3 การตลาดำและการแข่้งขั้น
กล่�มลูกค้าเป้าหุ้มาย์
กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ม่้กลุ่่่ม้ลูุ่กค้าเป้ีาหม้ายหลัุ่ก ได้แก่ 1) กลุ่่่ม้ปีรัะชากรั 

ผู้่ม่้รัายได้น้อยซ้�งค่ดเป็ีนรัาว่ 13.56 ลุ้่านคนโดยเฉีพาะในต่างจัำงหวั่ด 

ซ้�งม่้จำำานว่นสำาขาของธุนาคารัไม้่ม้าก แลุ่ะยังม่้แนว่โน้ม้ท่ี่�จำะลุ่ดลุ่ง 

อย่างต่อเน่�องในอนาคตอ่กด้ว่ย 2) กลุ่่่ม้คนไที่ยท่ี่�ม่้บัญ่ช่เง่นฝ่ากแต่ 

ไม่้สำะดว่กในการัเด่นที่างไปียังธุนาคารัเน่�องจำากตนเองอาศัยอยู่ใน 

พ่�นท่ี่�ห่างไกลุ่ รัว่ม้ถ้งม่้ค่าใช้จ่ำายสูำงในการัเด่นที่างเข้าเม่้องเพ่�อม้า 

ที่ำาธุ่รักรัรัม้ท่ี่�ธุนาคารั 3) แรังงานตา่งด้าว่จำากปีรัะเที่ศเพ่�อนบ้านได้แก่  

พม่้า ลุ่าว่ เขม้รั อ่กรัาว่ 2.48 ลุ้่านคน  โดยจำะเห็นได้ว่่ากลุ่่่ม้ลูุ่กค้า 
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เป้ีาหม้ายของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ เปี็นกลุ่่่ม้คนท่ี่�ส่ำว่นใหญ่่ไม้่ม่้ Financial 

Identity แลุ่ะเป็ีนกลุ่่่ม้คนคนลุ่ะกลุ่่่ม้กับกลุ่่่ม้ลูุ่กค้าธุนาคารั

ซ้�งที่างกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ เล็ุ่งเห็นว่่า ตู้เต่ม้เง่นอัตโนมั้ต่ท่ี่�สำาม้ารัถ 

ให้บร่ัการัรัับชำารัะท่ี่�หลุ่ากหลุ่ายครัอบคลุ่่ม้การัใช้จ่ำายในช่ว่่ตปีรัะจำำาวั่น  

ตู้จำำาหน่ายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ท่ี่�จำำาหน่ายส่ำนค้าหลุ่ากหลุ่าย จำะสำาม้ารัถ 

เป็ีนตัว่ช่ว่ยในการัดำารังช่ว่่ตของกลุ่่่ม้ลูุ่กค้าเป้ีาหม้ายเหลุ่่านั�นได้ 

ที่ำาให้ไม่้ต้องเส่ำยเว่ลุ่าเด่นที่าง แลุ่ะลุ่ดค่าใช้จ่ำายการัเด่นที่าง ในการั 

ไปีที่ำาธุ่รักรัรัม้หร่ัอการัไปีซ่�อส่ำนค้ายังสำถานท่ี่�อ่�น

กลย่์ทธ์ุด้ำานิการต์ลาดำของกล่�มบริษััทฯ
โดยกลุ่ย่ที่ธ์ุด้านการัตลุ่าดหลัุ่กของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ค่อการัสำร้ัาง 

รัะบบน่เว่ศน์ที่างธุ่รัก่จำ (Business Ecosystem) ให้กับกลุ่่่ม้ลูุ่กค้า 

เป้ีาหม้าย โดยเป็ีนการัรัว่ม้จ่ำดแข็งแลุ่ะการัดำาเน่นการัด้านต่าง ๆ  ของ 

แต่ลุ่ะธุร่ัก่จำในกลุ่่ม่้บร่ัษััที่ฯ ม้าดำาเน่นก่จำกรัรัม้รัว่่ม้กัน แลุ่ะสำง่เสำร่ัม้กนั 

(Synergy) ซ้�งที่ำาให้เก่ดการัเช่�อม้โยงการัให้บร่ัการัแลุ่ะข้อมู้ลุ่กัน 

รัะหว่่างกลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำ เพ่�อก่อให้เก่ดการัเก่�อหน่นส่ำงเสำร่ัม้สำนับสำน่น 

ซ้�งกันแลุ่ะกัน เป็ีนเคร่ัอข่ายการัให้บร่ัการัแก่ผู้่บร่ัโภคเพ่�อตอบสำนองตอ่ 

คว่าม้ต้องการัแลุ่ะสำร้ัางคว่าม้พ้งพอใจำให้แก่ผู้่บร่ัโภค 

จำากธุ่รัก่จำหลัุ่กของบร่ัษััที่ฯ ค่อ ธ้รกิจบริการระบบชำำาระ

เงิิน	 (Payment) เช่�อม้โยงไปียัง ธ้รกิจจัดจำาหน่ายสินค้้าและ

ผู้ลิตภััณฑ์์	 (Merchandising)	 ธ้รกิจระบบโซล้ชัำ�น	 (Solutions) 

แลุ่ะธ้รกิจบริการที่างิการเงิิน	(Financial	Service) กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ 

ม่่้งมั้�นท่ี่�จำะ “ขายส่ำนค้าแลุ่ะการัชำารัะเง่นท่ี่�สำะดว่กสำบายแก่ท่ี่กช่ม้ชน”  

แลุ่ะคำาน้งถ้งคว่าม้สำะดว่กสำบายของผู้่บร่ัโภคเป็ีนสำำาคัญ่ โดยเฉีพาะ 

ในช่ว่่ตปีรัะจำำาวั่นของกลุ่่่ม้คนฐานรัาก คนท่ี่�ที่ำางานตาม้โรังงาน 

คนต่างจัำงหวั่ด แลุ่ะแรังงานจำากปีรัะเที่ศเพ่�อนบ้าน ซ้�งม่้อยู่เป็ีน 

จำำานว่นม้าก 

โดยการัจัำบจ่ำายใช้สำอยในช่ว่่ตปีรัะจำำาวั่นของกลุ่่่ม้คนเหลุ่่าน่� 

นั�นลุ้่ว่นม่้คว่าม้เก่�ยว่ข้องแลุ่ะสัำม้พันธ์ุกับกลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ  

เช่น การับร่ัโภคเคร่ั�องด่�ม้ชูกำาลัุ่ง ชา กาแฟ นำ�าอัดลุ่ม้ ผ่่านตู้ขายส่ำนค้า 

อัตโนมั้ต่ ตอนกลุ่างวั่นจำะม่้การับร่ัโภคอาหารักลุ่างวั่นท่ี่�ศูนย์อาหารั 

ภายในโรังงานหร่ัอน่คม้อ่ตสำาหกรัรัม้ การัใช้โที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� 

การัใช้ไฟฟ้า-นำ�าปีรัะปีา ซ้�งต้องม่้การัเต่ม้เง่นแลุ่ะชำารัะบ่ลุ่ผ่่านช่องที่าง 

ต่างๆ เปีน็ปีรัะจำำา หร่ัอในการัที่ำางานจำะม่้การัเบ่กเง่น ฝ่ากเง่น เต่ม้เง่น 

บัตรัต่างๆ เปี็นต้น ก่จำกรัรัม้ดังกลุ่่าว่ข้างต้นลุ้่ว่นต้องใช้เง่นสำดซ้�ง 

ก่อให้เก่ดคว่าม้ไม่้ปีลุ่อดภัยแลุ่ะคว่าม้ย่ง่ยากในการัพกพา โดยเพ่�อการั

ก้าว่สู่ำการัเป็ีนสัำงคม้ไร้ัเง่นสำด การัให้บร่ัการัรัะบบบร่ัการัการัชำารัะเง่น

ที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ จ้ำงเป็ีนธุ่รัก่จำท่ี่�เก่ดข้�นเพ่�อตอบโจำที่ยค์ว่าม้พยายาม้ 

ในการัลุ่ดธุ่รักรัรัม้เง่นสำดของกลุ่่่ม้ลูุ่กค้าเป้ีาหม้ายดังกลุ่่าว่ ซ้�งเปีลุ่่�ยน 

การัที่ำาธุ่รักรัรัม้เง่นสำดทัี่�งหม้ดเป็ีนเง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำภายใน 

Ecosystem ท่ี่�จำะเก่ดข้�นต่อไปีในกลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ในอนาคต

2.1.4 ภาวะตลาดำและการแข่้งขั้น
1. ธุ่รัก่จำบร่ัการัรัะบบชำารัะเง่น (Payment)

ตลุ่าดตู้เต่ม้เ ง่นเปี็นตลุ่าดท่ี่� ม่้การัแข่งขันท่ี่� ค่อนข้างสูำง 

โดยจำากการัปีรัะม้าณ์การัของบร่ัษััที่ฯ ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 

คาดว่่าม่้จำำานว่นตู้เต่ม้เง่นในตลุ่าดทัี่�งหม้ดจำำานว่นปีรัะม้าณ์ 250,000 ตู้  

โดยเป็ีนของผู้่ให้บร่ัการั 2 รัายใหญ่่ ได้แก่ บ่ญ่เต่ม้ (Boonterm) ของ

บร่ัษััที่ ฟอร์ัที่ สำม้าร์ัที่ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด (ม้หาชน) ปีรัะม้าณ์ 130,000  

ตู้ ซ้�งค่ดเป็ีนปีรัะม้าณ์รั้อยลุ่ะ 52 ของจำำานว่นตู้เต่ม้เง่นทัี่�งหม้ดใน

ตลุ่าด แลุ่ะเต่ม้สำบายพลัุ่สำ ของบร่ัษััที่ฯ ปีรัะม้าณ์ 55,000 ตู้ ซ้�งค่ดเป็ีน

ปีรัะม้าณ์ร้ัอยลุ่ะ 22 ของจำำานว่นตู้เต่ม้เง่นทัี่�งหม้ดในตลุ่าด นอกจำากน่�

ยงัม่้ผู้่ให้บร่ัการัรัายอ่�นๆ ได้แก่ ซ่งเกอร์ั (Singer) แลุ่ะกรัะป่ีกที่�อปีอัพ

 (Kapook Topup) เป็ีนต้น 

โดยในวั่นท่ี่� 8 พฤษัจ่ำกายน 2564 ท่ี่�ผ่่านม้า SABUY จัำบม่้อ 

FSMART ก่อตั�งบร่ัษััที่ร่ัว่ม้ท่ี่นใหม่้ เป้ีาหม้ายสำำาคัญ่จำากคว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อ 

ครัั�งน่�ค่อการัใช้ปีรัะโยชน์จำากข้อด่ของทัี่�งสำองบร่ัษััที่ในการัโปีรัโม้ต 

ผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์แลุ่ะบร่ัการัอ่�นๆ เช่น ธุ่รักรัรัม้ที่างการัเง่น e-Wallet 

ตู้เอท่ี่เอ็ม้ขนาดเล็ุ่ก ตู้จำำาหน่ายแลุ่ะบำาร่ังรัักษัา ตู้จำำาหน่ายนำ�ามั้นอัตโนมั้ต่ 

แลุ่ะสำถาน่ชาร์ัจำ EV รัะบบการัจัำดการัศูนย์อาหารั ธุ่รัก่จำนายหน้า 

ปีรัะกันภัยแลุ่ะส่ำนเช่�อ เป็ีนต้น คว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อครัั�งน่�ที่ำาให้เก่ดการั 

เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งครัั�งใหญ่่ที่างเศรัษัฐก่จำของทัี่�ง SABUY แลุ่ะ FSMART  

โดยจำะม่้ตู้จำำาหน่ายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ม้ากกว่่า 10,000 เครั่�อง เคร่ั�องเต่ม้เง่น 

200,000 เคร่ั�อง ช่องที่างการัฝ่ากส่ำนค้า 5,984 ช่อง แลุ่ะศูนย์อาหารั 

231 แห่งทัี่�ว่ปีรัะเที่ศ กลุ่ย่ที่ธ์ุทัี่�งหม้ดเหลุ่่าน่�จำะช่ว่ยให้ SABUY 

สำาม้ารัถขยายฐานลูุ่กค้าจำาก FSMART แลุ่ะปีรัับปีร่ัง Ecosystem 

ของ SABUY ให้ม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพม้ากข้�น โดยตัว่แที่นแลุ่ะพันธุม่้ตรัต่างๆ 

ของบร่ัษััที่ฯ พร้ัอม้ท่ี่�จำะสำนับสำน่นในการัเป็ีนผู้่นำาเที่คโนโลุ่ยท่ี่างการัเง่น 

ของบร่ัษััที่ฯ ในอนาคต

2. ธุ่รัก่จำจัำดจำำาหน่ายส่ำนค้าแลุ่ะผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ (Merchandising)

อ้ตสาหกรรมต้้ขายสินค้้าอัตโนมัติ	 (Vending) ในปีี 

2564 ม่้แนว่โน้ม้การัเต่บโตในช่ว่งหลุ่ายปีีท่ี่�ผ่่านม้า จำากปัีจำจัำยหลัุ่ก 

2 ปัีจำจัำยได้แก่ 1) เที่คโนโลุ่ย่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่  

เช่น เที่คโนโลุ่ย่การัชำารัะเง่นแบบใหม่้ท่ี่�ม่้คว่าม้สำะดว่กรัว่ดเร็ัว่อย่าง  

QR Code Payment หร่ัอเที่คโนโลุ่ย่การัเก็บรัักษัาส่ำนค้า 

รายงานประจำาปี 2564
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ภายในตู้ให้ม่้สำภาพด่ 2) ตัว่ผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์หร่ัอส่ำนค้าภายในตู้ ท่ี่�ม่้ 

คว่าม้แปีลุ่กใหม่้หลุ่ากหลุ่ายแลุ่ะม่้ค่ณ์ภาพด่ เพ่�อท่ี่�จำะสำาม้ารัถ 

แข่งขันกับธุ่รัก่จำค้าปีลุ่่ก หร่ัอช่องที่างการัขายอ่�นๆ โดยเฉีพาะ 

อย่างย่�ง 7-Eleven ท่ี่�ม่้การัขยายสำาขาเพ่�ม้ม้ากข้�น บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การั 

คว่บค่ม้ค่าใช้จ่ำายต่างๆ แลุ่ะขยายสำาขาในพ่�นท่ี่�ปิีดหร่ัอ Captive  

Area อย่างเช่นสำำานักงานออฟฟิศ หร่ัอ ตาม้โรังงาน ม้ากกว่่า 

พ่�นท่ี่�สำาธุารัณ์ะอ่�นๆ แลุ่ะม่้การัสำร้ัางภาพลัุ่กษัณ์์ตู้ขายส่ำนค้าท่ี่�ม่้คว่าม้

ทัี่นสำมั้ย สำะอาด เพ่�อให้ผู้่บร่ัโภครู้ัส้ำกด่ แลุ่ะเข้าถ้งตู้ขายส่ำนค้าอัต่โนมั้ต่ 

ม้ากย่�งข้�น

จำากการัปีรัะม้าณ์การัของบร่ัษััที่ฯ ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 

2564 ท่ี่�ผ่่านม้า คาดว่่าม่้จำำานว่นตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ในตลุ่าดทัี่�งหม้ด 

จำำานว่นปีรัะม้าณ์ 30,000 ตู้ โดยเปีน็ของผู้่ให้บร่ัการั 2 รัายใหญ่่ ไดแ้ก่ 

SUN Vending ของบร่ัษััที่ ซันเว่นด่�ง เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) 

ปีรัะม้าณ์ 14,000 ตู้ ซ้�งค่ดเป็ีนปีรัะม้าณ์ร้ัอยลุ่ะ 40 แลุ่ะ เว่นด่�ง พลัุ่สำ 

ของบร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด ซ้�งเป็ีนบร่ัษััที่ย่อย ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ฯ 

ม่้จำำานว่น 5,900 ตู้ ค่ดเป็ีนส่ำว่นแบ่งปีรัะม้าณ์ร้ัอยลุ่ะ 20 ของจำำานว่น 

ตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ทัี่�งหม้ดในตลุ่าด นอกจำากน่�ยังม่้ผู้่ให้บร่ัการั 

รัายอ่�นๆ ได้แก่ Forth Vending ของบร่ัษััที่ ฟอร์ัที่ สำม้าร์ัที่ เซอร์ัว่่สำ 

จำำากัด (ม้หาชน) TG Vending ของบร่ัษััที่ ท่ี่.จ่ำ. เว่นด่�ง แอนด์ โชว์่เคสำ 

อ่นดัสำที่ร่ัส์ำ จำำากัด แลุ่ะอ่�นๆ

สำาหรับในธ้รกิจผู้ลิตบัตรพลาสติก การัตลุ่าดแลุ่ะการัแข่งขัน 

ภาพรัว่ม้สำำาหรัับปีี 2564 ท่ี่�ผ่่านม้าเก่ดการัชะลุ่อตัว่ของเศรัษัฐก่จำ 

อ่กทัี่�งการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งพฤต่กรัรัม้ของผู้่บร่ัโภคท่ี่�หันม้าใช้เที่คโนโลุ่ย่ 

ม้ากข้�นอันเป็ีนผ่ลุ่ม้ากจำากการัผ่ลัุ่กดันนโยบายส่ำงเสำร่ัม้ให้ม่้การั 

ใช้เที่คโนโลุ่ย่แลุ่ะนว่ัตกรัรัม้ของภาครััฐ ส่ำงผ่ลุ่ให้ภาว่ะที่างการัตลุ่าด 

ของอ่ตสำาหกรัรัม้ส่ำ�งพ่ม้พ์ป้ีองกันการัปีลุ่อม้แปีลุ่งม่้แนว่โน้ม้การัเต่บโต 

ท่ี่�ลุ่ดลุ่ง เพ่�อยกรัะดับศักยภาพในการัแข่งขัน บร่ัษััที่จ้ำงได้ม่้การัลุ่งท่ี่น 

ว่่จัำยแลุ่ะพัฒนาต่อยอดธุ่รัก่จำใหม่้อย่างต่อเน่�อง เพ่�อเป็ีนรัากฐาน 

ท่ี่�สำำาคัญ่สำำาหรัับแผ่นการัขยายธุ่รัก่จำใน Ecosystem ของบร่ัษััที่

 แลุ่ะเพ่�อให้สำาม้ารัถตอบสำนองคว่าม้ต้องการัของกลุ่่่ม้ลูุ่กค้าได้อย่าง 

ครับว่งจำรัม้ากข้�นในอนาคต

3.	ธ้รกิจระบบโซล้ชัำ�นส์	(Solutions)

• ธุ่รัก่จำรัะบบศูนย์อาหารัลุู่กค้าท่ี่�ใช้บร่ัการัรัะบบศูนย์ 

อาหารัส่ำว่นใหญ่่ค่อห้างสำรัรัพส่ำนค้า เช่น Lotus’s Tops Robinson 

แลุ่ะกลุ่่่ม้เซ็นที่รััลุ่ นอกจำากน่�ม่้กลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำอ่�น เช่น ม้หาว่่ที่ยาลัุ่ย 

โรังพยาบาลุ่ โรังงาน เปีน็ต้น นอกจำากน่�ยงัม่้ผู้่ให้บร่ัการัรัะบบชำารัะเง่น 

ในศูนย์อาหารัในศูนย์อาหารัรัายสำำาคัญ่อ่ก 2 รัาย ได้แก่ สำ.สำหธุารัา 

แลุ่ะ CODE CONNEXT

• ธุ่รัก่จำให้บร่ัการัจ่ำดรัับ-ส่ำงพัสำด่สำำาหรัับการัขนส่ำง ในปีี 2564 

บร่ัษััที่ได้ม่้กลุ่ย่ที่ธ์ุแลุ่ะแนว่ที่างการัปีรัับตัว่ให้อยู่รัอดแลุ่ะเต่บโต 

ท่ี่าม้กลุ่างการัแข่งขันท่ี่�เข้ม้ข้น ตาม้คำาแนะนำาของ Economic 

Intelligence Center หร่ัอ EIC ซ้�งเป็ีนหน่ว่ยงานภายใต้ธุนาคารั 

ไที่ยพาณ่์ชย์ ค่อ 1.การัเป็ีนพันธุม่้ตรัหร่ัอคู่ค้ากับ แฟลุ่ตฟอร์ัม้ 

ออนไลุ่น์ต่างๆ 2. สำร้ัางคว่าม้แตกต่างโดยเน้นให้บร่ัการัลูุ่กค้า 

เฉีพาะกลุ่่่ม้ แลุ่ะยกรัะดับการัให้บร่ัการัเพ่�อเป็ีนการัสำร้ัางจ่ำดเด่น 

ให้กับแบรันด์ของตัว่เอง โดยที่างบร่ัษััที่ฯ จ้ำงนำาสำาขาท่ี่�ม่้อยู่นำาม้า 

ปีรัะยก่ต์ใช้เป็ีนจ่ำดให้บร่ัการัของส่ำนค้า ผ่่าน Ecosystem ของ SABUY 

3. การัสำร้ัางคว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อรัะหว่่างผู้่ให้บร่ัการัขนส่ำง บร่ัษััที่ฯ ได้จัำบม่้อ

กับร้ัานแฟรันไชส์ำพัสำด่ แลุ่ะ ขนส่ำงทัี่�งเอกชนแลุ่ะภาครััฐ เช่น Triple 

I logistic, Kerry Express, CPlus Express, Quick Express แลุ่ะ

อ่�นๆ โดยจำากกลุ่ยท่ี่ธ์ุต่างๆท่ี่�บร่ัษััที่ได้ลุ่งม่้อที่ำา จ้ำงก่อให้เก่ดคว่าม้น่ยม้

แลุ่ะปีรัะสำบคว่าม้สำำาเร็ัจำทัี่�ว่ทัี่�งปีรัะเที่ศเป็ีนอย่างม้าก

4.	ธ้รกิจบริการที่างิการเงิิน	(Financial	Services)

• ในธุ่รัก่จำส่ำนเช่�อ คว่าม้ต้องการัยังเต่บโตอยู่ ต่อเน่�อง  

ทัี่�งในธุ่รัก่จำขนาดใหญ่่แลุ่ะ SMEs เพ่�อใช้เป็ีนเง่นท่ี่นหม่้นเว่่ยนแลุ่ะ

เพ่�อการัส่ำงออกต่างๆ เน่�องจำากธุ่รัก่จำต่างๆ ได้รัับผ่ลุ่กรัะที่บจำาก  

การัแพร่ัรัะบาดของ COVID-19 ภายในปีรัะเที่ศ เหต่น่�เศรัษัฐก่จำแลุ่ะ 

เง่นหม่้นภายในปีรัะเที่ศเก่ดการัชะงัก ในธุ่รัก่จำรัายใหญ่่แลุ่ะย่อย 

จ้ำงม่้คว่าม้ตอ้งการัส่ำนเช่�อเพ่�ม้ข้�น ในที่างกลุ่บักัน คว่าม้ตอ้งการัส่ำนเช่�อ

ในรัะดับครััว่เร่ัอนปีรัับลุ่ดลุ่งสำอดคลุ่้องกับคว่าม้เช่�อมั้�นของผู้่บร่ัโภค 

จำากสำถานการัณ์์การัรัะบาด โดยสำำาหรัับปีี 2564 ม่้การัคาดการัณ์์ 

แนว่โน้ม้ว่่าคว่าม้ต้องการัส่ำนเช่�อภาคครััว่เร่ัอนท่ี่กหม้ว่ดจำะม่้เพ่�ม้ 

ม้ากข้�นเน่�องจำากคว่าม้เช่�อมั้�นของผู้่บร่ัโภคท่ี่�ปีรัับด่ข้�นหลัุ่งจำากท่ี่� 

รััฐบาลุ่ผ่่อนคลุ่ายม้าตรัการัการัคว่ม้ค่บโรัครัะบาด

• ในส่ำว่นของธุ่รัก่จำปีรัะกันภัยในช่ว่งปีี 2564 ซ้�งม่้การั 

รัะบาดของโคว่่ด-19 ได้ส่ำงผ่ลุ่ต่อการัดำาเน่นธุ่รัก่จำปีรัะกันภัยเช่นกัน  

ข้อมู้ลุ่จำากสำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การักำากับส่ำงเสำร่ัม้การัปีรัะกอบธุ่รัก่จำ 

ปีรัะกันภัย (คปีภ.) คาดการัณ์์ธุ่รัก่จำปีรัะกันภัยในปีี 2564 ที่รังตัว่ 

เม่้�อเท่ี่ยบกับปีี 2563 ท่ี่�ม่้เบ่�ยปีรัะกันภัยรัว่ม้เต่บโตข้�นเพ่ยงร้ัอยลุ่ะ  

0.64 ในขณ์ะท่ี่�ปีรัะกันส่ำขภาพม่้เบ่�ยปีรัะกันภัยรัว่ม้เต่บโตร้ัอยลุ่ะ  

1.59 ภายใต้การัขยายตัว่เศรัษัฐก่จำในปีี 2564 เต่บโตร้ัอยลุ่ะ 4  

จำากปีี 2563 หดตัว่ร้ัอยลุ่ะ 6 ทัี่�งน่�ยอดปีรัะกันส่ำขภาพยังสำาม้ารัถ 

เต่บโตได้ด่ แม้้จำะม่้วั่คซ่นป้ีองกันโคว่่ด-19 แต่การัรัะบาดรัอบใหม่้ 

ยังสำร้ัางคว่าม้กังว่ลุ่ให้เก่ดกรัะแสำรัักษัาส่ำขภาพแลุ่ะส่ำขอนาม้ัย 

อย่างต่อเน่�อง อ่กทัี่�งคนไที่ยยังให้คว่าม้สำำาคัญ่ในการัที่ำาปีรัะกันภัย 

เพ่�อเป็ีนเคร่ั�องม่้อบร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยงม้ากข้�นอ่กด้ว่ย
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2.1.5 การจัดำหาผลิตภัณฑ์์และบริการ 
1.  ธุ่รัก่จำบร่ัการัรัะบบชำารัะเง่น (Payment)

การัจัำดหาบร่ัการัต่างๆ ภายในตู้เต่ม้เง่น 

บร่ัษััที่ฯ ม่้การัจัำดหาส่ำนค้าหร่ัอบร่ัการัต่างๆ จำากผู้่ให้บร่ัการั 

โที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� (Mobile Operator) โดยการัซ่�อเง่นค่าบร่ัการั 

ลุ่่ว่งหน้า (Air Time) จำาก AIS TRUE DTAC My by CAT แลุ่ะ 

Penguin เพ่�อนำาม้าให้ผู้่ใช้บร่ัการัตู้เต่ม้เง่นสำาม้ารัถเต่ม้เง่นโที่รัศัพท์ี่ 

เคลุ่่�อนท่ี่�ผ่่านตู้เต่ม้เง่นได้ ส่ำว่นใหญ่่แลุ้่ว่ในแต่ลุ่ะวั่นบร่ัษััที่ฯ จำะปีรัะม้าณ์ 

มู้ลุ่ค่ายอดเต่ม้เง่นโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่�ของแต่ลุ่ะรัะบบ โดยพ่จำารัณ์าจำาก 

รัายงานยอดการัเต่ม้เง่นในแต่ลุ่ะวั่น ปีรัะกอบกับยอดเง่นคงเหลุ่่อท่ี่� 

บร่ัษััที่ฯ ม่้กับผู้่ให้บร่ัการัรัะบบนั�น แลุ้่ว่จ้ำงโอนเง่นเข้าไปียงับัญ่ช่ธุนาคารั 

หร่ัอบัญ่ช่เง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำตาม้ท่ี่�ตกลุ่งกันไว้่ โดยท่ี่กครัั�งท่ี่�ม่้การัโอน 

จำะม่้การัตรัว่จำสำอบกับฝั่�งผู้่ให้บร่ัการัเสำม้อ เพ่�อให้มั้�นใจำได้ว่่าบร่ัษััที่ฯ 

จำะสำาม้ารัถเป็ีนผู้่แที่นการัให้บร่ัการัเต่ม้เง่นโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� บร่ัการั

ชำารัะค่าบร่ัการัโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่�แบบรัายเด่อน แลุ่ะบร่ัการัเสำร่ัม้ 

อ่�น ๆ ของผู้่ให้บร่ัการัโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� ในแต่ลุ่ะวั่นได้ 

 สำำาหรัับการัจำัดหาบร่ัการัอ่�น ๆ เช่น การัรัับชำารัะบ่ลุ่ 

ค่านำ�า-ค่าไฟ บ่ลุ่บัตรัเครัด่ต การัเต่ม้เง่น e-Money บร่ัษััที่ฯ ม่้การั 

จัำดหาบร่ัการัต่าง ๆ เพ่�อสำอดคลุ้่องต่อคว่าม้ต้องการัของลูุ่กค้า แลุ่ะ

สำำาหรัับบร่ัการัฝ่ากเง่นเข้าบัญ่ช่ธุนาคารักส่ำกรัไที่ย ธุนาคารักร่ังไที่ย 

ธุนาคารัออม้ส่ำน แลุ่ะธุนาคารัเพ่�อการัเกษัตรัแลุ่ะสำหกรัณ์์การัเกษัตรั นั�น  

บร่ัษััที่ฯ ได้ที่ำาสัำญ่ญ่ากำาหนดเง่�อนไขการัเปีน็ตัว่แที่นใหบ้ร่ัการัฝ่ากเง่น 

ไปียังบัญ่ช่ธุนาคารัดังกลุ่่าว่ 

 นอกจำากน่�บร่ัษััที่ฯ ม่่้งเน้นท่ี่�จำะพัฒนาบร่ัการัรัับชำารัะแลุ่ะ 

เพ่�ม้บร่ัการัรัับชำารัะใหม่้ๆ บนตู้เต่ม้เง่นอยู่เสำม้อ เพ่�อสำร้ัางคว่าม้ 

พ้งพอใจำแก่ลูุ่กค้าท่ี่�ม้าใช้บร่ัการั โดยบร่ัษััที่ฯ ม่้ฝ่่ายพัฒนาธุ่รัก่จำ ท่ี่�จำะ

คอยต่ดต่อปีรัะสำานงานกับผู้่ให้บร่ัการัรัายปัีจำจ่ำบัน รัว่ม้ถ้งการัต่ดต่อ 

กับผู้่ให้บร่ัการัรัายใหม่้ๆ แลุ่ะคอยสำำารัว่จำตลุ่าดหร่ัอสำอบถาม้คว่าม้ 

ต้องการัของลูุ่กค้าเพ่�อการัจัำดหาบร่ัการัใหม่้ๆ เข้าตู้เต่ม้เง่น 

2. ธุ่รัก่จำจัำดจำำาหน่ายส่ำนค้าแลุ่ะผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ (Merchandising) 

ธุ่รัก่จำผ่ลุ่่ตบัตรัพลุ่าสำต่ก (TBSP) ที่างบร่ัษััที่ม่่้งเน้นการัเปีน็ผู้่นำา 

ในรัะดับสำากลุ่ของการัสำร้ัางสำรัรัค์นวั่ตกรัรัม้ส่ำนค้า แลุ่ะเพ่�อการัป้ีองกัน 

การัปีลุ่อม้แปีลุ่งท่ี่�ม่้ค่ณ์ภาพแลุ่ะม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ ด้ว่ยเที่คโนโลุ่ย่ 

สำมั้ยใหม้่ อย่างครับว่งจำรัแลุ่ะยั�งย่น แลุ่ะบร่ัษััที่ได้ม่้การัปีรัับกลุ่ย่ที่ธุ์ 

โดยขยายฐานลุู่กค้า ส่ำ�งพ่ม้พ์เด่ม้ท่ี่�ม่้ปีร่ัม้าณ์การัสัำ�งซ่�อน้อยลุ่งโดย 

เสำร่ัม้ส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการัเพ่�ม้ให้กับลูุ่กค้าแบบหลุ่ากหลุ่ายแลุ่ะครับว่งจำรั

ท่ี่�เร่ัยกว่่า One Stop Service โดยการัเสำร่ัม้แลุ่ะสำร้ัางเสำร่ัม้ศักยภาพ 

(Synergy) ในการัที่ำา ตลุ่าดร่ัว่ม้กับบร่ัษััที่ในเคร่ัอท่ี่�ม่้ทัี่�งธุ่รัก่จำเก่�ยว่กับ  

งานพ่ม้พ์ท่ี่�บร่ัษััที่ยังไม่้ม่้ เช่น บัตรัพลุ่าสำต่ก ฯ แลุ่ะธุ่รัก่จำเก่�ยว่กับ 

ด่จ่ำตอลุ่แพลุ่ตฟอร์ัม้ เพ่�อช่ว่ยลูุ่กค้าค่ดแลุ่ะพัฒนาบร่ัการัด้ว่ย 

เที่คโนโลุ่ย่ท่ี่�ทัี่นสำมั้ย สำาม้ารัถตรัว่จำสำอบย้อนกลัุ่บของส่ำนค้าได้พร้ัอม้

ทัี่�งฉีลุ่ากส่ำ�งพ่ม้พ์ปีลุ่อดการัปีลุ่อม้แปีลุ่งท่ี่�ช่ว่ยให้ผู้่บร่ัโภค สำาม้ารัถ 

ตรัว่จำสำอบย้อนกลัุ่บว่่าส่ำนค้าท่ี่�ซ่�อนั�นเป็ีนของแท้ี่

เกณ์ฑ์์การัคัดเลุ่่อกแลุ่ะปีรัะเม่้นคู่ค้าของบร่ัษััที่ ม่้ดังน่� 

1. ค่ณ์ภาพของส่ำนค้าแลุ่ะการัให้บร่ัการั  

2. ค่ณ์สำม้บัต่ของส่ำนค้าท่ี่�ต้องตรังตาม้คว่าม้ต้องการัแลุ่ะ

สำาม้ารัถให้นำาม้า ที่ดลุ่องตรัว่จำสำอบก่อนได้ 

3. คว่าม้เช่�ยว่ชาญ่แลุ่ะปีรัะสำบการัณ์์ 

4. สำถานภาพที่างการัเง่น  

5. คว่าม้ม่้ช่�อเส่ำยงที่างธุ่รัก่จำ  

6. ดำาเน่นธุ่รัก่จำท่ี่�เป็ีนม่้ตรักับส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้แลุ่ะม่้หลัุ่กกำากับ 

ก่จำการัท่ี่�ด่  

7. คว่าม้เส่ำ�ยงจำากการัให้บร่ัการัลูุ่กค้าหลุ่ายรัาย

การัจัำดหาเคร่ั�องด่�ม้แลุ่ะอาหารัก้�งสำำาเร็ัจำรูัปีภายในตู้ขายส่ำนค้า

อัตโนมั้ต่ของ VDP ม่้การัจัำดหาส่ำนค้าขายในตู้จำากคู่ค้า (Supplier) 

ในรูัปีแบบของการัสัำ�งซ่�อส่ำนค้าแบรันด์ทัี่�ว่ไปีจำากคู่ค้า แลุ่ะการัสัำ�งผ่ลุ่่ต

ส่ำนค้าแบรันด์บร่ัษััที่ (OEM) จำากคู่ค้าท่ี่�ม่้โรังงานผ่ลุ่่ตท่ี่�ได้ม้าตรัฐานแลุ่ะ

ผ่่านการัตรัว่จำสำอบค่ณ์ภาพจำากสำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การัอาหารัแลุ่ะยา  

(อย.) ได้แก่ นำ�าด่�ม้ภายใต้ตรัาส่ำนค้า “เว่นด่�งพลัุ่สำ” นำ�าด่�ม้ นำ�าเกลุ่่อแร่ั  

แลุ่ะเครั่�องด่�ม้ชูกำาลัุ่ง ภายใต้ตรัาส่ำนค้า “6.11 Select” เปี็นต้น  

โดยในแต่ลุ่ะเด่อน VDP จำะปีรัะม้าณ์ยอดส่ำนค้าท่ี่�ต้องการัสัำ�งซ่�อหร่ัอ

สัำ�งผ่ลุ่่ต แลุ่ะจำะสัำ�งส่ำนค้าจำาก Supplier ให้เพ่ยงพอต่อการันำาไปีขาย 

45-60 วั่น โดย VDP จำะ สำต�อกส่ำนค้าเข้าคลัุ่งแยกตาม้ปีรัะเภที่ส่ำนค้าไว้่  

แลุ่ะม่้การัตรัว่จำสำอบค่ณ์ภาพเคร่ั�องด่�ม้ แลุ่ะอาหารัอย่างสำม้ำ�าเสำม้อ  

เพ่�อให้มั้�นใจำเสำม้อว่่าส่ำนค้าท่ี่�จำำาหน่ายในตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่แบรันด์

เว่นด่�งพลัุ่สำ แลุ่ะ 6.11 Select ของ VDP เป็ีนส่ำนค้าท่ี่�ได้ม้าตรัฐาน

ทัี่�งน่� VDP ม่้กรัะบว่นการัแจำกจ่ำายส่ำนค้าไปียังตู้ขายส่ำนค้า 

ต่างๆ ผ่่านการัขนส่ำงโดยรูัที่แม้น (Route Man) ซ้�งเป็ีนพนักงานของ 

VDP ซ้�งม่้หน้าท่ี่�รัับผ่่ดชอบเก่�ยว่กับการัจัำดส่ำงส่ำนค้าไปียังตู้ขายส่ำนค้า 

แลุ่ะการัเก็บเง่นจำากตู้กลัุ่บม้าท่ี่�คลัุ่ง โดยจำะรัับผ่่ดชอบเป็ีนรัายพ่�นท่ี่�ไปี 

ซ้�ง VDP จำะกำาหนดขอบเขตการัรัับผ่่ดชอบของรูัที่แม้นแต่ลุ่ะท่ี่ม้ 

ตาม้คว่าม้เหม้าะสำม้ในการัเด่นที่าง การัขนสำง่ส่ำนค้า แลุ่ะผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ 

ท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยม้กันของรูัที่แม้นในแต่ลุ่ะท่ี่ม้

โดยในท่ี่กวั่น รูัที่แม้นจำะที่ำาการัเบ่กส่ำนค้าท่ี่�คลัุ่งส่ำนค้าของ VDP 

แลุ่ะนำาส่ำนค้าท่ี่�เบ่กออกจำากคลัุ่งไปีใส่ำตาม้ตู้ท่ี่�ให้บร่ัการัตาม้จ่ำดต่างๆ 

ที่ำาการัเปีิดตู้แลุ่ะเช็คยอดขายจำากรัะบบในตู้แลุ่ะบันท้ี่กยอดขายตาม้

รัะบบ รัว่ม้ทัี่�งที่ำาการัเก็บเง่นท่ี่�ได้จำากการัขายในตู้ใส่ำถ่งผ้่าท่ี่�เตร่ัยม้ไว้่  

เม่้�อเด่นที่างไปียังตู้ขายส่ำนค้าครับท่ี่กตู้ตาม้ท่ี่�ว่างแผ่นไว้่ในแต่ลุ่ะวั่น 
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แลุ้่ว่ รูัที่แม้นจ้ำงเด่นที่างกลัุ่บม้ายังออฟฟิศเพ่�อนำาถ่งเง่นท่ี่�เก็บได้ 

นำาม้าส่ำงท่ี่�ห้องนับเง่น  

VDP ม่้การัสัำ�งเคร่ั�องด่�ม้แลุ่ะอาหารัจำากคู่ค้าซ้�งส่ำว่นใหญ่่เป็ีน 

ผู้่ผ่ลุ่่ตเคร่ั�องด่�ม้ชั�นนำาในปีรัะเที่ศซ้�งม่้ตรัาส่ำนค้าท่ี่�เป็ีนท่ี่�รู้ัจัำกทัี่�งในแลุ่ะ 

ต่างปีรัะเที่ศ นอกจำากน่� VDP ยงัม่้การัจำำาหน่ายเคร่ั�องด่�ม้ในตรัาส่ำนค้า

ของตนเอง โดยที่ำาการัว่่าจ้ำางบ่คคลุ่ภายนอกเป็ีนผู้่ผ่ลุ่่ต 

3. ธุ่รัก่จำรัะบบโซลูุ่ชั�นส์ำ (Solutions)

 สำำาหรัับการัจำดัที่ำารัะบบศนูยอ์าหารัม่้รัายลุ่ะเอ่ยดการัจำดัหา 

Software แลุ่ะ Hardware เพ่�อจัำดที่ำารัะบบศูนย์อาหารั

ดังน่�

1) SBS ว่่เครัาะห์คว่าม้ต้องการัเก่�ยว่กบัรัะบบศูนยอ์าหารัของ

ลูุ่กค้า แลุ่ะที่ำาการัว่างแผ่นปีรัะม้าณ์การัใช้อ่ปีกรัณ์์ Hardware แลุ่ะ

โปีรัแกรัม้ Software ปีรัะกอบการัจัำดที่ำารัะบบศูนย์อาหารัตาม้ท่ี่�ลูุ่กค้า

ต้องการั

2) SBS จำะที่ำาการัคดัเลุ่่อกคู่ค้า (Supplier) อะไหลุ่แ่ลุ่ะช่�นส่ำว่น 

อ่ปีกรัณ์์ท่ี่�เก่�ยว่กับรัะบบศูนย์อาหารั ได้แก่ เคร่ั�องให้บร่ัการัซ่�อบัตรั

ศูนย์อาหารั บร่ัการัเต่ม้เง่น แลุ่ะแลุ่กบัตรัศูนย์อาหารัอัตโนมั้ต่ (Self 

Service Kiosk) ซ้�งรัองรัับทัี่�งเหร่ัยญ่แลุ่ะธุนบัตรั เคร่ั�อง Smart POS 

เคร่ั�อง Payment Acceptor เคร่ั�อง Cashier Terminal บัตรัศูนย์

อาหารั โปีรัแกรัม้ Software ได้แก่ โปีรัแกรัม้รัะบบจัำดการัศูนยอ์าหารั  

โปีรัแกรัม้จัำดการัแลุ่ะบันท้ี่กข้อมู้ลุ่การัที่ำารัายการัซ้�งสำาม้ารัถอยู่ใน 

รูัปีแบบ Cloud Computing หร่ัอ on-premise server ได้ 

โดยบร่ัษััที่ฯ จำะพ่จำารัณ์าจำากข้อมู้ลุ่เก่�ยว่กับตัว่อ่ปีกรัณ์์เช่น แหลุ่่ง 

ท่ี่�ซ่�อ รัาคา โปีรัโม้ชั�น วั่นท่ี่�สำาม้ารัถจัำดส่ำงได้ Credit Term ข้อมู้ลุ่ 

เก่�ยว่กับ Supplier เช่น ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยน คว่าม้น่าเช่�อถ่อ แลุ่ะปีรัะวั่ต่ 

การัให้บร่ัการั เป็ีนต้น โดยปัีจำจ่ำบัน SBS ม่้การัสัำ�งซ่�อช่�นส่ำว่นอ่ปีกรัณ์์ 

ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับรัะบบศูนย์อาหารัจำากคู่ค้าปีรัะม้าณ์ 2-3 รัาย

3) Supplier ส่ำงส่ำนค้าม้าท่ี่�คลัุ่งส่ำนค้าของ SBS ตาม้ว่นัท่ี่�ตกลุ่ง 

กันไว้่ในสัำญ่ญ่าซ่�อขาย โดยถ้าเป็ีนช่�นส่ำว่นหร่ัออะไหลุ่่ เจ้ำาหน้าท่ี่�ของ 

SBS จำะที่ำาการัปีรัะกอบข้�นเอง แลุ่ะเม่้�อปีรัะกอบเสำร็ัจำแลุ้่ว่จำะถูก 

เก็บไว้่ในคลัุ่งพร้ัอม้กับอ่ปีกรัณ์์แบบสำำาเร็ัจำรูัปีท่ี่�ซ่�อม้า โดยจำะแยกตาม้

ปีรัะเภที่ของอ่ปีกรัณ์์หร่ัอโครังการัท่ี่�จำะนำาไปีต่ดตั�ง

4) เม่้�อถ้งวั่นท่ี่�ต่ดตั�งรัะบบศูนย์อาหารั เจ้ำาหน้าท่ี่�ของ SBS 

จำะที่ำาการัต่ดตั�งอ่ปีกรัณ์์ศูนย์อาหารัของลูุ่กค้า เม่้�อต่ดตั�งเสำร็ัจำส่ำ�นจ้ำง 

ที่ำาการัที่ดสำอบรัะบบกับโปีรัแกรัม้ท่ี่�เตร่ัยม้ไว้่ เพ่�อให้พร้ัอม้ใช้งานจำร่ัง

สำำาหรัับการัซ่อม้แซม้ปัีญ่หารัะบบศูนย์อาหารั ในกรัณ่์ท่ี่�เป็ีน 

ปัีญ่หาด้าน Software เจ้ำาหน้าท่ี่�ของ SBS จำะที่ำาการัแก้ไขปัีญ่หา 

เบ่�องต้นผ่่านการัพูดค่ยที่างโที่รัศัพท์ี่ (On-call Service) ต่อจำากนั�น 

เจ้ำาหน้าท่ี่�จำะที่ำาการั Remote (การัคว่บค่ม้เคร่ั�องคอม้พ่ว่เตอร์ั 

รัะยะไกลุ่) จำากรัะบบคอม้พ่ว่เตอร์ัของ SBS เข้าไปีแก้ปัีญ่หาให้ 

คอม้พ่ว่เตอร์ัของลูุ่กค้า สำำาหรัับกรัณ่์ท่ี่�เป็ีนปัีญ่หาด้าน Hardware 

ที่างเจ้ำาหน้าท่ี่�ของ SBS จำะที่ำาการัแก้ไขปัีญ่หาผ่่านที่างโที่รัศัพท์ี่ก่อน  

โดยทัี่�ง 2 กรัณ่์ข้างต้น หากไม่้สำาม้ารัถแก้ปัีญ่หาหร่ัอซ่อม้แซม้ได้ 

สำำาหรัับพ่�นท่ี่� กที่ม้. แลุ่ะปีร่ัม้ณ์ฑ์ลุ่ SBS จำะจัำดส่ำงเจ้ำาหน้าท่ี่�ไปียังพ่�นท่ี่� 

เพ่�อดำาเน่นการัต่อไปี ส่ำว่นพ่�นท่ี่�จัำงหวั่ดอ่�นๆ SBS จำะว่่าจ้ำางตัว่แที่น 

ซ่อม้บำาร่ังภายนอกให้ดำาเน่นการัแที่นโดยจำะจำัดส่ำงอ่ปีกรัณ์์แลุ่ะ 

เคร่ั�องม่้อให้ 

ธุ่รัก่จำให้บร่ัการัจ่ำดรัับ-ส่ำงพัสำด่สำำาหรัับการัขนส่ำง ที่างบร่ัษััที่ฯ 

ให้คว่าม้สำำาคัญ่อย่างย่�งในเร่ั�องของบ่คลุ่ากรั โดยม่้คว่าม้ม่่้งมั้�นท่ี่�จำะ 

พัฒนาศักยภาพของบ่คลุ่ากรัให้ม่้คว่าม้รู้ัคว่าม้สำาม้ารัถเพ่�อเต่บโต 

ไปีพร้ัอม้กับบร่ัษััที่ รัว่ม้ถ้งการัม้อบโอกาสำแลุ่ะคว่าม้ก้าว่หน้าให้กับ 

ท่ี่กรัะดับ โดยบร่ัษััที่ฯ ม้องหาโอกาสำในการัลุ่งท่ี่น แลุ่ะขยายฐาน 

ลูุ่กค้าจำากการัร่ัว่ม้ม่้อกับพันธุม่้ตรัต่างๆ ในรัอบปีีท่ี่�ผ่่านม้า ที่ำาให้เก่ด

ผ่ลุ่ปีรัะกอบการัท่ี่�ม่้กำาไรัม้ากข้�น อน้�งที่างบร่ัษััที่ฯ ไม้่ม่้นโยบายการั 

ผู่กขาดการัที่ำาธุ่รัก่จำกับคู่ค้ารัายใดรัายหน้�ง แลุ่ะที่ำาการัคัดเลุ่่อกแลุ่ะ 

กำาหนดโดยพ่จำารัณ์าจำาก สัำญ่ญ่าแลุ่ะเง่�อนไขท่ี่�ได้รัับม้าจำากคู่ค้า แลุ่ะ

ม่้การัว่างแผ่นการัให้บร่ัการัแบบครับว่งจำรัสำำาหรัับการัจำำาหน่ายส่ำนค้า 

แลุ่ะให้บร่ัการัท่ี่�อยู่ใน Ecosystem ของบร่ัษััที่ฯ ซ้�งเป็ีนไปีตาม้ 

ว่่สัำยทัี่ศน์ของบร่ัษััที่ “เรัาขายส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการัท่ี่�สำะดว่กสำบายกับ 

ท่ี่กช่ม้ชน”  

สำำาหรัับธุ่รัก่จำให้บร่ัการัจ่ำดรัับ-ส่ำงพัสำด่สำำาหรัับการัขนส่ำงม่้ 

รัายลุ่ะเอ่ยดดังน่�

1) ShipSmile ได้ม่้การัสำรัรัหาคู่ค้า โดยพัฒนาในเร่ั�องของ 

รัะบบโปีรัแกรัม้หน้าร้ัานแบบออนไลุ่น์ แลุ่ะเช่�อม้ต่อข้อมู้ลุ่แบบ API  

ท่ี่�เป็ีนการัเช่�อม้ต่อข้อมู้ลุ่ท่ี่�รัว่ดเร็ัว่แลุ่ะแม่้นยำา เพ่�อส่ำ�อสำารัที่างตรัง 

รัะหว่่างหน้าร้ัาน แลุ่ะบร่ัการัขนส่ำงชั�นนำาท่ี่�เป็ีนพันธุม่้ตรักับบร่ัษััที่ฯ 

2) ตัว่รัะบบของ ShipSmile สำาม้ารัถสัำ�งงานออกคำาสัำ�งส่ำงพัสำด่ 

ออกเลุ่ขพัสำด่ เร่ัยกพนักงานรัับพัสำด่ท่ี่�หน้าร้ัาน รัว่ม้ไปีถ้ง รัะบบ 

จัำดการัพัสำด่ แสำดงสำถานะแลุ่ะบัญ่ช่รัายวั่น รัายเด่อน รัว่ม้เบ็ดเสำรั็จำ 

ท่ี่กการัจัำดการั ซ้�งม่้คว่าม้เสำถ่ยรั แลุ่ะสำอดคลุ้่องกับการัเต่บโตท่ี่�สูำงข้�น

ของธุ่รัก่จำค้าขายออนไลุ่น์ภายในปีรัะเที่ศ 

3) ม่้รัะบบดูแลุ่หลัุ่งการัขาย โดยที่างบร่ัษััที่ม่้เจ้ำาหน้าท่ี่� เพ่�อ 

รัองรัับปัีญ่หาท่ี่�อาจำจำะเก่ดข้�นกับธุ่รัก่จำแฟรันไชส์ำ ไม่้ว่่าจำะเป็ีนปัีญ่หา 

จำากการัรัะบบโปีรัแกรัม้ ขนส่ำง ต่ดตาม้พัสำด่ รัว่ม้ไปีถ้งการัปีรัะชาสัำม้พันธ์ุ 

รัะหว่่างบร่ัษััที่ แลุ่ะสำาขาแฟรันไชสำ์ อ่กทัี่�งยังม่้การัว่างแผ่นในเร่ั�อง 

ของจำำานว่นเจ้ำาหน้าท่ี่�เพ่�อให้ดูแลุ่จำำานว่นสำาขาท่ี่�เก่ดข้�นอย่างเพ่ยงพอ

4) นอกจำากน่�บร่ัษััที่ฯ ได้พัฒนาแผ่นคว่าม้มั้�นคงแลุ่ะยั�งย่น 

ของสำาขาแฟรันไชส์ำ โดยม่้การัเจำรัจำากับพันธุม่้ตรั ในเร่ั�องของ ส่ำว่นแบ่ง 
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รัายได้ต่อยอดส่ำงพัสำด่ เพ่�อเพ่�ม้จำำานว่นการัส่ำงพัสำด่ ลุ่ดต้นท่ี่นจำากการั 

จัำดส่ำง แลุ่ะเพ่�อให้บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะคู่ค้าเต่บโตไปีด้ว่ยกันอย่างยั�งยน่

4. ธุ่รัก่จำบร่ัการัที่างการัเง่น (Financial Services)

สำำาหรัับธุ่รัก่จำส่ำนเช่�อ โดยแหลุ่ง่ท่ี่�ม้าของเง่นท่ี่นของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ 

ม้าจำากกำาไรัท่ี่�สำะสำม้ม้าของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะนำาม้าลุ่งท่ี่นในธุ่รัก่จำส่ำนเช่�อ 

แลุ่ะปีรัะกอบกับเง่นกู้ย่ม้จำากสำถาบันการัเง่นทัี่�งรัะยะสัำ�นแลุ่ะยาว่  

อย่างไรัก็ตาม้ที่างบร่ัษััที่ฯ ยังม่้แหลุ่่งเง่นกู้อ่�น เช่น ตั�ว่แลุ่กเง่น 

แลุ่ะห้่นกู้ต่างๆ เพ่�อนำาเสำนอขายให้แก่นักลุ่งท่ี่นรัายย่อยแลุ่ะใหญ่่ 

รัว่ม้ไปีถ้งสำถาบันที่างการัเง่น เพ่�อนำาม้าเสำร่ัม้สำร้ัางเป็ีนเง่นท่ี่นหม่้นเว่่ยน 

ในธุ่รัก่จำ ลัุ่กษัณ์ะของลูุ่กค้าแลุ่ะกลุ่่่ม้เป้ีาหม้าย ที่างบร่ัษััที่ฯ ได้ว่าง 

เป้ีาหม้ายในรัะยะเร่ั�ม้ต้นค่อการัปีลุ่่อยกู้ให้กับบ่คคลุ่ท่ี่�อยู่ ใน 

Ecosystem ของบร่ัษััที่ฯ เน่�องจำากสำาม้ารัถดูปีรัะวั่ต่การัชำารัะส่ำนค้า

แลุ่ะบร่ัการัตลุ่อดจำนธุ่รักรัรัม้ต่างๆ ได้อย่างลุ่ะเอ่ยด ซ้�งสำาม้ารัถใช้ 

ว่่เครัาะห์ศักยภาพตลุ่อดจำนคว่าม้น่าเช่�อถ่อของผู้่ใช้งานได้อย่าง 

ครับว่งจำรั

สำำาหรัับธุ่รัก่จำนายหน้าปีรัะกันภัย โดยการัคัดเลุ่่อกแลุ่ะสำรัรัหา

คู่ค้าบร่ัษััที่ฯ ม่้แนว่ที่างในการัคัดเลุ่่อกแลุ่ะสำรัรัหาคู่ค้าซ้�ง ได้แก่ 

บร่ัษััที่ปีรัะกันภัย โดยสำาม้ารัถสำร่ัปีนโยบายการัคัดเลุ่่อกแลุ่ะสำรัรัหา 

คู่ค้าได้ดังน่� (1) บร่ัษััที่ ปีรัะกันภัยนั�น ๆ จำะต้องม่้คว่าม้มั้�นคงที่าง 

การัเง่นแลุ่ะปีฏ่ิ์บัต่ตาม้กฎหม้ายหลัุ่กเกณ์ฑ์์ว่่ธุ่การัท่ี่�เก่�ยว่ข้องแลุ่ะ 

ปีรัะกาศภายใต้การักำากับดูแลุ่ของคปีภ. (2) บร่ัษััที่ ปีรัะกันภัยนั�น ๆ 

สำาม้ารัถจัำดผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์เพ่�อตอบสำนองคว่าม้ต้องการัของลูุ่กค้าของกลุ่่่ม้

บร่ัษััที่ได้ (3) บร่ัษััที่ ปีรัะกันภัยนั�น ๆ จำะต้องม่้คว่าม้เช่�ยว่ชาญ่แลุ่ะม่้

ปีรัะสำบการัณ์์ในการัรัับปีรัะกันภัยการับร่ัหารัแลุ่ะ จัำดการัคว่าม้เส่ำ�ยง

 (4) บร่ัษััที่ ปีรัะกันภัยนั�น ๆ จำะต้องม่้การับร่ัหารัจัำดการัเร่ั�องการัให้ 

บร่ัการัหลัุ่งการัขาย แลุ่ะการัเร่ัยกร้ัองค่าส่ำนไหม้ที่ดแที่น ได้เป็ีนอย่าง

ด่ ม่้คว่าม้ซ่�อสัำตย์ ย่ต่ธุรัรัม้ ม่้คว่าม้รัับผ่่ดชอบต่อลูุ่กค้าให้เป็ีนไปีตาม้ 

เง่�อนไขท่ี่�รัะบ่ไว้่ในกรัม้ธุรัรัม์้

2.1.6 ผลกระที่บต่อสิ่�งแวดำล้อม
ธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ม่้คว่าม้เก่�ยว่ข้องกับอ่ปีกรัณ์์อ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ ซ้�งก่อให้เก่ดอ่ปีกรัณ์์หร่ัอช่�นส่ำว่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำเหลุ่่อใช้ ปัีจำจ่ำบัน 

กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ พยายาม้นำาอ่ปีกรัณ์์หร่ัอช่�นส่ำว่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำเหลุ่่อใช้ดังกลุ่่าว่ ม้าหม่้นเว่่ยนใช้งานแลุ่ะเป็ีนอะไหลุ่่ซ่อม้แซม้ส่ำนค้าได้ อย่างไรัก็ด่  

ในอนาคตหากกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ม่้อ่ปีกรัณ์์หร่ัอช่�นส่ำว่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำท่ี่�ไม่้สำาม้ารัถนำาม้าหม่้นเว่่ยนใช้งานได้ กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ จำะคัดเลุ่่อก Supplier  

ท่ี่�ม่้ศักยภาพในการักำาจัำดขยะอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ ท่ี่�ม่้ผ่ลุ่กรัะที่บต่อส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้น้อยท่ี่�ส่ำดม้าเป็ีนผู้่บร่ัหารัจัำดการัอ่ปีกรัณ์์หร่ัอช่�นส่ำว่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ

เหลุ่่อใช้ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ต่อไปี

รายงานประจำาปี 2564
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2.2. ที่รัพัย์สิ่นท่ี่�ใช้ำในการประกอบธุุรกิจ 
2.2.1 ที่รัพัย์สิ่นท่ี่�ใช้ำในการประกอบธุุรกิจ
 ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 รัายการัส่ำนที่รััพย์ท่ี่�ใช้ในการัปีรัะกอบธุ่รัก่จำ ม่้ดังน่�

รายการ มูลค่าสุ่ที่ธิุ
(ล้านบาที่) ลักษัณะกรรมสิ่ที่ธิุ� ภาระผูกพััน

1.	 ที�ดิำนิ	อาคารและอุปีกรณ์
ท่�ดิำนิ 76.80 เปน็ิเจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
อาคารและส�วนิปรับปร่งอาคารสำานัิกงานิ 7.24 เปน็ิเจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
เครื�องใช้้สำานัิกงานิ 25.70 เปน็ิเจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
เครื�องจักรและเครื�องมือเครื�องใช้้ 164.97 เปน็ิเจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
ย์านิพาหุ้นิะ 1.92 เปน็ิเจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
ตู้์เติ์มเงินิอัต์โนิมัติ์ 183.44 เปน็ิเจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
ตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์ 335.99 เปน็ิเจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
อ่ปกรณ์ภาย์ในิระบบศูนิย์์อาหุ้าร 40.11 เปน็ิเจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
สินิทรัพย์์ระหุ้ว�างก�อสร้างและติ์ดำตั์�ง 569.74 เปน็ิเจ้าของกรรมสิทธิุ�(1) ปลอดำภาระผูู้กพันิ
รวมที�ดิำนิ	อาคารและอุปีกรณ์ 1,405.91

2.	 สินิทรัพย์ไม่มีตัวตนิ
ค�าลิขสิทธิุ�ซอฟื้ต์์แวร์ 136.18 เจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
สัญญาแฟื้รนิไช้ส์ 56.61 เจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
โปรแกรมคอมพิวเต์อร์ระหุ้ว�างติ์ดำตั์�ง 140.24 เจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
สิทธิุบัต์ร / เครื�องหุ้มาย์การค้า 0.43 เจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
ผู้ลิต์ภัณฑ์์ในิมือ 1.67 เปน็ิเจ้าของกรรมสิทธิุ� ปลอดำภาระผูู้กพันิ
รวมสินิทรัพย์ที�ไม่มีตัวตนิ 335.13

3.	 สินิทรัพย์สิทธิุการใช้
สิทธิุการเช้�า 55.85 สัญญาเช้�าพื�นิท่� ภาระผูู้กพันิภาย์ใต้์สัญญา 

เช้�าพื�นิท่�

อ่ปกรณ์สำานัิกงานิ 1.25 สัญญาเช้�าทางการเงินิ ภาระผูู้กพันิภาย์ใต้์สัญญา 
เช้�าทางการเงินิ

เครื�องจักรและอ่ปกรณ์ 0.26 สัญญาเช้�าทางการเงินิ ภาระผูู้กพันิภาย์ใต้์สัญญา 
เช้�าทางการเงินิ

ย์านิพาหุ้นิะ 17.46 สัญญาเช้�าทางการเงินิ ภาระผูู้กพันิภาย์ใต้์สัญญา 
เช้�าทางการเงินิ

ตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์ 237.16 สัญญาเช้�าทางการเงินิ(2) ภาระผูู้กพันิภาย์ใต้์สัญญา 
เช้�าทางการเงินิ(1)

รวมสินิทรัพย์สิทธิุการใช้ 311.98
4.					สินิทรัพย์เพ่�อการให้บริการ

 ตู้์เติ์มเงินิอัต์โนิมัติ์ 181.56
รวมสินิทรัพย์เพ่�อการให้บริการ 181.56

หมายเหต้:	
(1) ส่ำนที่รััพย์รัะหว่่างก่อสำร้ัางแลุ่ะต่ดตั�ง รัว่ม้ถ้ง ตู้เต่ม้เง่นอัตโนมั้ต่ท่ี่�เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งว่่ธุ่การับันท้ี่กบัญ่ช่จำากส่ำนค้าคงเหลุ่่อในปีี 2561 แลุ่ะตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่

รัะหว่่างก่อสำร้ัางแลุ่ะต่ดตั�ง  
(2) ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 บร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (VDP) ม่้การัเข้าที่ำาสัำญ่ญ่าขายส่ำนที่รััพย์แลุ่ะเช่ากลัุ่บ ซ้�งจัำดเป็ีนสัำญ่ญ่าเช่าที่างการัเง่นใน 

งบการัเง่นรัว่ม้ของบร่ัษััที่ฯ กับสำถาบันที่างการัเง่นแห่งหน้�งภายในปีรัะเที่ศจำำานว่นรัว่ม้ 18 ฉีบับ โดยได้ที่ำาการัขายตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ให้สำถาบันที่าง 
การัเง่นดังกลุ่่าว่แลุ่ะเช่าตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่กลัุ่บเป็ีนรัะยะเว่ลุ่าตั�งแต่ 3-5 ปีี โดยม่้การัคำ�าปีรัะกันสัำญ่ญ่าโดยกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ฯ 
แลุ่ะม่้การัว่างเง่นปีรัะกันไว้่ รัว่ม้จำำานว่น 23.99 ลุ้่านบาที่ ทัี่�งน่� ณ์ วั่นท่ี่�ส่ำ�นส่ำดสัำญ่ญ่าเช่า VDP ม่้ส่ำที่ธุ่ซ่�อส่ำนที่รััพยทั์ี่�งหม้ดกลุ่บัในมู้ลุ่ค่าเท่ี่ากับเง่นว่างปีรัะกนั 
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2.2.2 เครื�องหมายการค้า 
บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยได้ย่�นขอจำดที่ะเบ่ยนเคร่ั�องหม้ายการัค้ากับกรัม้ที่รััพย์ส่ำนที่างปัีญ่ญ่า กรัะที่รัว่งพาณ่์ชย์ โดยม่้รัายลุ่ะเอ่ยดดังต่อไปีน่�

รายการจดำทะเบียนิเคร่�องหมายการค้าของบริษัท	สบาย	เทคโนิโลยี	จำากัดำ	(มหาชนิ)	และบริษัทในิเคร่อ

ลำาดัำบ ช่�อบริษัท เคร่�องหมาย
การค้า

เลขที�	
คำาขอ

เลข
จดำทะเบียนิ

วันิที�ย่�นิ
จดำทะเบียนิ สถานิะ หมายเหตุ

1
บริษััท สบาย์ 
เทคโนิโลย่์ จำากัดำ 
(มหุ้าช้นิ)

170119926 191105111 9 มิถ่ืนิาย์นิ 
2560

จดำทะเบ่ย์นิ ลงวันิท่� 
02/04/2562 

แก้ไขเปล่�ย์นิแปลง วันิท่� 
09/10/2563

ออกในิชื้�อ บริษััท เวนิดิำ�ง 
คอร์ปอเรชั้�นิ จำากัดำ 

(หุ้มดำอาย่์ 9 มิถ่ืนิาย์นิ 
2570)

2
บริษััท สบาย์ 
เทคโนิโลย่์ จำากัดำ 
(มหุ้าช้นิ)

160112135 191113004 26 ต่์ลาคม 
2559

จดำทะเบ่ย์นิ ลงวันิท่� 
05/08/2562

หุ้มดำอาย่์ 
26 ต่์ลาคม 2569

3
บริษััท สบาย์ 
เทคโนิโลย่์ จำากัดำ 
(มหุ้าช้นิ)

170136723 18 ต่์ลาคม 
2560

อ่ทธุรณ์ 
หุ้ย่์ดำรอคำาสั�ง 

(10/05/2562)

4
บริษััท สบาย์ 
เทคโนิโลย่์ จำากัดำ 
(มหุ้าช้นิ)

190110225 15 ม่นิาคม 
2562

อ่ทธุรณ์ 
หุ้ย่์ดำรอคำาสั�ง 

(08/07/2563)

ยื์�นิจดำในิชื้�อ บริษััท สบาย์ 
เทคโนิโลย่์ จำากัดำ

5 บริษััท เวนิดิำ�ง 
พลัส จำากัดำ 200117194 15 พฤษัภาคม 

2563
ได้ำรับ 

หุ้นัิงสือสำาคัญแล้ว

ยื์�นิจดำในิชื้�อ บริษััท สบาย์ 
เทคโนิโลย่์ จำากัดำ (มหุ้าช้นิ) 

เนืิ�องจากม่เครื�องหุ้มาย์ 
ใบไม้ ในิโลโก้ 

เครื�องหุ้มาย์ซำ�ากันิ

6 บริษััท เวนิดิำ�ง 
พลัส จำากัดำ 190110228 15 ม่นิาคม 

2562

อ่ทธุรณ์ 
หุ้ย่์ดำรอคำาสั�ง 

(26/06/2563)

7 บริษััท เวนิดิำ�ง 
พลัส จำากัดำ 190110229 15 ม่นิาคม 

2562

อ่ทธุรณ์ 
หุ้ย่์ดำรอคำาสั�ง 

(26/06/2563)

8 บริษััท เวนิดิำ�ง 
พลัส จำากัดำ 190131789 21 สิงหุ้าคม 

2562

อ่ทธุรณ์ 
หุ้ย่์ดำรอคำาสั�ง 

(21/08/2563)
ยื์�นิเพิ�มราย์การสินิค้า

9 บริษััท เวนิดิำ�ง 
พลัส จำากัดำ 190131788 21 สิงหุ้าคม 

2562

อ่ทธุรณ์ 
หุ้ย่์ดำรอคำาสั�ง 

(21/08/2563)
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รายการจดำทะเบียนิเคร่�องหมายการค้าของบริษัท	สบาย	เทคโนิโลยี	จำากัดำ	(มหาชนิ)	และบริษัทในิเคร่อ

ลำาดัำบ ช่�อบริษัท เคร่�องหมาย
การค้า

เลขที�	
คำาขอ

เลข
จดำทะเบียนิ

วันิที�ย่�นิ
จดำทะเบียนิ สถานิะ หมายเหตุ

10 บริษััท เวนิดิำ�ง 
พลัส จำากัดำ 190110227 15 ม่นิาคม 

2562
จดำทะเบ่ย์นิ ลงวันิท่� 

18/09/2563

11 บริษััท เวนิดิำ�ง 
พลัส จำากัดำ 190110230 15 ม่นิาคม 

2562

อ่ทธุรณ์ 
หุ้ย่์ดำรอคำาสั�ง 

(08/07/2563)

12 บริษััท เวนิดิำ�ง 
พลัส จำากัดำ 200104566

Sunday, 
February 06, 

2563

ได้ำรับ 
หุ้นัิงสือสำาคัญ 

แล้ว

13

บริษััท สบาย์ 
ซิสเต็์มส์ แอนิด์ำ 
แมเนิจเม้นิท์ 
จำากัดำ

180109972 191122899 30 ม่นิาคม 
2561

จดำทะเบ่ย์นิ  
วันิท่� 2/12/2562 

ได้ำรับใบอน่ิญาต์แล้ว

หุ้มดำอาย่์  
30 ม่นิาคม 2571

14

บริษััท สบาย์ 
ซิสเต็์มส์ แอนิด์ำ 
แมเนิจเม้นิท์ 
จำากัดำ

200107356 27 ก่มภาพันิธ์ุ 
2563

ขัดำต์�อ กม.- 
ออกหุ้นัิงสือ

ยื์�นิจดำในิชื้�อ บริษััท สบาย์ 
เทคโนิโลย่์ จำากัดำ (มหุ้าช้นิ) 

เนืิ�องจากม่คำาว�า สบาย์ 
ในิโลโก้ เครื�องหุ้มาย์ซำ�ากันิ

15

บริษััท สบาย์ 
ซิสเต็์มส์ แอนิด์ำ 
แมเนิจเม้นิท์ 
จำากัดำ

190139846 18 ต่์ลาคม 
2562

ขัดำต์�อ กม.- 
ออกหุ้นัิงสือ

16

บริษััท สบาย์ 
ซิสเต็์มส์ แอนิด์ำ 
แมเนิจเม้นิท์ 
จำากัดำ

200121680 15 มิถ่ืนิาย์นิ 
2563

ได้ำรับ 
หุ้นัิงสือสำาคัญแล้ว

17 บริษััท สบาย์ 
มันิน่ิ� จำากัดำ 200101646 15 มกราคม 

2563

ม่จดำหุ้มาย์มาแล้ว  
อยู์�ระหุ้ว�างเจรจา 
กับนิาย์ทะเบ่ย์นิ

ยื์�นิจดำในิชื้�อ บริษััท  
สบาย์ เทคโนิโลย่์ จำากัดำ 

(มหุ้าช้นิ) เนืิ�องจาก 
ม่คำาว�า สบาย์ ในิโลโก้ 

เครื�องหุ้มาย์ซำ�ากันิ  
(ทำาสัญญาจ้าง กร่งไทย์ 

กฎหุ้มาย์ เป็นิผูู้้ยื์�นิ) ติ์ดำต์�อ 
ค่ณค่ณเมธัุส อ่ดำมวิทย์์  

ท่�ปร้กษัากฎหุ้มาย์ 
และทนิาย์ความ

metas.udomwit 
@ktblaw.co.th  

โทร 02-096-8909
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รายการจดำทะเบียนิเคร่�องหมายการค้าของบริษัท	สบาย	เทคโนิโลยี	จำากัดำ	(มหาชนิ)	และบริษัทในิเคร่อ

ลำาดัำบ ช่�อบริษัท เคร่�องหมาย
การค้า

เลขที�	
คำาขอ

เลข
จดำทะเบียนิ

วันิที�ย่�นิ
จดำทะเบียนิ สถานิะ หมายเหตุ

18 บริษััท สบาย์ 
เอ็กเช้นิจ์ จำากัดำ 210129264 10 August 

2564
อยู์�ในิขั�นิต์อนิพิจารณาข

องนิาย์ทะเบ่ย์นิ
ยื์�นิจดำในิชื้�อ บริษััท  

สบาย์ เทคโนิโลย่์ จำากัดำ

19
บริษััท สบาย์ 
แคปปติ์อล พลัส 
จำากัดำ

210129192 10 สิงหุ้าคม 
2564

ม่จดำหุ้มาย์มาแล้ว  
อยู์�ระหุ้ว�างเจรจา 
กับนิาย์ทะเบ่ย์นิ

ยื์�นิจดำในิชื้�อ บริษััท สบาย์ 
เทคโนิโลย่์ จำากัดำ

20 บริษััท สบาย์ ฟูื้�ดำ 
พลัส จำากัดำ 210129240 10 สิงหุ้าคม 

2564

ไม�ขอถืือเปน็ิ 
สิทธิุของต์นิ 

แต์�เพ่ย์งผูู้้เด่ำย์ว

ยื์�นิจดำในิชื้�อ  
บริษััท สบาย์ เทคโนิโลย่์ 

จำากัดำ

21
บริษััท สบาย์ 
มาร์เก็ต์ พลัส 
จำากัดำ

210129233 10 สิงหุ้าคม 
2564

ไม�ขอถืือเปน็ิ 
สิทธิุของต์นิ 

แต์�เพ่ย์งผูู้้เด่ำย์ว

ยื์�นิจดำในิชื้�อ บริษััท สบาย์ 
เทคโนิโลย่์ จำากัดำ

22 บริษััท สบาย์ 
ทันิใจ จำากัดำ 210129248 10 สิงหุ้าคม 

2564

ม่จดำหุ้มาย์มาแล้ว  
อยู์�ระหุ้ว�างเจรจา 
กับนิาย์ทะเบ่ย์นิ

ยื์�นิจดำในิชื้�อ บริษััท สบาย์ 
เทคโนิโลย่์ จำากัดำ

23 บริษััท สบาย์ 
แม�กซ่� จำากัดำ 210129271 10 สิงหุ้าคม 

2564

ไม�ขอถืือเปน็ิ 
สิทธิุของต์นิ 

แต์�เพ่ย์งผูู้้เด่ำย์ว

ยื์�นิจดำในิชื้�อ บริษััท สบาย์ 
เทคโนิโลย่์ จำากัดำ

24 บริษััท สบาย์ วอช้ 
จำากัดำ 210129269 10 สิงหุ้าคม 

2564

ม่จดำหุ้มาย์มาแล้ว  
อยู์�ระหุ้ว�างเจรจา 
กับนิาย์ทะเบ่ย์นิ

ยื์�นิจดำในิชื้�อ บริษััท สบาย์ 
เทคโนิโลย่์ จำากัดำ

25
บริษััท 
สบาย์โซลูชั้�นิ 
จำากัดำ

210129463 11 สิงหุ้าคม 
2564

ไม�ขอถืือเปน็ิสิทธิุของต์นิ
แต์�เพ่ย์งผูู้้เด่ำย์ว

ยื์�นิจดำในิชื้�อ บริษััท 
สบาย์โซลูชั้�นิ จำากัดำ
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2.2.3 ส่รุปใบอนุญาตในการประกอบธุุรกิจ
	 2.2.3.1	สร้ปใบอน้ญาตให้ประกอบธ้รกิจบริการการการชำำาระเงิินภัายใต้การกำากับของิธนาค้ารแห่งิประเที่ศไที่ย	(ธปที่.)	

ของิบริษััที่ฯ

บร่ัษััที่ท่ี่�ได้รัับใบอน่ญ่าต : บร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน)

ปีรัะเภที่ใบอน่ญ่าต : การัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นด้ว่ยว่่ธุ่การัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ – การัให้บร่ัการัรัับชำารัะแที่น

กฎหม้ายท่ี่�ใช้บังคับ : พรัะรัาชบัญ่ญั่ต่รัะบบการัชำารัะเง่น พ.ศ. 2560 – หม้ว่ด 3 บร่ัการัการัชำารัะเง่น 

ภายใต้การักำากับ

ผู้่ออกใบอน่ญ่าต : รััฐม้นตร่ัว่่าการักรัะที่รัว่งการัคลัุ่ง โดยคำาแนะนำาของ ธุปีที่.

เลุ่ขท่ี่�ใบอน่ญ่าต : บ(3.3) 047/2561 ใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้การั 

กำากับ - ปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้การักำากับปีรัะเภที่การัให้รัับชำารัะเง่น 

ด้ว่ยว่่ธุ่การัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ - การัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นแที่น 

วั่นท่ี่�ได้รัับใบอน่ญ่าต : 28 ก.ย. 2561 (ใบอน่ญ่าตน่�ไม่้ม่้วั่นหม้ดอาย่ หากบร่ัษััที่ฯ ปีฏ่ิ์บัต่ตาม้เง่�อนไข)

เง่�อนไขท่ี่�สำำาคัญ่ของ 

ใบอน่ญ่าต

: - การัปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้การักำากับจำะกรัะที่ำาได้เฉีพาะน่ต่บ่คคลุ่ 

ปีรัะเภที่บร่ัษััที่จำำากัด บร่ัษััที่ม้หาชนจำำากัด หร่ัอน่ต่บ่คคลุ่อ่�นตาม้ท่ี่� ธุปีที่. ปีรัะกาศ 

กำาหนดโดยได้รัับอน่ญ่าตจำากรััฐม้นตร่ัว่่าการักรัะที่รัว่งการัคลัุ่งโดยคำาแนะนำาของ ธุปีที่.  

หร่ัอไดรั้ับการัข้�นที่ะเบ่ยนจำาก ธุปีที่. ทัี่�งน่�ในการัอน่ญ่าตหร่ัอข้�นที่ะเบ่ยน รััฐม้นตร่ัว่่าการั 

กรัะที่รัว่งการัคลัุ่ง หร่ัอ ธุปีที่. จำะกำาหนดเง่�อนไขตาม้ท่ี่�เห็นสำม้คว่รัก็ได้ แลุ้่ว่แต่กรัณ่์ 

การัขออน่ญ่าต การัอน่ญ่าต แลุ่ะการัข้�นที่ะเบ่ยน ตลุ่อดจำนการัเส่ำยค่าธุรัรัม้เน่ยม้ 

ให้เป็ีนไปีตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์ ว่่ธุ่การั เง่�อนไข แลุ่ะอัตรัาท่ี่� ธุปีที่. ปีรัะกาศกำาหนด 

- ผู้่ปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นซ้�งม่้การัรัับเง่นรัับลุ่่ว่งหน้าจำากผู้่ใช้บร่ัการัต้อง 

จัำดที่ำาบัญ่ช่เง่นรัับลุ่่ว่งหน้าของผู้่ใช้บร่ัการัแยกแต่ลุ่ะรัาย แลุ่ะต้องเก็บรัักษัาเง่นรัับ

ลุ่่ว่งหน้าแยกออกจำากที่รััพย์ส่ำนของตน โดยไม่้อาจำนำาไปีใช้เพ่�อการัอ่�นใดได้ ทัี่�งน่� 

ตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์ท่ี่� ธุปีที่. ปีรัะกาศกำาหนด

- ผู้่ปีรัะกอบธุ่รัก่จำจัำดเก็บข้อมู้ลุ่ บัญ่ช่ เอกสำารั ดว่งตรัา หร่ัอหลัุ่กฐานอ่�นอันเก่�ยว่กับ 

ก่จำการั ส่ำนที่รััพย์ แลุ่ะหน่�ส่ำนเพ่�อปีรัะโยชน์ในการัตรัว่จำสำอบ ทัี่�งน่� ตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์ท่ี่�  

ธุปีที่. ปีรัะกาศกำาหนด

- ธุปีที่. อาจำกำาหนดให้ผู้่ปีรัะกอบธุ่รัก่จำส่ำงงบการัเง่น รัายงาน หร่ัอข้อมู้ลุ่ไม่้ว่่าในรูัปีส่ำ�อใด ๆ   

หร่ัอแสำดงเอกสำารัใดตาม้รัะยะเว่ลุ่าหร่ัอเป็ีนครัั�งครัาว่ รัว่ม้ทัี่�งให้ช่�แจำงเพ่�ออธุ่บายหร่ัอ

ขยายคว่าม้รัายงานหร่ัอข้อมู้ลุ่ หร่ัอเอกสำารันั�นด้ว่ยก็ได้ ทัี่�งน่� ตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์ท่ี่� ธุปีที่. 

ปีรัะกาศกำาหนด โดย ธุปีที่. อาจำม่้คำาสัำ�งให้ผู้่ปีรัะกอบธุ่รัก่จำจัำดให้กรัรัม้การั ผู้่จัำดการั 

พนักงาน หร่ัอลูุ่กจ้ำางของผู้่ปีรัะกอบธุ่รัก่จำ ม้าให้ถ้อยคำา แสำดงข้อมู้ลุ่ บัญ่ช่ เอกสำารั 

แลุ่ะหลัุ่กฐานอ่�นอันเก่�ยว่กับก่จำการัเพ่�ม้เต่ม้ภายในรัะยะเว่ลุ่าท่ี่�กำาหนดได้

- ปีฏ่ิ์บัต่ตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์แลุ่ะเง่�อนไขอ่�นๆ ตาม้พรัะรัาชบัญ่ญั่ต่รัะบบการัชำารัะเง่น  

พ.ศ. 2560 แลุ่ะบรัรัดาคำาสัำ�ง ปีรัะกาศ ของรััฐม้นตร่ัว่่าการักรัะที่รัว่งการัคลัุ่ง แลุ่ะ/

หร่ัอ คำาสัำ�ง ปีรัะกาศธุปีที่. ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการัปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่น 

ภายใต้การักำากับท่ี่กฉีบับ รัว่ม้ถ้งเง่�อนไขอ่�นใดท่ี่�กำาหนดเพ่�ม้เต่ม้ แลุ่ะท่ี่�จำะแก้ไขเปีลุ่่�ยน

แปีลุ่งหร่ัอเพ่�ม้เต่ม้ในภายหลัุ่ง
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	 2.2.3.2	สร้ปใบอน้ญาตให้ประกอบธ้รกิจบริการการรับชำำาระเงิินภัายใต้การกำากับ	ธปที่.	ของิบริษััที่ย่อย

บร่ัษััที่ท่ี่�ได้รัับใบอน่ญ่าต : บร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด

ปีรัะเภที่ใบอน่ญ่าต : การัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นด้ว่ยว่่ธุ่การัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ – การัให้บร่ัการัรัับชำารัะแที่น

กฎหม้ายท่ี่�ใช้บังคับ : พรัะรัาชบัญ่ญั่ต่รัะบบการัชำารัะเง่น พ.ศ. 2560 – หม้ว่ด 3 บร่ัการัการัชำารัะเง่น 
ภายใต้การักำากับ

ผู้่ออกใบอน่ญ่าต : รััฐม้นตร่ัว่่าการักรัะที่รัว่งการัคลัุ่ง โดยคำาแนะนำาของ ธุปีที่.

เลุ่ขท่ี่�ใบอน่ญ่าต : - บ(2) 002/2563 สำำาหรัับใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้ 
การักำากับปีรัะเภที่การัให้บร่ัการัเง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ

- บ(3.3) 002/2563 สำำาหรัับใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้ 
การักำากับปีรัะเภที่การัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นด้ว่ยว่่ธุ่การัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ – การั 
ให้บร่ัการัรัับชำารัะแที่น

- บ(3.2) 001/2563 สำำาหรัับใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้ 
การักำากับปีรัะเภที่การัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นด้ว่ยว่่ธุ่การัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ – การั 
ให้บร่ัการัสำนับสำน่นบร่ัการัแก่ผู้่รัับบัตรั

- บ(4) 002/2563 สำำาหรัับใบอน่ญ่าตให้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้ 
การักำากับปีรัะเภที่การัให้บร่ัการัโอนเง่นด้ว่ยว่่ธุ่การัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ

วั่นท่ี่�ได้รัับใบอน่ญ่าต : 12 ม่้.ค. 2563 (ใบอน่ญ่าตน่�ไม่้ม่้วั่นหม้ดอาย่ หากบร่ัษััที่ฯ ปีฏ่ิ์บัต่ตาม้เง่�อนไข)

เง่�อนไขท่ี่�สำำาคัญ่ของ 
ใบอน่ญ่าต

: - การัปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้การักำากับจำะกรัะที่ำาได้เฉีพาะน่ต่บ่คคลุ่ 
ปีรัะเภที่บร่ัษััที่จำำากัด บร่ัษััที่ม้หาชนจำำากัด หร่ัอน่ต่บ่คคลุ่อ่�นตาม้ท่ี่� ธุปีที่. ปีรัะกาศ 
กำาหนดโดยได้รัับอน่ญ่าตจำากรััฐม้นตร่ัว่่าการักรัะที่รัว่งการัคลัุ่งโดยคำาแนะนำาของ  
ธุปีที่. หร่ัอได้รัับการัข้�นที่ะเบ่ยนจำาก ธุปีที่. ทัี่�งน่�ในการัอน่ญ่าตหร่ัอข้�นที่ะเบ่ยน 
รััฐม้นตร่ัว่่าการักรัะที่รัว่งการัคลัุ่ง หร่ัอ ธุปีที่. จำะกำาหนดเง่�อนไขตาม้ท่ี่�เห็นสำม้คว่รัก็ได้  
แลุ้่ว่แต่กรัณ่์ การัขออน่ญ่าต การัอน่ญ่าต แลุ่ะการัข้�นที่ะเบ่ยน ตลุ่อดจำนการัเส่ำย 
ค่าธุรัรัม้เน่ยม้ให้เป็ีนไปีตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์ ว่่ธุ่การั เง่�อนไข แลุ่ะอัตรัาท่ี่� ธุปีที่. ปีรัะกาศกำาหนด

- ผู้่ปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่นซ้�งม่้การัรัับเง่นรัับลุ่่ว่งหน้าจำากผู้่ใช้บร่ัการัต้อง 
จัำดที่ำาบัญ่ช่เง่นรัับลุ่่ว่งหน้าของผู้่ใช้บร่ัการัแยกแต่ลุ่ะรัาย แลุ่ะต้องเก็บรัักษัาเง่นรัับ
ลุ่่ว่งหน้าแยกออกจำากที่รััพย์ส่ำนของตน โดยไม่้อาจำนำาไปีใช้เพ่�อการัอ่�นใดได้ ทัี่�งน่� 
ตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์ท่ี่� ธุปีที่. ปีรัะกาศกำาหนด

- ธุปีที่. ม่้อำานาจำปีรัะกาศกำาหนดหลัุ่กเกณ์ฑ์์การัให้บร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้การักำากับ 
ในเร่ั�องดังต่อไปีน่�
(1) การัดูแลุ่ฐานะที่างการัเง่นแลุ่ะผ่ลุ่การัดำาเน่นงาน
(2) ม้าตรัฐานในการัปีรัะกอบธุ่รัก่จำ
(3) การับร่ัหารังานตาม้หลัุ่กธุรัรัม้าภ่บาลุ่
(4) การับร่ัหารัจัำดการัคว่าม้เส่ำ�ยง
(5)  การัเปิีดเผ่ยข้อมู้ลุ่เก่�ยว่กับการัให้บร่ัการั
(6)  การัใช้บร่ัการัจำากบ่คคลุ่ภายนอก
(7)  การัเก็บรัักษัาแลุ่ะการัเปิีดเผ่ยข้อมู้ลุ่ส่ำว่นบ่คคลุ่ของผู้่ใช้บร่ัการั
(8) การัตรัว่จำสำอบแลุ่ะรัักษัาคว่าม้มั้�นคงปีลุ่อดภัยของรัะบบ
(9) การัค้่ม้ครัองผู้่ใช้บร่ัการั
(10) การัจัำดที่ำาบัญ่ช่ การัส่ำงงบแสำดงฐานะที่างการัเง่น แลุ่ะผ่ลุ่การัดำาเน่นงานต่อ ธุปีที่.
(11) การัเก็บรัักษัาเง่นสำำาหรัับบร่ัการัการัชำารัะเง่นภายใต้การักำากับ
(12) เร่ั�องอ่�นใดเพ่�อปีรัะโยชน์ในการัดูแลุ่ คว่าม้มั้�นคง คว่าม้ปีลุ่อดภัยของรัะบบ 

การัชำารัะเง่นการัค้่ม้ครัองผู้่ใช้บร่ัการั หร่ัอการัสำ่งเสำร่ัม้การัใช้บร่ัการัแลุ่ะการั 
พัฒนารัะบบการัชำารัะเง่น

รายงานประจำาปี 2564
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- ผู้่ปีรัะกอบธุร่ัก่จำจัำดเก็บข้อมู้ลุ่ บัญ่ช่ เอกสำารั ดว่งตรัา หร่ัอหลัุ่กฐานอ่�นอันเก่�ยว่กับก่จำการั  
ส่ำนที่รััพย์ แลุ่ะหน่�ส่ำนเพ่�อปีรัะโยชน์ในการัตรัว่จำสำอบ ทัี่�งน่� ตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์ท่ี่� ธุปีที่. 
ปีรัะกาศกำาหนด

- ธุปีที่. อาจำกำาหนดให้ผู้่ปีรัะกอบธุ่รัก่จำส่ำงงบการัเง่น รัายงาน หร่ัอข้อมู้ลุ่ไม่้ว่่าในรูัปีส่ำ�อใด ๆ   
หร่ัอแสำดงเอกสำารัใดตาม้รัะยะเว่ลุ่าหร่ัอเป็ีนครัั�งครัาว่ รัว่ม้ทัี่�งให้ช่�แจำงเพ่�ออธุ่บายหร่ัอ
ขยายคว่าม้รัายงานหร่ัอข้อมู้ลุ่ หร่ัอเอกสำารันั�นด้ว่ยก็ได้ ทัี่�งน่� ตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์ท่ี่� ธุปีที่.  
ปีรัะกาศกำาหนด โดย ธุปีที่. อาจำม่้คำาสัำ�งให้ผู้่ปีรัะกอบธุ่รัก่จำจัำดให้กรัรัม้การั ผู้่จัำดการั  
พนักงาน หร่ัอลูุ่กจ้ำางของผู้่ปีรัะกอบธุ่รัก่จำ ม้าให้ถ้อยคำา แสำดงข้อมู้ลุ่ บัญ่ช่ เอกสำารั 
แลุ่ะหลัุ่กฐานอ่�นอันเก่�ยว่กับก่จำการัเพ่�ม้เต่ม้ภายในรัะยะเว่ลุ่าท่ี่�กำาหนดได้

- ปีฏ่ิ์บัต่ตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์แลุ่ะเง่�อนไขอ่�นๆ ตาม้พรัะรัาชบัญ่ญั่ต่รัะบบการัชำารัะเง่น  
พ.ศ. 2560 แลุ่ะบรัรัดาคำาสัำ�ง ปีรัะกาศ ของรััฐม้นตร่ัว่่าการักรัะที่รัว่งการัคลัุ่ง แลุ่ะ/
หร่ัอ คำาสัำ�ง ปีรัะกาศธุปีที่. ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการัปีรัะกอบธุ่รัก่จำบร่ัการัการัชำารัะเง่น 
ภายใต้การักำากับท่ี่กฉีบับ รัว่ม้ถ้งเง่�อนไขอ่�นใดท่ี่�กำาหนดเพ่�ม้เต่ม้ แลุ่ะท่ี่�จำะแก้ไข
เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งหร่ัอเพ่�ม้เต่ม้ในภายหลัุ่ง

2.2.4 ส่รุปสั่ญญาเก่�ยวกับตู้เติมเงินข้องบริษััที่ฯ
2.2.4.1	สร้ปสัญญาการดำาเนินธ้รกิจกับผู้้้ให้บริการโที่รศัพท์ี่เค้ลื�อนท่ี่�	(Mobile	Operator) ของิบริษััที่ฯ

ตัว่แที่นให้บร่ัการัเต่ม้เง่นแลุ่ะรัับชำารัะ : บร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน)

อาย่สัำญ่ญ่า : อาย่สำัญ่ญ่าข้�นอยู่ กับสัำญ่ญ่าของแต่ลุ่ะผู้่ให้บร่ัการัโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่�  
(Mobile Operator) โดยส่ำว่นใหญ่่ม่้อาย่รัะหว่่าง 1-2 ปีี แลุ่ะสำาม้ารัถ 
ต่ออาย่สัำญ่ญ่าได้ โดยแจ้ำงให้คู่สัำญ่ญ่าอ่กฝ่่ายหน้�งที่รัาบลุ่่ว่งหน้า

ลัุ่กษัณ์ะสัำญ่ญ่า : ผู้่ให้บร่ัการัโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่�แต่งตั�งบร่ัษััที่ฯ ให้เป็ีนผู้่ให้บร่ัการัเต่ม้เง่น
โที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� รัับชำารัะค่าบร่ัการัแพ็กเกจำเสำร่ัม้ บร่ัการัจำำาหน่ายเง่น
อ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำแลุ่ะบัตรัเง่นอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ (e-Cash Card) ผ่่านช่องที่าง 
ให้บร่ัการัของบร่ัษััที่ฯ (ตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ) 

หน้าท่ี่�ของบร่ัษััที่ฯ : - จัำดให้ม่้พนักงานท่ี่�เหม้าะสำม้เพ่�อการัให้บร่ัการัท่ี่�เก่�ยว่ข้องตาม้สัำญ่ญ่า
- ดูแลุ่ช่องที่างแลุ่ะอ่ปีกรัณ์์ปีรัะกอบการัให้บร่ัการั ตลุ่อดจำนจำัดที่ำาแลุ่ะ

พัฒนารัะบบการัให้บร่ัการั ให้เป็ีนไปีตาม้ข้อกำาหนดของผู้่ให้บร่ัการั
โที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� 

- ยน่ยอม้ให้ผู้่ตรัว่จำสำอบภายใน ผู้่ตรัว่จำสำอบภายนอกท่ี่�ได้รัับม้อบหม้ายจำาก
ผู้่ให้บร่ัการัโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� แลุ่ะธุปีที่. หร่ัอหน่ว่ยงานท่ี่�เก่�ยว่ข้อง เข้า
ที่ำาการัตรัว่จำสำอบการัดำาเน่นงานท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับสัำญ่ญ่า

- จัำดให้ม่้การัรัักษัาคว่าม้มั้�นคงปีลุ่อดภัยที่างรัะบบสำารัสำนเที่ศ

หน้าท่ี่�ของผู้่ให้บร่ัการัโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� : - อำานว่ยคว่าม้สำะดว่กให้แก่บร่ัษััที่ฯ ในการัเช่�อม้โงรัะบบรัะหว่่างกัน
- ให้คำาแนะนำาแลุ่ะคว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อกับบร่ัษััที่ฯ ในการัแก้ไขปัีญ่หาต่างๆ 

ค่าธุรัรัม้เน่ยม้แลุ่ะการั 
ชำารัะผ่ลุ่ตอบแที่น

: ผู้่ให้บร่ัการัโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่�ตกลุ่งชำารัะผ่ลุ่ตอบแที่นให้แก่บร่ัษััที่ฯ โดยค่ด
เป็ีนอัตรัาค่าตอบแที่นของยอดการัให้บร่ัการั ทัี่�งน่�ข้�นอยู่กับปีรัะเภที่การัให้
บร่ัการั

เหต่แห่งการัผ่่ดสัำญ่ญ่า : - เปิีดเผ่ยเอกสำารัคว่าม้ลัุ่บหร่ัอเอกสำารัสำำาคัญ่ที่างธุ่รัก่จำ
- กรัะที่ำาการัท่ี่จำร่ัต ผ่่ดกฎหม้าย

ผ่ลุ่แห่งการัผ่่ดสัำญ่ญ่า : - บอกกลุ่่าว่ตักเต่อน
- รัะงับการัให้บร่ัการั
- รัะงับการัชำารัะผ่ลุ่ตอบแที่น
- ใช้ส่ำที่ธุ่บอกเลุ่่กสัำญ่ญ่า 
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2.2.4.2	สร้ปสัญญาแต่งิตั�งิตัวแที่นให้บริการที่างิการเงิิน	(Banking	Agent)	และบริการรับชำำาระอื�นๆ	กับสถืาบันการเงิิน

ตัว่แที่นให้บร่ัการัที่างการัเง่น  : บร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน)

อาย่สัำญ่ญ่า : สัำญ่ญ่าม่้อาย่ 1-5 ปีี โดยคู่สัำญ่ญ่าฝ่่ายใดฝ่่ายหน้�งม่้ส่ำที่ธุ่บอกเลุ่่กสัำญ่ญ่าน่�ได้ โดยแจ้ำงให้คู่สัำญ่ญ่า 
อ่กฝ่่ายหน้�งที่รัาบลุ่่ว่งหน้า

ลัุ่กษัณ์ะสัำญ่ญ่า : ธุนาคารัม่้คว่าม้ปีรัะสำงค์ท่ี่�จำะแต่งตั�งบร่ัษััที่ฯ ให้เป็ีนตัว่แที่นของธุนาคารั ในการัให้บร่ัการัที่าง 
การัเง่นแก่ลูุ่กค้าของธุนาคารั ได้แก่ การัให้บร่ัการัรัับฝ่ากเง่นเข้าบัญ่ช่ธุนาคารั รัับชำารัะเง่น เช่น 
ค่างว่ดส่ำนเช่�อ ค่าใช้บร่ัการับัตรัเครัด่ตแลุ่ะส่ำนเช่�อบัตรัเง่นสำด ผ่่านช่องที่างการัให้บร่ัการัของ 
บร่ัษััที่ฯ (ตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ)

หน้าท่ี่�ของบร่ัษััที่ฯ : - จัำดหาอ่ปีกรัณ์์คอม้พ่ว่เตอรั์ โปีรัแกรัม้คอม้พ่ว่เตอรั์ ว่างรัูปีแบบการัดำาเน่นการัแลุ่ะขั�นตอน 
การัปีฏ่ิ์บัต่งานภายในท่ี่�เหม้าะสำม้ตาม้ท่ี่�ธุนาคารักำาหนด 

- จัำดหาบ่คคลุ่ากรัให้เพ่ยงพอต่อคว่าม้จำำาเป็ีนในการัดูแลุ่แลุ่ะบำาร่ังรัักษัาอ่ปีกรัณ์์แลุ่ะโปีรัแกรัม้ 
คอม้พ่ว่เตอร์ัของบร่ัษััที่ฯ รัว่ม้ทัี่�งคว่บค่ม้ดูแลุ่เจ้ำาหน้าท่ี่�แลุ่ะอ่ปีกรัณ์์ให้บร่ัการัที่างการัเง่น  
ณ์ จ่ำดท่ี่�ให้บร่ัการัของบร่ัษััที่ฯ (ตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ)

- ให้บร่ัการัที่างการัเง่นแก่ผู้่ใช้บร่ัการัถูกต้องตาม้เง่�อนไข ว่่ธุ่การั แลุ่ะคู่ม่้อการัปีฏ่ิ์บัต่งาน 
ท่ี่�ธุนาคารักำาหนดแลุ่ะตกลุ่งร่ัว่ม้กันกับบร่ัษััที่ฯ

- จัำดให้ผู้่ใช้บร่ัการักรัอกเลุ่ขบัตรัปีรัะชาชนท่ี่กครัั�งก่อนที่ำารัายการัฝ่ากเง่นรัว่ม้ทัี่�งจัำดให้ผู้่ใช้บร่ัการั 
แสำดงตน แลุ่ะตรัว่จำสำอบเพ่�อรัะบ่ตัว่ตนผู้่ใช้บร่ัการั

- ออกเอกสำารัหร่ัอหลัุ่กฐานย่นยันการัที่ำารัายการัให้แก่ผู้่ใช้บร่ัการัท่ี่�ม้าใช้บร่ัการัที่างการัเง่น  
โดยม่้รูัปีแบบแลุ่ะรัายลุ่ะเอ่ยดตาม้ท่ี่�ธุนาคารักำาหนด

- ปีฏ่ิ์บัต่ตาม้กฎหม้ายว่่าด้ว่ยการัป้ีองกันแลุ่ะปีรัาบปีรัาม้การัฟอกเง่น การัสำนับสำน่นที่างการัเง่น
แก่การัก่อการัร้ัาย แลุ่ะการัแพร่ัขยายอาว่่ธุท่ี่�ม่้อาน่ภาพที่ำาลุ่ายลุ้่างสูำง

- จัำดที่ำาแผ่น Business Continuity Plan แลุ่ะจัำดเตร่ัยม้รัายงาน Business Continuity 
Management ท่ี่�สำอดคลุ้่องกับแนว่ปีฏ่ิ์บัต่ของ ธุปีที่. 

- ให้คว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อในการัจัำดเตร่ัยม้ แลุ่ะ/หร่ัอจัำดส่ำงข้อมู้ลุ่ต่างๆ เก่�ยว่กับการัให้บร่ัการัที่างการัเง่น 
เพ่�อการัตรัว่จำสำอบของธุปีที่. แลุ่ะ/หร่ัอหน่ว่ยงานท่ี่�เก่�ยว่ข้องร้ัองขอ

- ที่ำาการัสำำารัองข้อมู้ลุ่การัรัับชำารัะค่าส่ำนค้าแลุ่ะ/หร่ัอบร่ัการัจำากลูุ่กค้า ยอ้นหลัุ่งเป็ีนเว่ลุ่า 30 วั่น 
นับตั�งแต่วั่นท่ี่�รัับชำารัะเง่นจำากลูุ่กค้า

- จัำดให้ม่้แนว่ที่างการับร่ัหารัคว่าม้เสำ่�ยง การัคว่บค่ม้ภายใน แลุ่ะรัะบบการัปีรัะสำานงานกบัธุนาคารั

หน้าท่ี่�ธุนาคารั : - โฆษัณ์าปีรัะชาสัำม้พันธ์ุให้ผู้่ใช้บร่ัการัที่รัาบถ้งการัแต่งตั�งบร่ัษััที่ฯ เป็ีนตัว่แที่นของธุนาคารั 
ในการัให้บร่ัการัที่างการัเง่น

- หากเก่ดการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งในการัให้บร่ัการัที่างการัเง่น หร่ัอการัปีฏ่ิ์บัต่งาน ธุนาคารัจำะแจ้ำง 
ให้บร่ัษััที่ฯ ที่รัาบก่อนลุ่่ว่งหน้า

ค่าธุรัรัม้เน่ยม้ 
แลุ่ะการัชำารัะผ่ลุ่ตอบแที่น

: - บร่ัษััที่ฯ เร่ัยกเก็บค่าธุรัรัม้เน่ยม้การัฝ่ากเง่นเข้าบัญ่ช่ธุนาคารักับบ่คคลุ่ทัี่�ว่ไปีท่ี่�ที่ำารัายการัท่ี่� 
ตู้เต่ม้เง่น ท่ี่� 1-60 บาที่ ต่อรัายการั ทัี่�งน่�ข้�นกับปีรัะเภที่บร่ัการัแลุ่ะยอดเง่นท่ี่�ที่ำารัายการั

- ธุนาคารัเร่ัยกเก็บค่าธุรัรัม้เน่ยม้ต่อรัายการัจำากบร่ัษััที่ฯ โดยม่้ทัี่�งรูัปีแบบการัเร่ัยกเก็บทัี่นท่ี่ 
หร่ัอการัชำารัะเป็ีนรัายเด่อน ทัี่�งน่�ข้�นอยู่กับแต่ลุ่ะธุนาคารั

เหต่แห่งการัผ่่ดสัำญ่ญ่า : - ปีฏ่ิ์บัต่ผ่่ดข้อกำาหนดแลุ่ะเง่�อนไขของสัำญ่ญ่าด้ว่ยคว่าม้จำงใจำหร่ัอปีรัะม้าที่เลุ่่นเลุ่่อ
- เปิีดเผ่ยเอกสำารัคว่าม้ลัุ่บหร่ัอเอกสำารัสำำาคัญ่ที่างธุ่รัก่จำ
- กรัะที่ำาการัท่ี่จำร่ัต ผ่่ดกฎหม้าย

ผ่ลุ่แห่งการัผ่่ดสัำญ่ญ่า : - บอกเลุ่่กสัำญ่ญ่า โดยไม่้ต้องบอกกลุ่่าว่ลุ่่ว่งหน้า
- เร่ัยกร้ัองให้คู่สัำญ่ญ่าชดใช้ค่าเส่ำยหาย
- เร่ัยกร้ัองดอกเบ่�ยภายใต้กฎหม้าย แลุ่ะ/หร่ัอตาม้ปีรัะกาศของธุปีที่. โดยม่้ส่ำที่ธุ่เร่ัยกได้ใน 

อัตรัาผ่่ดนัดสูำงส่ำด 

รายงานประจำาปี 2564
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2.2.4.3	สร้ปสัญญาค้วามร่วมมือที่างิธ้รกิจของิบริษััที่ฯ	กับ	บริษััที่	ธนทัี่ต	โซล้ชัำ�น	จำากัด

คู่สัำญ่ญ่า : ผู้่ว่่าจ้ำาง : บร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน)

ผู้่รัับจ้ำาง : บร่ัษััที่ ธุนทัี่ต โซลูุ่ชั�น จำำากัด (“TNT”)

อาย่สัำญ่ญ่า : 7 ปีี ตั�งแต่วั่นท่ี่� 1 กันยายน 2559 ถ้ง 31 ส่ำงหาคม้ 2566 โดยหากก่อนครับกำาหนดรัะยะเว่ลุ่า 

ของสัำญ่ญ่า หากไม่้ม่้ฝ่่ายใดแจ้ำงคว่าม้ปีรัะสำงค์เป็ีนลุ่ายลัุ่กษัณ์์อักษัรัไปียังอ่กฝ่่ายหน้�งไม่้น้อยกว่่า  

60 วั่น ว่่าจำะให้สัำญ่ญ่าส่ำ�นส่ำดลุ่ง เม่้�อครับกำาหนดรัะยะเว่ลุ่าของสัำญ่ญ่าให้ถ่อว่่าทัี่�งสำองฝ่่ายตกลุ่งกัน 

ต่อรัะยะเว่ลุ่าของสัำญ่ญ่าน่�ออกไปีอ่กม่้กำาหนดครัาว่ลุ่ะ 5 ปีี

รัายลุ่ะเอ่ยดสัำญ่ญ่า : - TNT ตกลุ่งให้คว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อกับบร่ัษััที่ฯ ในการัเข่ยนโปีรัแกรัม้ พัฒนาโปีรัแกรัม้ บำาร่ังรัักษัา 

แลุ่ะแก้ไขโปีรัแกรัม้ ท่ี่�ได้จัำดที่ำาข้�นให้กับบร่ัษััที่ฯ สำำาหรัับใช้เป็ีนรัะบบปีฏ่ิ์บัต่การัในการั 

ให้บร่ัการัตู้เต่ม้เง่น

- บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะ TNT จำะร่ัว่ม้กันกำาหนดค่ณ์ลัุ่กษัณ์ะเฉีพาะของโปีรัแกรัม้เพ่�ม้เต่ม้ข้�นใหม่้ 

อย่างต่อเน่�อง ซ้�งเป็ีนการัเพ่�ม้เต่ม้ในส่ำว่นของรัายลุ่ะเอ่ยด เช่น การัเพ่�ม้ช่องที่างการับร่ัการั 

การัเพ่�ม้รัายการัส่ำนค้าหร่ัอบร่ัการั ว่่ธุ่การัชำารัะเง่นแลุ่ะอ่�นๆ 

- Software ตาม้สัำญ่ญ่าน่�เป็ีนการัซ่�อขายส่ำที่ธุ่การัใช้ Software เด็ดขาดจำาก TNT โดยบร่ัษััที่ฯ 

ม่้ส่ำที่ธุ่ใช้ปีรัะโยชน์จำาก Software น่�ตรัาบเท่ี่าท่ี่�รัะบบของบร่ัษััที่ฯ ยงัม่้การัเช่�อม้ต่อกับรัะบบของ 

TNT 

หน้าท่ี่�ของผู้่รัับจ้ำาง : - จัำดหาแลุ่ะเตร่ัยม้เคร่ั�องคอม้พ่ว่เตอร์ัแม่้ข่าย (Server) ท่ี่�พร้ัอม้เช่�อม้ต่อกับรัะบบอ่นเตอร์ัเน็ต 

ได้ตลุ่อดอาย่สัำญ่ญ่า

- อน่ญ่าตให้หน่ว่ยงานรัาชการัท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการักำากับดูแลุ่ ผู้่ตรัว่จำสำอบบัญ่ช่ ผู้่ตรัว่จำสำอบ 

ภายในของบร่ัษััที่ฯ เข้าตรัว่จำสำอบหร่ัอเร่ัยกข้อมู้ลุ่ได้ตาม้วั่ตถ่ปีรัะสำงค์ท่ี่�ต้องการั โดยบร่ัษัำที่ฯ 

จำะม่้หนังส่ำอแจ้ำงบอกกลุ่่าว่แก่ TNT ที่รัาบก่อนอย่างน้อย 7 วั่น

- เพ่�ม้บร่ัการัการัชำารัะส่ำนค้า/บร่ัการั ผ่่านตู้เต่ม้เง่น ตาม้ท่ี่�บร่ัษััที่ฯ ร้ัองขออย่างน้อย 2 บร่ัการั 

ต่อเด่อน 

- ให้คว่าม้ช่ว่ยเหลุ่่อตาม้ท่ี่�บร่ัษััที่ฯ ร้ัองขอ ในด้านการัฝ่ึกอบรัม้ การัใช้โปีรัแกรัม้ แลุ่ะการั 

แก้ไขปัีญ่หาเบ่�องต้น

หน้าท่ี่�ของผู้่ว่่าจ้ำาง : - ลุ่งท่ี่นรัะบบ Server เพ่�ม้เป็ีนของตนเอง

- ส่ำงข้อมู้ลุ่ท่ี่�จำำาเป็ีนในการัพัฒนาโปีรัแกรัม้ให้ TNT ลุ่่ว่งหน้าไม่้น้อยกว่่า 1 เด่อน

- ป้ีองกันการัดดัแปีลุ่ง แกไ้ขรัหัสำหร่ัอเร่ัยบเร่ัยงใหม่้ซ้�งโปีรัแกรัม้ รัว่ม้ทัี่�งการัเปีดิเผ่ยข้อมู้ลุ่สำำาคัญ่

การัชำารัะผ่ลุ่ตอบแที่น 

รัะหว่่างกัน

: - บร่ัษััที่ตกลุ่งจ่ำายค่าตอบแที่นให้แก่ TNT จำากบร่ัการัรัะบบ Server แลุ่ะท่ี่กรัอบเด่อน โดย 

คำานว่ณ์จำากปีร่ัม้าณ์การัที่ำารัายการัให้บร่ัการัเต่ม้เง่นโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่� แลุ่ะการัให้บร่ัการัชำารัะ

ค่าส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการั ท่ี่�ที่ำารัายการัผ่่านรัะบบของ TNT 

- TNT ตกลุ่งจ่ำายค่าตอบแที่นให้แก่บร่ัษััที่ฯ จำากค่าคอม้ม่้ชชั�นจำากการัเต่ม้เง่นโที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่�  

แลุ่ะชำารัะค่าส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการัแบบออนไลุ่น์ท่ี่กปีรัะเภที่ท่ี่�ที่ำารัายการัจำากตู้เต่ม้เง่นผ่่าน 

รัะบบ TNT ทัี่�งหม้ดท่ี่� TNT ได้รัับจำากผู้่ปีรัะกอบการัท่ี่กปีรัะเภที่ (Operator) ให้กับบร่ัษััที่ฯ 

ท่ี่กรัอบเด่อน

เหต่แห่งการัผ่่ดสัำญ่ญ่า : - ไม่้ปีฏ่ิ์บัต่ตาม้สัำญ่ญ่า แลุ่ะม่้ได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเว่ลุ่าท่ี่�กำาหนด

ผ่ลุ่แห่งการัผ่่ดสัำญ่ญ่า : - คู่สัำญ่ญ่าแต่ลุ่ะฝ่่ายม่้ส่ำที่ธุ่บอกเลุ่่กสัำญ่ญ่า 
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2.2.4.4	สร้ปสัญญา	EBT

คู่สัำญ่ญ่า : ผู้่โอน :  บร่ัษััที่ ว่่ด่พ่ โฮลุ่ด่�ง จำำากัด (“VDPH”) (ซ้�งบร่ัษััที่ฯ ถ่อห้่นในสัำดส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ  

           100 ของห้่นทัี่�งหม้ดของ VDPH)

ผู้่รัับโอน :  บร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด (ม้หาชน) (“TBSP”)   

รัายลุ่ะเอ่ยดสัำญ่ญ่า : - บร่ัษััที่ฯ ม่้แผ่นท่ี่�จำะจัำดโครังสำรั้างของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ โดยที่รััพย์ส่ำนแลุ่ะหน่�ส่ำนใน VDPH 

รัว่ม้ถ้งห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”) ให้แก่ TBSP ภายใต้การัโอนก่จำการั 

ทัี่�งหม้ดให้แก่กัน  

เง่�อนไขบังคับก่อน : เว้่นแต่จำะได้รัับการัผ่่อนผั่นหร่ัอสำลุ่ะส่ำที่ธุ่เป็ีนหนังส่ำอจำากคู่สัำญ่ญ่าฝ่่ายท่ี่�ม่้ส่ำที่ธุ่ผ่่อนผั่นหร่ัอ 

สำลุ่ะส่ำที่ธุ่เพ่�อการัโอนที่รััพย์ส่ำน แลุ่ะหน่�ส่ำนของ VDPH ทัี่�งหม้ด คู่สัำญ่ญ่าต้องปีฏ่ิ์บัต่ตาม้เง่�อนไข 

บังคับก่อนตาม้ท่ี่�รัะบ่ดังต่อไปีน่�ครับถ้ว่นสำม้บูรัณ์์ท่ี่กปีรัะการั 

(1) ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การั แลุ่ะ/หร่ัอท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่นของ VDPH ม่้ม้ต่อน่มั้ต่การัโอนที่รััพยส่์ำน 

แลุ่ะหน่�ส่ำนของ VDPH ทัี่�งหม้ด ซ้�งปีรัะกอบด้ว่ยห้่น VDP ที่รััพย์ส่ำนแลุ่ะหน่�ส่ำนอ่�นให้แก่ 

TBSP

(2) ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การั แลุ่ะ/หร่ัอท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่นของ TBSP ม่้ม้ต่อน่มั้ต่รัับการั 

โอนที่รััพย์ส่ำน แลุ่ะหน่�ส่ำนของ VDPH ทัี่�งหม้ด ซ้�งปีรัะกอบด้ว่ยห้่น VDP ที่รััพย์ส่ำน 

แลุ่ะหน่�ส่ำนอ่�นจำาก VDPH

หน้าท่ี่�ของผู้่โอน : - VDPH ตกลุ่งโอนก่จำการั รัว่ม้ถ้งส่ำนที่รััพย์แลุ่ะหน่�ส่ำนทัี่�งหม้ดของผู้่โอนให้แก่ TBSP ซ้�ง 

ส่ำนที่รััพย์หลัุ่กของผู้่โอนปีรัะกอบด้ว่ยห้่นสำามั้ญ่ของ VDP

- VDPH ตกลุ่งแลุ่ะรัับรัองว่่า VDPH ได้ดำาเน่นการัตาม้ปีรัะม้ว่ลุ่กฎหม้ายแพ่งแลุ่ะพาณ่์ชย์  

รัว่ม้ถ้งกฎหม้ายอ่�นใดท่ี่�เก่�ยว่ข้องในการัดำาเน่นการัโอนแลุ่ะรัับโอนก่จำการั 

- VDPH ตกลุ่งท่ี่�จำะจำดที่ะเบ่ยนเลุ่่กบร่ัษััที่โดยพลัุ่นแลุ่ะชำารัะบัญ่ช่ในรัอบรัะยะเว่ลุ่าบัญ่ช่ท่ี่�ม่้การั

โอนก่จำการั ภายหลัุ่งการัโอนก่จำการัทัี่�งหม้ดให้แก่ผู้่รัับโอน  

- VDPH ตกลุ่งโอนห้่นสำามั้ญ่ของ VDP ให้แก่ TBSP ในวั่นท่ี่�โอนก่จำการัทัี่�งหม้ดให้แก่กัน แลุ่ะ 

VDPH ตกลุ่งจำัดเตร่ัยม้แลุ่ะสำ่งม้อบสำม่้ดที่ะเบ่ยนผู้่ถ่อห้่นของ VDP แลุ่ะใบห้่นใหม้่ของ VDP 

ซ้�งออกให้แก่ TBSP 

- VDPH ตกลุ่งจำะแจ้ำงให้บ่คคลุ่ผู้่เป็ีนเจ้ำาหน่� ลูุ่กหน่� รัว่ม้ถ้งลูุ่กค้าของผู้่โอนที่รัาบถ้งการัโอนก่จำการั 

ทัี่�งหม้ดตาม้สัำญ่ญ่าฉีบับน่� 

หน้าท่ี่�ของผู้่รัับโอน : - TBSP ตกลุ่งชำารัะค่าตอบแที่นการัโอนก่จำการัโดยการัโอนเง่นให้แก่ VDPH ในวั่นท่ี่�โอนก่จำการั

ทัี่�งหม้ดให้แก่กัน 

- TBSP ตกลุ่งจำะจำัดให้บ่คคลุ่ผู้่เป็ีนเจ้ำาหน่� ลูุ่กหน่� รัว่ม้ถ้งลูุ่กค้าของผู้่โอนเข้าที่ำาสัำญ่ญ่าแปีลุ่งหน่� 

ใหม่้กับผู้่รัับโอน เพ่�อให้การัโอนส่ำที่ธุ่ หน้าท่ี่�แลุ่ะคว่าม้รัับผ่่ดของผู้่โอนไปียังผู้่รัับโอนอันเน่�อง 

ม้าจำากการัโอนก่จำการัทัี่�งหม้ดตาม้สัำญ่ญ่าฉีบับน่� 

- TBSP ตกลุ่งแลุ่ะจำะดำาเน่นการัแจ้ำงข้อมู้ลุ่รัายช่�อผู้่ถ่อห้่น จำำานว่นห้่น แลุ่ะมู้ลุ่ค่าห้่นทัี่�งตาม้บัญ่ช่ 

แลุ่ะตาม้ที่ะเบ่ยนห้่นของผู้่โอนแลุ่ะผู้่รัับโอน ข้อมู้ลุ่ของผู้่โอนแลุ่ะผู้่รัับโอน รัว่ม้ทัี่�งการัเปีน็ลูุ่กหน่� 

ค่าภาษ่ัอากรั ให้แก่อธุ่บด่กรัม้สำรัรัพากรั ภายใน 30 วั่นนับแต่วั่นจำดที่ะเบ่ยนเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งการั 

โอนก่จำการัทัี่�งหม้ดให้แก่กัน ต่อนายที่ะเบ่ยนกรัะที่รัว่งพาณ่์ชย์ ตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์แลุ่ะเง่�อนไข 

ตาม้ปีรัะม้ว่ลุ่รััษัฎากรั พรัะรัาชกฤษัฏ่ิ์กา แลุ่ะปีรัะกาศอธุ่บด่กรัม้สำรัรัพากรัท่ี่�เก่�ยว่ข้อง 

การัชำารัะผ่ลุ่ตอบแที่น 

รัะหว่่างกัน 

: - TBSP จำะชำารัะค่าตอบแที่นการัโอนห้่นโดยการัโอนเง่นให้แก่ VDPH ในวั่นท่ี่�โอนก่จำการั 

ทัี่�งหม้ดให้แก่กัน

เหต่แห่งการัผ่่ดสัำญ่ญ่า : - ไม่้ปีฏ่ิ์บัต่ตาม้สัำญ่ญ่า 

ผ่ลุ่แห่งการัผ่่ดสัำญ่ญ่า : - คู่สัำญ่ญ่าแต่ลุ่ะฝ่่ายม่้ส่ำที่ธุ่บอกเลุ่่กสัำญ่ญ่า

รายงานประจำาปี 2564
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2.2.5 ประกันธุุรกิจและการประกันภัยสิ่นที่รัพัย์ท่ี่�ใช้ำในการประกอบธุุรกิจ
รัายลุ่ะเอ่ยดกรัม้ธุรัรัม์้ปีรัะกันภัยของบร่ัษััที่ฯ ม่้ดังน่�

ประเภทของประกันิภัย์ ท่�ตั์�งของทรัพย์์สินิ 
เอาประกันิภัย์

วงเงินิประกันิ 
(บาท)

ระย์ะเวลา 
ประกันิ

ผูู้้เอาประกันิภัย์ 
ต์ามกรมธุรรม์

1. ประกันิการเส่�ย์งภัย์ทรัพย์์สินิ 
ประเภทท่�ติ์ดำตั์�งต์ร้งต์รา 
ส�วนิปรับปร่งต์�อเติ์มอาคาร 
เฟื้อร์นิิเจอร์ เครื�องต์กแต์�งต์�างๆ 
และสต์�อกสินิค้าได้ำแก� ตู้์เติ์มเงินิ 
อะไหุ้ล� สินิค้ารอประกอบ 
และอ่ปกรณ์ส�วนิควบ

230 ถื. บางข่นิเท่ย์นิ-ช้าย์ทะเล 
แขวงแสมดำำา เขต์บางข่นิเท่ย์นิ 
กร่งเทพมหุ้านิคร 10150

100,000,000 1 ปี (สิ�นิส่ดำ 31 
ม่นิาคม 2566)

บริษััทฯ

2. ประกนัิภัย์ความรบัผิู้ดำต์ามกฎหุ้มาย์ 
ซ้�งเกิดำข้�นิภาย์ในิสถืานิท่�ประกอบ 
การ หุ้รือเกิดำข้�นิจากการใช้้สถืานิท่�
ประกอบการ ต์�อบ่คคลภาย์นิอก

230 ถื. บางข่นิเท่ย์นิ-ช้าย์ทะเล 
แขวงแสมดำำา เขต์บางข่นิเท่ย์นิ 
กร่งเทพมหุ้านิคร 10150

5,000,000 1 ปี (สิ�นิส่ดำ 31 
ม่นิาคม 2566)

บริษััทฯ

3. ประกันิการเส่�ย์งภัย์ทรัพย์์สินิ 
เฟื้อร์นิิเจอร์ สิ�งต์กแต์�งติ์ดำตั์�ง 
ต์ร้งต์าต์�างๆ เครื�องใช้้ไฟื้ฟื้า้ 
อ่ปกรณ์สำานัิกงานิ สต์�อกสินิค้า 
อ่ปโภค บริโภคต์�างๆ

173/10-11 โกดัำงบางนิา 
กม.19 คลองส�งนิำ�า หุ้มู�ท่� 9 
ต์ำาบลบางปลา อำาเภอบางพล่ 
จังหุ้วัดำสม่ทรปราการ 10540 
(คลังบางพล่)

29,000,000 1 ปี (สิ�นิส่ดำ 
31 มกราคม 

2566)

บริษััท เวนิดิำ�ง พลัส 
จำากัดำ

4. ประกันิการเส่�ย์งภัย์ทรัพย์์สินิ 
สต์�อกตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์

173/10-11 โกดัำงบางนิา 
กม.19 คลองส�งนิำ�า หุ้มู�ท่� 9 
ต์ำาบลบางปลา อำาเภอบางพล่ 
จังหุ้วัดำสม่ทรปราการ 10540 
(คลังบางพล่)

318,401,004 1 ปี (สิ�นิส่ดำ 
31 มกราคม 

2566)

บริษััท เวนิดิำ�ง พลัส 
จำากัดำ

5. ประกันิการเส่�ย์งภัย์ทรัพย์์สินิ 
เฟื้อร์นิิเจอร์ สิ�งต์กแต์�งติ์ดำตั์�ง 
ต์ร้งต์าต์�างๆ เครื�องใช้้ไฟื้ฟื้า้ 
อ่ปกรณ์สำานัิกงานิ สต์�อกสินิค้า 
อ่ปโภค บริโภคต์�างๆ

24/12 และ 24/17 หุ้มู�ท่� 7 
ต์.คลองส่� อ.คลองหุ้ลวง 
จ.ปท่มธุาน่ิ (คลังสินิค้ารังสิต์)

22,000,000 1 ปี (สิ�นิส่ดำ 
31 มกราคม 

2566)

บริษััท เวนิดิำ�ง พลัส 
จำากัดำ
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2.2.6 นโยบายการลงทุี่นในบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม 
บร่ัษััที่ฯ ม่้นโยบายการัลุ่งท่ี่นแลุ่ะบร่ัหารังานในบร่ัษััที่ย่อยแลุ่ะบร่ัษััที่ร่ัว่ม้ โดยจำะลุ่งท่ี่นในธุ่รัก่จำท่ี่�ม่้คว่าม้ 

เก่�ยว่เน่�อง ใกลุ้่เค่ยง หร่ัอก่อให้เก่ดปีรัะโยชน์แลุ่ะสำนับสำน่นการัดำาเน่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ เพ่�อเสำร่ัม้สำร้ัางคว่าม้มั้�นคง แลุ่ะ

ผ่ลุ่การัดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ฯ ทัี่�งน่� บร่ัษััที่ฯ บร่ัษััที่ย่อย แลุ่ะบร่ัษััที่ร่ัว่ม้อาจำพ่จำารัณ์าลุ่งท่ี่นในธุ่รัก่จำอ่�นเพ่�ม้เต่ม้หากเป็ีน

ธุ่รัก่จำท่ี่�ม่้ศักยภาพการัเต่บโตหร่ัอสำาม้ารัถต่อยอดที่างธุ่รัก่จำ หร่ัอเปี็นปีรัะโยชน์ต่อธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ ซ้�งสำาม้ารัถสำรั้าง 

ผ่ลุ่ตอบแที่นท่ี่�ด่ในการัลุ่งท่ี่น โดยพ่จำารัณ์าถ้งคว่าม้เปี็นไปีได้ของการัลุ่งท่ี่นแลุ่ะพ่จำารัณ์าศักยภาพแลุ่ะปีัจำจัำยคว่าม้เส่ำ�ยง 

จำากการัลุ่งท่ี่น โดยม่้ขั�นตอนการัว่่เครัาะห์การัลุ่งท่ี่นอย่างเหม้าะสำม้ ซ้�งจำะต้องได้รัับคว่าม้เห็นชอบ แลุ่ะ/หร่ัอการัอน่มั้ต่ 

จำากท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ หร่ัอท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่นของบร่ัษััที่ (แลุ้่ว่แต่กรัณ่์) ทัี่�งน่� ในการัขออน่ม้ัต่การัลุ่งท่ี่น 

จำะต้องสำอดคลุ้่องเป็ีนไปีตาม้ปีรัะกาศคณ์ะกรัรัม้การักำากับตลุ่าดท่ี่น ปีรัะกาศคณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะ 

ตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ แลุ่ะปีรัะกาศคณ์ะกรัรัม้การัตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

นอกจำากน่� ในการักำากับดูแลุ่การัดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ย่อยแลุ่ะบร่ัษััที่ร่ัว่ม้นั�น บร่ัษััที่ฯ จำะส่ำงตัว่แที่นของบร่ัษััที่ฯ 

ซ้�งม่้ค่ณ์สำม้บัต่แลุ่ะปีรัะสำบการัณ์์ท่ี่�เหม้าะสำม้กับธุ่รัก่จำท่ี่�บร่ัษััที่ฯ เข้าลุ่งท่ี่นเข้าเป็ีนกรัรัม้การัในบร่ัษััที่ย่อยแลุ่ะ 

บร่ัษััที่ร่ัว่ม้ของบร่ัษััที่ดังกลุ่่าว่ โดยตัว่แที่นดังกลุ่่าว่อาจำเปี็นปีรัะธุานกรัรัม้การั ปีรัะธุานเจ้ำาหน้าท่ี่�บร่ัหารั กรัรัม้การั 

ผู้่บร่ัหารัรัะดับสูำง หร่ัอบ่คคลุ่ใดๆ ของบร่ัษััที่ฯ ท่ี่�ปีรัาศจำากผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ขัดแย้งกับธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ย่อยแลุ่ะบร่ัษััที่ 

ร่ัว่ม้เหลุ่่านั�น ทัี่�งน่� เพ่�อให้บร่ัษััที่ฯ สำาม้ารัถคว่บค่ม้ดูแลุ่ก่จำการั แลุ่ะการัดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ย่อยได้เสำม่้อนเปี็น 

หน่ว่ยงานหน้�งของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะ/หร่ัอสำาม้ารัถตรัว่จำสำอบดูแลุ่การัดำาเน่นก่จำการัของบร่ัษััที่ร่ัว่ม้ได้อย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ 

บร่ัษััที่ฯ จ้ำงกำาหนดให้ตัว่แที่นของบร่ัษััที่ฯ จำะต้องบร่ัหารัจัำดการัธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ย่อย แลุ่ะ/หร่ัอบร่ัษััที่ร่ัว่ม้ (แลุ้่ว่แต่กรัณ่์) 

ให้เป็ีนไปีตาม้รัะเบ่ยบแลุ่ะกฎเกณ์ฑ์์ซ้�งกำาหนดไว้่ในข้อบังคับ แลุ่ะกฎหม้ายท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการัดำาเน่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ยอ่ย 

แลุ่ะ/หร่ัอบร่ัษััที่ร่ัว่ม้นั�นๆ นอกจำากน่� การัส่ำงตัว่แที่นเพ่�อเป็ีนกรัรัม้การัในบร่ัษััที่ยอ่ยแลุ่ะบร่ัษััที่ร่ัว่ม้ดังกลุ่่าว่ให้เป็ีนไปีตาม้

สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะ/หร่ัอข้อตกลุ่งรัะหว่่างผู้่ถ่อห้่นในบร่ัษััที่ย่อยหร่ัอบร่ัษััที่ร่ัว่ม้ดังกลุ่่าว่

ทัี่�งน่� บร่ัษััที่ฯ จำะต่ดตาม้ผ่ลุ่ปีรัะกอบการัแลุ่ะผ่ลุ่การัดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ย่อยแลุ่ะบร่ัษััที่ร่ัว่ม้อย่างใกลุ้่ช่ด รัว่ม้ถ้ง

กำากับให้ม่้การัจัำดเก็บข้อมู้ลุ่แลุ่ะบันท้ี่กบัญ่ช่ของบร่ัษััที่ย่อยแลุ่ะบร่ัษััที่ร่ัว่ม้ให้บร่ัษััที่ฯ สำาม้ารัถตรัว่จำสำอบได้

2.2.7 งานท่ี่�ยังไม่ส่่งมอบ เฉพัาะโครงการ หรือชิำ�นงาน ท่ี่�ม่มูลค่าสู่งและใช้ำเวลาในการ 
ส่่งมอบ

ไม่้ม่้

รายงานประจำาปี 2564

56



3. โครงส่ร้างการถืือหุ้นข้องกลุ่มบริษััที่ฯ
3.1 โครงส่ร้างการถืือหุ้นข้องกลุ่มบริษััที่ 
ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 บร่ัษััที่ฯ ถ่อห้่นในกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ย่อยรัว่ม้ทัี่�งส่ำ�น 10 บร่ัษััที่ ดังน่�

3.2 ข้้อมูลทัี่�วไปข้องบริษััที่

ช้ื�อบริษััทภาษัาไทย์ : บมจ. สบาย์ เทคโนิโลย์่ (“SABUY”)
ช่�อบรั่ษััที่อังกฤษั : SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

เลุ่ขที่ะเบ่ยน : 0107562000017

สำถานที่่�ตั�ง : 230 ถนนบางข่นเที่่ยน-ชายที่ะเลุ่ แขว่งแสำม้ดำา เขตบางข่นเที่่ยน กที่ม้.

ว่ันจำดที่ะเบ่ยน : ว่ันที่่� 18 กรักฎาคม้ 2557

ปีรัะเภที่ธุ่รัก่จำ ให้บรั่การัธุ่รักรัรัม้ที่างการัเง่นผ่่านตู้เต่ม้เง่นอัตโนม้ัต่ภายใต้เครั่�องหม้ายการัค้า “เต่ม้สำบายพลุ่ัสำ” 

แลุ่ะการัจำำาหน่ายตู้เต่ม้เง่นอัตโนม้ัต่ที่ั�งในรัูปีแบบการัชำารัะด้ว่ยเง่นสำดแลุ่ะเง่นผ่่อน

โที่รัศัพที่์ : 02-451-5335

โที่รัสำารั : 02-451-5338
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ทุน : จดทะเบียน 1,365,411,624.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)  

ทุนชำาระแล้ว 1,271,379,956.00 บาท  

ศูนย์บริการ/ตัวแทน : ศููนย์์บริิการิ/ตััวแทน ท่�อยู์�

ศูนย์นครศรีธรรมราช 899/11 ถนนกะโรม ต.โพธิ�เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์หาดใหญ่่ 136/16 ต.ท่าช้าง อ.บางกลำ่า จ.สงขลา 

ศูนย์แพลตติน่ัม 1340/67 ถ.สุรนารายณ์์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ศูนย์ร้อยเอ็ด 11/2 ถ.ราชการดำาเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์อุดรธานี 10/7 ม.7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

ศูนย์ขอนแก่น 485/2 ม.9 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ศูนย์อุบลราชธานี 48/3 ม.23 ต.ขามใหญ่่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ศูนย์เชียงใหม่ 306/2 ม.3 ต.สันผัักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ศูนย์นครสวรรค์ 135/136 ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

ศูนย์นครราชสีมา 24 ม.10 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ศูนย์อยุธยา 19/25 ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ชลบุรี 130/11 ม.5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

ศูนย์สุราษฎร์ธานี 81/157 ม.1 ถ.โฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี 

3.3	ข้้อมููลอ่�นๆ	 ข้องกล่�มูบริิษััท	 (ช่ื่�อ	 ท่�ตัั้�ง	 สนญ.	 ปริะเภทธุ่ริกิจ	 โทริศััพท์	 โทริสาริ	 
จำานวนและชื่นิดข้องหุ้่้นท่�จำาหุ้น�ายได้แล้วทั�งหุ้มูดข้องนิติั้บ่คคลท่�บริิษััท	ถ่ือหุ้่้นตัั้�งแตั้�	10%	ข้้�นไป)

โดยในปััจจุบันกลุ่มบริษัท ฯ ปัระกอบไปัด้วยธุรกิจหลัก 4 ปัระเภท ได้แก่ ธุรกิจบริการระบบชำาระเงิน (Payments) ธุรกิจจัดจำาหน่าย 

สินค้าและผัลิตภัณ์ฑ์์ (Merchandising) ธุรกิจระบบโซลูชั่นและแพลตฟอร์ม (Solutions & Platforms) และ ธุรกิจบริการทางการเงิน  

(Financial Services) ดังนี�

 ธุุรกิิจบริกิารระบบชำำาระเงิิน (Payment)

ชำื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท สบาย มันนี่ จำากิัด (“SBM”)
ชื่อบริษัทอังกฤษ : Sabuy Money Company Limited

เลขทะเบียน : 0105560060533

สถานที่ตั�ง : 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร10150

วันจดทะเบียน : 12 เมษายน 2560

ปัระเภทธุรกิจ : ผัู้ให้บริการระบบ e-wallet 

ทุน ทุนจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 300.00 ล้านบาท

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ่

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 100.00%
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ช้ื�อบริษััทภาษัาไทย์ : บริษััท สบาย์ เอ็กเช้นิจ์ จำากัดำ (“SBE”)
ช่�อบรั่ษััที่อังกฤษั : Sabuy Exchange Company Limited

เลุ่ขที่ะเบ่ยน : 0105564007912

สำถานที่่�ตั�ง : 100/86-87 อาคารัว่่องว่าน่ช คอม้เพลุ่็กซ์ บ่ ชั�น 26 ถนนพรัะรัาม้ 9 แขว่งห้ว่ยขว่าง 

เขตห้ว่ยขว่าง กรั่งเที่พม้หานครั 10310

ว่ันจำดที่ะเบ่ยน : 15 ม้กรัาคม้ 2564

ปีรัะเภที่ธุ่รัก่จำ : ผู่้ให้บรั่การัจำัดที่ำารัะบบ Loyalty สำำาหรัับการัให้บรั่การัลุู่กค้า

ที่่น : ที่่นจำดที่ะเบ่ยน 5.00 ลุ่้านบาที่ ที่่นจำดที่ะเบ่ยนชำารัะแลุ่้ว่ 2.50 ลุ่้านบาที่

ชน่ดของห่้น ห่้นสำาม้ัญ่

สำัดสำ่ว่นการัถ่อห่้นของบรั่ษััที่ 50.00%

 ธุ่รกิจจัดำจำาหุ้นิ�าย์สินิค้าและผู้ลิต์ภัณฑ์์ (Merchandising)

ช้ื�อบริษััทภาษัาไทย์ : บริษััท ท่บ่เอสพ่ จำากัดำ (มหุ้าช้นิ) (“TBSP”)
ช่�อบร่ัษััที่อังกฤษั : TBSP Public Company Limited

เลุ่ขที่ะเบ่ยน : 0107537002311

สำถานท่ี่�ตั�ง : 41/1 ซอยวั่ดสำว่นส้ำม้ ถนนปู่ีเจ้ำาสำม่้งพรัาย ตำาบลุ่สำำาโรังใต้ อำาเภอพรัะปีรัะแดง 

สำม่้ที่รัปีรัาการั 10130

วั่นจำดที่ะเบ่ยน : 22 ม่้ถ่นายน 2537

ปีรัะเภที่ธุ่รัก่จำ : ผู้่ผ่ลุ่่ตบัตรัพลุ่าสำต่กแลุ่ะบร่ัการับันท้ี่กข้อมู้ลุ่ส่ำว่นบ่คคลุ่ลุ่งบนบัตรัด้ว่ยเคร่ั�องพ่ม้พ์

แลุ่ะการัจัำดการัรัะบบคว่าม้ปีลุ่อดภัย

ท่ี่น : ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยน 204.22 ลุ้่านบาที่ ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยนชำารัะแลุ้่ว่ 204.22 ลุ้่านบาที่

ชน่ดของห้่น ห้่นสำามั้ญ่

สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นของบร่ัษััที่ 73.54%

ช้ื�อบริษััทภาษัาไทย์ : บริษััท เวนิดำิ้ง พลัส จำากัดำ (“VDP”)
ช่�อบรั่ษััที่อังกฤษั : Vending Plus Company Limited

เลุ่ขที่ะเบ่ยน : 0105560109915

สำถานที่่�ตั�ง : 230 ถนนบางข่นเที่่ยน-ชายที่ะเลุ่ แขว่งแสำม้ดำา เขตบางข่นเที่่ยน กรั่งเที่พม้หานครั 10150

ว่ันจำดที่ะเบ่ยน : 4 กรักฎาคม้ 2560

ปีรัะเภที่ธุ่รัก่จำ : จำำาหน่ายเครั่�องด่�ม้แลุ่ะอาหารัสำำาเรั็จำรัูปีผ่่านตู้ขายสำ่นค้าอัตโนม้ัต่ ภายใต้เครั่�องหม้ายการัค้า 
“เว่นด่�ง พลุ่ัสำ”

ที่่น ที่่นจำดที่ะเบ่ยน 300.00 ลุ่้านบาที่ ที่่นจำดที่ะเบ่ยนชำารัะแลุ่้ว่ 300.00 ลุ่้านบาที่

ชน่ดของห่้น ห่้นสำาม้ัญ่

สำัดสำ่ว่นการัถ่อห่้นของบรั่ษััที่ 86.12%

จำ่ดกรัะจำายสำ่นค้า จ้ดกระจายสินค้้า ที่่�อย้่

สำาขารัังสำ่ต 24/12 แลุ่ะ 24/17 หมู้่ที่่� 7 ต.คลุ่องสำ่� อ.คลุ่องหลุ่ว่ง 
จำ.ปีที่่ม้ธุาน่

สำาขาบางพลุ่่ 666 หมู้่ที่่� 9 ต.บางโฉีลุ่ง อ.บางพลุ่่ จำ.สำม้่ที่รัปีรัาการั

59

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564



ช้ื�อบริษััทภาษัาไทย์ : บริษััท สบาย์ มาร์เก็ต์ พลัส จำากัดำ (“SBMP”)
ช่�อบรั่ษััที่อังกฤษั : Sabuy Market Plus Company Limited 

เลุ่ขที่ะเบ่ยน : 0105564081331

สำถานที่่�ตั�ง : 230 ถนนบางข่นเที่่ยน-ชายที่ะเลุ่ แขว่งแสำม้ดำา เขตบางข่นเที่่ยน กรั่งเที่พม้หานครั 10150

ว่ันจำดที่ะเบ่ยน : 18 พฤษัภาคม้ 2564

ปีรัะเภที่ธุ่รัก่จำ : ธุ่รัก่จำเพ่�อลุ่งที่่นในธุ่รัก่จำบรั่หารัห่ว่งโซ่สำ่นค้า (Supply Chain Holding Company)  
ผ่่าน Ecosystem ของกลุ่่่ม้บรั่ษััที่ฯ

ที่่น : ที่่นจำดที่ะเบ่ยน 20.00 ลุ่้านบาที่ ที่่นจำดที่ะเบ่ยนชำารัะแลุ่้ว่ 20.00 ลุ่้านบาที่

ชน่ดของห่้น ห่้นสำาม้ัญ่

สำัดสำ่ว่นการัถ่อห่้นของบรั่ษััที่ 100.00%

ช้ื�อบริษััทภาษัาไทย์ : บริษััท สบาย์ ฟูื้� ดำ พลัส จำากัดำ (“SBFP”)
ช่�อบรั่ษััที่อังกฤษั : Sabuy Food Plus Company Limited

เลุ่ขที่ะเบ่ยน : 0105564110985

สำถานที่่�ตั�ง : 230 ถนนบางข่นเที่่ยน-ชายที่ะเลุ่ แขว่งแสำม้ดำา เขตบางข่นเที่่ยน กรั่งเที่พม้หานครั 10150

ว่ันจำดที่ะเบ่ยน : 15 ม้กรัาคม้ 2564

ปีรัะเภที่ธุ่รัก่จำ : ธุ่รัก่จำจำัดจำำาหน่ายอาหารัสำด อาหารัแห้ง แลุ่ะว่ัตถ่ด่บ สำำาหรัับปีรัะกอบอาหารั 
ผ่่านรัะบบจำัดการัรั้านค้าปีลุ่่ก (POS) ของ SBS

ที่่น : ที่่นจำดที่ะเบ่ยน 5.00 ลุ่้านบาที่ ที่่นจำดที่ะเบ่ยนชำารัะแลุ่้ว่ 2.00 ลุ่้านบาที่

ชน่ดของห่้น ห่้นสำาม้ัญ่

สำัดสำ่ว่นการัถ่อห่้นของบรั่ษััที่ 50.00%

 ธุ่รกิจระบบโซลูชั้�นิ (Solution)

ช้ื�อบริษััทภาษัาไทย์ : บริษััท สบาย์ โซลูช้ั�นิส์ จำากัดำ (“SBS”)
ช่�อบรั่ษััที่อังกฤษั : Sabuy Solution Company Limited

เลุ่ขที่ะเบ่ยน : 0105536100342

สำถานที่่�ตั�ง : 230 ถนนบางข่นเที่่ยน-ชายที่ะเลุ่ แขว่งแสำม้ดำา เขตบางข่นเที่่ยน กรั่งเที่พม้หานครั 10150

ว่ันจำดที่ะเบ่ยน : 1 กันยายน 2536

ปีรัะเภที่ธุ่รัก่จำ : ธุ่รัก่จำรัะบบศูนย์อาหารั แลุ่ะการัขายอ่ปีกรัณ์์ Hardware ของรัะบบศูนย์อาหารั พรั้อม้การัให้บรั่การั

ต่ดตั�งแลุ่ะว่างรัะบบศูนย์อาหารั การัให้บรั่การัจำัดการัศูนย์อาหารัพรั้อม้การัจำ้างบำารั่งรัักษัา 

ตลุ่อดอาย่สำัญ่ญ่า

ที่่น : ที่่นจำดที่ะเบ่ยน 100.00 ลุ่้านบาที่ ที่่นจำดที่ะเบ่ยนชำารัะแลุ่้ว่ 100.00 ลุ่้านบาที่

ชน่ดของห่้น ห่้นสำาม้ัญ่

สำัดสำ่ว่นการัถ่อห่้นของบรั่ษััที่ 100.00%
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ช้ื�อบริษััทภาษัาไทย์ : บริษััท เอ.ท่.พ่.เฟื้รนิดำ์ เซอร์วิส จำากัดำ (“Shipsmile”)
ช่�อบรั่ษััที่อังกฤษั : A.T.P.Friend Service Company Limited

เลุ่ขที่ะเบ่ยน : 0125561004084

สำถานที่่�ตั�ง : 38/92 หมู้่ที่่� 1 ตำาบลุ่ตลุ่าดขว่ัญ่ อำาเภอเม้่องนนที่บ่รั่ จำังหว่ัดนนที่บ่รั่ 11000

ว่ันจำดที่ะเบ่ยน : 9 ก่ม้ภาพันธุ์ 2561

ปีรัะเภที่ธุ่รัก่จำ : ธุ่รัก่จำให้บรั่การัจำ่ดรัับ-สำ่งพัสำด่สำำาหรัับการัขนสำ่ง ในรัูปีแบบแฟรันไชสำ์ไปีรัษัณ์่ย์เอกชน  

แลุ่ะให้บรั่การัเปี็นเคาน์เตอรั์เซอรั์ว่่สำสำสำำาหรัับการัต่อพรับ. ภาษั่รัถยนต์ หรั่อชำารัะบ่ลุ่ต่างๆ

ที่่น : ที่่นจำดที่ะเบ่ยน 3.40 ลุ่้านบาที่ ที่่นจำดที่ะเบ่ยนชำารัะแลุ่้ว่ 3.40 ลุ่้านบาที่

ชน่ดของห่้น ห่้นสำาม้ัญ่

สำัดสำ่ว่นการัถ่อห่้นของบรั่ษััที่ 43.00%

 ธุ่รกิจบริการทางการเงินิ (Financial Services)

ช้ื�อบริษััทภาษัาไทย์ : บริษััท สบาย์ แคปปิต์อล พลัส จำากัดำ (“SCAP”)
ช่�อบรั่ษััที่อังกฤษั : Sabuy Capital Plus Company Limited

เลุ่ขที่ะเบ่ยน : 0105564081322

สำถานที่่�ตั�ง : 230 ถนนบางข่นเที่่ยน-ชายที่ะเลุ่ แขว่งแสำม้ดำา เขตบางข่นเที่่ยน กรั่งเที่พม้หานครั 10150

ว่ันจำดที่ะเบ่ยน : 18 พฤษัภาคม้ 2564

ปีรัะเภที่ธุ่รัก่จำ : ธุ่รัก่จำให้บรั่การัสำ่นเช่�อหม้่นเว่่ยนธุ่รัก่จำ สำ่นเช่�อสำ่ว่นบ่คคลุ่ม้่หลุ่ักปีรัะกัน แลุ่ะไม้่ม้่หลุ่ักปีรัะกัน  

ผ่่าน Ecosystem ของกลุ่่่ม้บรั่ษััที่ฯ แลุ่ะพันธุม้่ตรั (ปีัจำจำ่บันอยู่รัะหว่่างการัขอใบอน่ญ่าต)

ที่่น : ที่่นจำดที่ะเบ่ยน 200.00 ลุ่้านบาที่ ที่่นจำดที่ะเบ่ยนชำารัะแลุ่้ว่ 200.00 ลุ่้านบาที่

ชน่ดของห่้น ห่้นสำาม้ัญ่

สำัดสำ่ว่นการัถ่อห่้นของบรั่ษััที่ 100.00%

ช้ื�อบริษััทภาษัาไทย์ : บริษััท สบาย์ แมกซ่� อินิช้ัวรันิส์ โบรกเกอร์ จำากัดำ (“SBMX”)
ช่�อบรั่ษััที่อังกฤษั : Sabuy Maxi Insurance Broker Company Limited

เลุ่ขที่ะเบ่ยน : 0105564104136

สำถานที่่�ตั�ง : 2222/9 ถนนลุ่าดพรั้าว่ แขว่งพลุ่ับพลุ่า เขตว่ังที่องหลุ่าง กรั่งเที่พม้หานครั 10310

ว่ันจำดที่ะเบ่ยน : 30 ม้่ถ่นายน 2564

ปีรัะเภที่ธุ่รัก่จำ : ธุ่รัก่จำนายหน้าปีรัะกันภัย (Broker Insurance) เพ่�อให้บรั่การัผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์แลุ่ะบรั่การั 

ที่างด้านการัปีรัะกัน ผ่่าน Ecosystem ของกลุ่่่ม้บรั่ษััที่ฯ (ปีัจำจำ่บันอยู่รัะหว่่างการัขอใบอน่ญ่าต)

ที่่น : ที่่นจำดที่ะเบ่ยน 10.00 ลุ่้านบาที่ ที่่นจำดที่ะเบ่ยนชำารัะแลุ่้ว่ 10.00 ลุ่้านบาที่

ชน่ดของห่้น ห่้นสำาม้ัญ่

สำัดสำ่ว่นการัถ่อห่้นของบรั่ษััที่ 50.00%
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3.4 ข้้อมูลข้องบุคคลอ้างอิงอื�น

 นิาย์ทะเบ่ย์นิหุ้ลักทรัพย์์

นิาย์ทะเบ่ย์นิหุ้ลักทรัพย์์ : บริษััท ศูนิย์์รับฝ่ากหุ้ลักทรัพย์์ (ประเทศไทย์) จำากัดำ

ที่่�ตั�งสำำานักงานใหญ่่ : 93 ถนนรััชดาภ่เษัก แขว่งด่นแดง เขตด่นแดง กรั่งเที่พฯ 10400

โที่รัศัพที่์ : 02-009-9000

โที่รัสำารั : 02-009-9991

 ผูู้้สอบบัญช่้

ผูู้้สอบบัญช้่ : บริษััท เคพ่เอ็มจ่ ภูมิไช้ย์ สอบบัญช้่ จำากัดำ
ที่่�ตั�งสำำานักงานใหญ่่ : ชั�น 50 – 51 เอ็ม้ไพรั์ที่าว่เว่อรั์ 1 ถนนสำาที่รัใต้ แขว่งยานนาว่า เขตสำาที่รั กรั่งเที่พฯ 10120

โที่รัศัพที่์ : 02-677-2000

โที่รัสำารั : 02 677-2222

3.5 ข้้อมูลส่ำาคัญอื�น

 - ปีรัะวั่ต่ผ่่ดนัดชำารัะหน่�เง่นต้นหร่ัอดอกเบ่�ยของตรัาสำารัหน่�หร่ัอผ่่ดนัดชำารัะหน่�เง่นกู้ย่ม้จำากธุนาคารัพาณ่์ชย์บร่ัษััที่เง่นท่ี่น 

  บร่ัษััที่เครัด่ตฟองซ่เอร์ัหร่ัอสำถาบันการัเง่นท่ี่�ม่้กฎหม้ายเฉีพาะจัำดตั�งข้�น 3 ปีีย้อนหลัุ่ง : -ไม่้ม่้-

 - ปีรัะวั่ต่การัผ่่ดเง่�อนไขในการัปีฏ่ิ์บัต่ตาม้ข้อกำาหนดส่ำที่ธุ่ 3 ปีีย้อนหลัุ่ง :  -ไม่้ม่้-
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4. ข้้อมูลหลักที่รัพัย์และผู้ถืือหุ้น
4.1 จำานวนทุี่นจดำที่ะเบ่ยน และทุี่นชำำาระแล้ว

บร่ัษััที่ฯ ม่้ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยน แลุ่ะท่ี่นท่ี่�ชำารัะแลุ้่ว่ ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564  ดังน่�

ท่ี่นจำดที่ะเบ่ยน : 1,365,411,624.00 บาที่ (1,365,411,624 ห่้น)

ท่ี่นชำารัะแลุ้่ว่ : 1,201,379,956.00 บาที่ (1,201,379,956 ห่้น)

มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ : ห่้นลุ่ะ 1.00 บาที่

4.2 ผู้ถืือหุ้น
รัายช่�อผู้่ถ่อห้่นรัายใหญ่่ ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 สำร่ัปีได้ดังน่�

รายช่่อผู้ถ่อหุ้นิ จำานิวนิหุ้นิ ร้อยละ
1. กล่�มครอบครัวร่จนิพรพจ่ 481,551,680 40.08

นิาย์ชู้เก่ย์รต์ิ ร่จนิพรพจ่ 400,118,545 33.30

นิ.ส.ภรัณย์า ร่จนิพรพจ่ 60,799,135 5.06

นิ.ส.วิจิต์รา ปิ� นิเรืองหุ้ิรัญ 20,634,000 1.72

2. กล่�มครอบครัวว่ระประวัต์ิ (1) 233,100,000 19.40

นิาย์อานินิท์ช้ัย์ ว่ระประวัต์ิ 183,000,000 15.23

นิ.ส.อต์ิกานิต์์ จ้งวิวัฒนิวงศ์ 50,000,000 4.16

นิางเพ็ญศร่ ว่ระประวัต์ิ 100,000 0.01

3. บริษััท ท่ เค เอส เทคโนิโลย์่ จำากัดำ (มหุ้าช้นิ)  110,000,000 9.16

4. บริษััท ไทย์เอ็นิว่ดำ่อาร์ จำากัดำ 64,655,384 5.38

5. นิาย์วรวิทย์์ ช้ัย์ลิมปมนิต์ร่ 30,918,270 2.57

6. นิาย์ศรัณย์์ ส่ภัคศรัณย์์ 11,967,330 1.00

7. นิางธุนิภร เล้าต์ระกูล 11,950,000 0.99

8. นิาย์บัญช้า พันิธุ่มโกมล 10,000,000 0.83

9. นิาย์สันิต์ิธุร บ่ญเจือ 9,006,100 0.75

10. นิาย์กิต์ต์ิณัฐ  ท่คะวรรณ 8,481,500 0.71

รวม	10	ลำาดำับแรก 947,971,183 971,630,264

ผูู้้ถืือหุ้่้นิอื�นิๆ 229,749,692 19.12

รวม 1,201,379,956 1,201,379,956

หมายเหต้:	 

(1) นายอานนท์ี่ชัย ว่่รัะปีรัะวั่ต่ จำะดำารังสำถานะเป็ีนนักลุ่งท่ี่นท่ี่�ไม่้ม่้ส่ำว่นร่ัว่ม้ในการับร่ัหารั โดยได้ให้คำามั้�นในเจำตนารัม้ณ์์ท่ี่�จำะไม่้เข้าม้าม่้ส่ำว่นเก่�ยว่ข้องกับ 

การับร่ัหารังานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะไม่้ส่ำงตัว่แที่นเข้าม้าดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การับร่ัษััที่ กรัรัม้การับร่ัหารั หร่ัอผู้่บร่ัหารั  นับตั�งแต่วั่นท่ี่� 2 กันยายน 2563 ท่ี่�นายอานนท์ี่ชัย 

ได้ซ่�อห้่นเพ่�ม้เต่ม้จำากผู้่ถ่อห้่นเด่ม้ของบร่ัษััที่ฯ จำนถ้งวั่นครับกำาหนดรัะยะเว่ลุ่า 2 ปีี นับจำากวั่นท่ี่�แบบแสำดงรัายการัข้อมู้ลุ่การัเสำนอขายหลุ่กัที่รััพย์แลุ่ะร่ัางหนังส่ำอช่�ชว่น 

ของบร่ัษััที่ฯ ม่้ผ่ลุ่บังคับใช้ แลุ่ะนายอานนที่ชั์ยม่้ได้ม่้การัที่ำาข้อตกลุ่งกบัผู้่ถ่อห้่นรัายใดในลุ่กัษัณ์ะท่ี่�เปีน็การักำาหนดคว่าม้สำมั้พันธ์ุหร่ัอพฤต่กรัรัม้ท่ี่�ม่้ลัุ่กษัณ์ะเปีน็การั 

กรัะที่ำาร่ัว่ม้กับบ่คคลุ่อ่�น โดยการัร่ัว่ม้กันใช้ส่ำที่ธุ่ออกเส่ำยงไปีในที่างเด่ยว่กัน หร่ัอให้บ่คคลุ่อ่�นใช้ส่ำที่ธุ่ออกเส่ำยงของตน เพ่�อออกเส่ำยงหร่ัอคว่บค่ม้ก่จำการัร่ัว่ม้กัน

ท่ี่�มา	:	บร่ัษััที่ฯ
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4.3 ความสั่มพัันธ์ุกับกลุ่มผู้ถืือหุ้นรายใหญ่
กลุ่่่ม้ผู้่ถ่อห้่นใหญ่่ของบร่ัษััที่ฯ ซ้�ง ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 ถ่อห้่นรัว่ม้กนัในบร่ัษััที่ฯ เก่นกว่่าร้ัอยลุ่ะ 10 ของจำำานว่นห้่นท่ี่�ม่้ส่ำที่ธุ่ออกเส่ำยง 

ทัี่�งหม้ดม่้ 2 กลุ่่่ม้ ค่อกลุ่่่ม้ครัอบครััว่ร่ัจำนพรัพจ่ำแลุ่ะกลุ่่่ม้ครัอบครััว่ว่่รัะปีรัะวั่ต่ โดยกลุ่่่ม้ผู้่ถ่อห้่นใหญ่่ของบร่ัษััที่ฯ ม่้การัปีรัะกอบธุ่รัก่จำอ่�น  

โดยท่ี่�ไม่้ม่้การัปีรัะกอบธุ่รัก่จำซ้�งถ่อเป็ีนการัแข่งขันกันกับธุ่รัก่จำหลัุ่กของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย   

นอกจำากนั�น ผู้่ถ่อห้่นกลุ่่่ม้ครัอบครััว่ร่ัจำนพรัพจ่ำ แลุ่ะกลุ่่่ม้ครัอบครััว่ว่่รัะปีรัะวั่ต่ ไม่้ม่้คว่าม้เก่�ยว่ข้องกัน แลุ่ะม่้อำานาจำในการัตัดส่ำนใจำ 

สำำาหรัับการัลุ่งม้ต่ผู้่ถ่อห้่นแยกจำากกัน (ไม่้ได้เป็ีนผู้่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องตาม้น่ยาม้ของปีรัะกาศท่ี่� กจำ. 17/2551 เร่ั�อง การักำาหนดบที่น่ยาม้ในปีรัะกาศ 

เก่�ยว่กับการัออกแลุ่ะเสำนอขายหลุ่ักที่รััพย์ (รัว่ม้ทัี่�งท่ี่�แก้ไขเพ่�ม้เต่ม้)) ดังนั�นผู้่ถ่อห้่นทัี่�ง 2 กลุ่่่ม้ดังกลุ่่าว่จ้ำงสำาม้ารัถคานอำานาจำกันเอง แลุ่ะ 

บร่ัษััที่ฯ ม่้การัแต่งตั�งกรัรัม้การัอ่สำรัะจำำานว่น 3 ท่ี่านจำากจำำานว่นกรัรัม้การัทัี่�งหม้ด 7 ท่ี่าน (ณ์ วั่นท่ี่� 24 ธัุนว่าคม้ 2564) ซ้�งม่้คว่าม้รู้ัคว่าม้สำาม้ารัถ

แลุ่ะม่้คว่าม้เป็ีนอ่สำรัะตาม้ค่ณ์สำม้บัต่ของสำำานักงาน ก.ลุ่.ต. ในการัถ่ว่งด่ลุ่อำานาจำในคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ

4.4 การออกหลักที่รัพัย์อื�น
4.4.1	ใบสำาคั้ญแสดงิสิที่ธิท่ี่�จะซื�อห้้นสามัญของิบริษััที่ฯ	ท่ี่�จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงิานของิบริษััที่ฯ	(SABUY-WA)

ท่ี่�ปีรัะช่ม้สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่น ปีรัะจำำาปีี 2562 เม่้�อวั่นท่ี่� 18 ม่้นาคม้ 2562 ได้ม่้ม้ต่อน่มั้ต่ให้ออกแลุ่ะเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ท่ี่�จำะซ่�อห้่น 

สำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ฯ (“SABUY-WA”) ใหแ้ก่กรัรัม้การัแลุ่ะพนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ยอ่ย จำำานว่น 45,000,000 หนว่่ย เพ่�อเป็ีนขวั่ญ่แลุ่ะกำาลัุ่งใจำ 

สำร้ัางแรังจูำงใจำ แลุ่ะรัักษัาบ่คลุ่ากรั อันจำะส่ำงผ่ลุ่ด่ต่อการัดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ฯ ในอนาคต

โดยม่้มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 1.00 บาที่ แลุ่ะได้ม่้รัาคาเสำนอขายหน่ว่ยลุ่ะ 2.00 บาที่ โดย ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 บร่ัษััที่ฯ 

ได้ม่้รัายงานผ่ลุ่การัใช้ส่ำที่ธุ่ SABUY-WA จำำานว่น 21,505,000 หน่ว่ย แลุ่ะม่้จำำานว่นใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่คงเหลุ่่อจำำานว่น 23,495,000 หน่ว่ย  

ทัี่�งน่�บร่ัษััที่ม่้การัปีรัับส่ำที่ธุ่รัาคาเสำนอขายแลุ่ะจำำานว่นห้่นสำามั้ญ่ตาม้รัายลุ่ะเอ่ยดด้านลุ่่าง

โดยรัายลุ่ะเอ่ยดอัตรัาการัใช้ส่ำที่ธุ่แลุ่ะรัาคาการัใช้ส่ำที่ธุ่ตาม้เง่�อนไขท่ี่�รัะบ่ในข้อกำาหนดส่ำที่ธุ่ของใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ฯ ตาม้ท่ี่�ม่้การั 

ปีรัับส่ำที่ธุ่เม่้�อวั่นท่ี่� 16 ก.ย. 2564 ม่้ดังน่� 

เง่่อนิไข รายละเอียดำ
ระย์ะเวลา 4 ป่ นิับจากวันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

วันิใช้้สิทธุิครั้งส่ดำท้าย์ วันิทำาการส่ดำท้าย์ก�อนิวันิท่�ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิฯ ม่อาย์่ครบ 4 ป่
นิับจากวันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิฯ

อัต์ราการใช้้สิทธุิ 1 : 1.0203 หุ้่้นิ

ราคาใช้้สิทธุิ 1.9602 บาท

4.4.2	ใบสำาคั้ญแสดงิสิที่ธิท่ี่�จะซื�อห้้นสามัญของิบริษััที่ฯ	ท่ี่�จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงิานของิบริษััที่ฯ	(SABUY-WB)

ท่ี่�ปีรัะช่ม้สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่น ปีรัะจำำาปีี 2564 เม่้�อวั่นท่ี่� 20 เม้ษัายน 2564 บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้ม้ต่อน่มั้ต่ให้ออกแลุ่ะเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ 

ท่ี่�จำะซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ฯ (“SABUY-WB”) ให้แก่กรัรัม้การัแลุ่ะพนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ยอ่ย เป็ีนจำำานว่นไม่้เก่น 29,500,000 หน่ว่ย 

เพ่�อเป็ีนขวั่ญ่แลุ่ะกำาลัุ่งใจำ สำร้ัางแรังจูำงใจำ แลุ่ะรัักษัาบ่คลุ่ากรั อันจำะส่ำงผ่ลุ่ด่ต่อการัดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ฯ ในอนาคต โดยม่้มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 

1.00 บาที่ แลุ่ะได้ม่้รัาคาเสำนอขายหน่ว่ยลุ่ะ 7.5956 บาที่ โดย ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้รัายงานผ่ลุ่การัใช้ส่ำที่ธุ่ SABUY-WB 

19,238,179 หน่ว่ย แลุ่ะม่้จำำานว่นใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่คงเหลุ่่อจำำานว่น 10,261,821 หน่ว่ย 

รายงานประจำาปี 2564
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  โดยรัายลุ่ะเอ่ยดอัตรัาการัใช้ส่ำที่ธุ่แลุ่ะรัาคาการัใช้ส่ำที่ธุ่ตาม้เง่�อนไขท่ี่�รัะบ่ในข้อกำาหนดส่ำที่ธุ่ของใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ฯ ตาม้ท่ี่�ม่้ 

การัปีรัับส่ำที่ธุ่เม่้�อวั่นท่ี่� 16 ก.ย. 2564 ม่้ดังน่� 

เง่่อนิไข รายละเอียดำ
ระย์ะเวลา 3 ปี นัิบจากวันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิุ

วันิใช้้สิทธิุครั�งส่ดำท้าย์ วันิทำาการส่ดำท้าย์ก�อนิวันิท่�ใบสำาคัญแสดำงสิทธิุฯ ม่อาย่์ครบ 3 ปี
นัิบจากวันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิุฯ

อัต์ราการใช้้สิทธิุ 1.10203

ราคาใช้้สิทธิุ 7.5956 บาท

4.4.3	ใบสำาคั้ญแสดงิสิที่ธิท่ี่�จะซื�อห้้นสามัญของิบริษััที่ฯ	ท่ี่�จดัสรรให้แก่ผู้้้ถืือห้้นเดิมตามสัดส่วนการถืือห้้นของิบริษััที่ฯ	(SABUY-W1)

ท่ี่�ปีรัะช่ม้สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่น ปีรัะจำำาปีี 2564 เม่้�อวั่นท่ี่� 20 เม้ษัายน 2564 ได้ม่้ม้ต่อน่มั้ต่ให้ออกแลุ่ะเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ท่ี่�จำะซ่�อห้่น 

สำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ฯ (“SABUY-W1”) ให้แก่ผู้่ถ่อห้่นเด่ม้ตาม้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นของบร่ัษััที่ฯ ในอัตรัาส่ำว่น10 ห้่นสำามั้ญ่ ต่อ 1 หน่ว่ยใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ 

จำำานว่นไม่้เก่น 102,650,408 หน่ว่ย โดยม่้มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 1.00 บาที่แลุ่ะ ม่้รัาคาเสำนอขายหน่ว่ยลุ่ะ 3.1852 บาที่ โดย ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 

2564 บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้รัายงานผ่ลุ่การัใช้ส่ำที่ธุ่ SABUY-W1 44,346,043 หน่ว่ย แลุ่ะม่้จำำานว่นใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่คงเหลุ่่อจำำานว่น 58,304,365 หน่ว่ย 

 โดยรัายลุ่ะเอ่ยดอัตรัาการัใช้ส่ำที่ธุ่แลุ่ะรัาคาการัใช้ส่ำที่ธุ่ตาม้เง่�อนไขท่ี่�รัะบ่ในข้อกำาหนดส่ำที่ธุ่ของใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ฯ ตาม้ท่ี่�ม่้การั 

ปีรัับส่ำที่ธุ่เม่้�อวั่นท่ี่� 16 ก.ย. 2564 ม่้ดังน่� 

เงื�อนิไข ราย์ละเอ่ย์ดำ
ระย์ะเวลา 3 ป่ นิับจากวันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิ

วันิใช้้สิทธุิครั้งส่ดำท้าย์ วันิทำาการส่ดำท้าย์ก�อนิวันิท่�ใบสำาคัญแสดำงสิทธุิฯ ม่อาย์่ครบ 3 ป่
นิับจากวันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธุิฯ โดำย์หุ้ากวันิกำาหุ้นิดำการใช้้สิทธุิ 

ครั้งส่ดำท้าย์ไม�ต์รงกับวันิทำาการ ใหุ้้เลื�อนิวันิกำาหุ้นิดำการใช้้สิทธุิครั้งส่ดำท้าย์ 
ดำังกล�าวเป็นิวันิทำาการถืัดำไป

อัต์ราการใช้้สิทธุิ 1.10203

ราคาใช้้สิทธุิ 3.1852 บาท

4.4.4	ห้้นสามัญเพิ�มท้ี่นของิบริษััที่ฯ	เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงิ	(Private	Placement)	แก่บริษััที่	ท่ี่.เค้.เอส.	เที่ค้โนโลย่	จำากัด	

(มหาชำน)

เม่้�อวั่นท่ี่� 16 กันยายน 2564 บร่ัษััที่ฯ ได้ออกแลุ่ะเสำนอขายห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นท่ี่�ออกใหม่้ของบร่ัษััที่ฯ เสำนอขายแบบเฉีพาะเจำาะจำง 

(Private Placement) เสำนอขายให้แก่บร่ัษััที่ท่ี่.เค.เอสำ. เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) จำำานว่น 110,000,000 ห้่น ในรัาคาห้่น ลุ่ะ 8.95 บาที่ 

มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 1.00 บาที่ เป็ีนส่ำ�งตอบแที่นในการัชำารัะค่าห้่น บร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด (ม้หาชน)
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4.5 ยอดำหน่�คงค้างในการออกหุ้นกู้หรือตั�วแลกเงิน
ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 บร่ัษััที่ฯ ไม่้ม่้ยอดคงค้างห้่นกู้หร่ัอตั�ว่แลุ่กเง่น

4.5.1	ออกและเสนอขายห้้นก้้	ของิ	บริษััที่	สบาย	เที่ค้โนโลย่	จำากัด	(มหาชำน)	ค้รั�งิท่ี่�	1/2565	ค้รบกำาหนดไถ่ืถือนปี	พ.ศ.	2567

ณ์ วั่นท่ี่� 18 ก่ม้ภาพันธ์ุ 2565 บร่ัษััที่ฯ ได้ออกแลุ่ะเสำนอขายห้่นกู้ของ บร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) เพ่�อใช้เป็ีนเง่นท่ี่นหม่้นเว่่ยน

จำำานว่น 500 ลุ้่านบาที่ ซ้�งม่้รัายลุ่ะเอ่ยดดังน่�

ประเภทของต์ราสารหุ้นิ่้ หุ้่้นิกู้ช้นิิดำระบ่ช้ื�อผูู้้ถืือ ประเภทไม�ดำ้อย์สิทธุิ ไม�ม่ประกันิ 
ม่ผูู้้แทนิผูู้้ถืือหุ้่้นิกู้ และผูู้้ออกหุ้่้นิกู้ม่สิทธุิไถื�ถือนิหุ้่้นิกู้ 
ก�อนิครบกำาหุ้นิดำไถื�ถือนิ

จำานิวนิเงินิ มูลค�าเสนิอขาย์รวมทั้งส้ินิไม�เกินิ 500 ล้านิบาท

วันิครบกำาหุ้นิดำ และ อาย์่ของต์ราสาร วันิท่� 18 ก่มภาพันิธุ์ 2567 (อาย์่ต์ราสาร 2ป่)

การไถื�ถือนิก�อนิกำาหุ้นิดำ ผูู้้ออกหุ้่้นิกู้ม่สิทธุิในิการไถื�ถือนิหุ้รือช้ำาระคืนิเงินิต์้นิ 
หุ้่้นิกู้ทั้งจำานิวนิหุ้รือบางส�วนิก�อนิวันิครบกำาหุ้นิดำไถื�ถือนิ 
หุ้่้นิกู้ โดำย์สามารถืใช้้สิทธุิช้ำาระคืนิหุ้นิ่้หุ้่้นิกู้ก�อนิครบกำาหุ้นิดำ 
เริ�มจากวันิครบอาย์่ 1 ป่ นิับจากวันิออกหุ้่้นิกู้หุ้รือต์ั้งแต์�วันิท่� 
18 ก่มภาพันิธุ์ 2566 เป็นิต์้นิไป

ตรัาสำารัหน่�รัะยะสัำ�น

 ไม่้ม่้

ตรัาสำารัหน่�รัะยะยาว่

 ไม่้ม่้

4.6 รายงานการใช้ำเงินระดำมทุี่น
ตาม้ท่ี่� บร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) (“บร่ัษััที่ฯ”) ได้เสำนอขายห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นต่อปีรัะชาชนเป็ีนครัั�งแรัก (Initial Public 

Offering : IPO) ตั�งแต่ว่นัท่ี่� 3 – 5 พฤศจ่ำกายน 2563 จำำานว่น 157,017,300 ห้่น โดยเป็ีนห้่นในส่ำว่นท่ี่�บร่ัษััที่ฯ เสำนอขายจำำานว่น 117,017,300 ห้่น  

ในรัาคาเสำนอขายห้่นลุ่ะ 2.50 บาที่ ได้รัับเง่นจำากการัเพ่�ม้ท่ี่นทัี่�งส่ำ�นปีรัะม้าณ์ 274.62 ลุ้่านบาที่ (ภายหลัุ่งจำากหักค่าธุรัรัม้เน่ยม้การัจัำดจำำาหน่าย

แลุ่ะรัับปีรัะกันการัจัำดจำำาหน่ายแลุ่ะค่าใช้จ่ำายอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้องในการัเสำนอขายห้่นแลุ้่ว่) นั�น

รายงานประจำาปี 2564
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บร่ัษััที่ฯ ขอรัายงานใช้เง่นเพ่�ม้ท่ี่น รัะหว่่างวั่นท่ี่� 1 กรักฎาคม้ 2564 – 31 ธัุนว่าคม้ 2564 ดังน่�

 หุ้นิ�วย์ : ล้านิบาท

วัตถุปีระสงค์การใช้เงินิเพิ�มทุนิ	IPO แผนิการใช้เงินิ		
(ตามวัตถุปีระสงค์	

ของ	IPO)

จำานิวนิเงินิ
คงเหล่อ	

ณ	30	มิ.ย.	64

จำานิวนิเงนิิที�ใช้ไปี	
ระหว่างงวดำ			
1	ก.ค.	64		–	31	

ธุ.ค.	64

จำานิวนิเงินิ	
คงเหล่อ

ณ	31	ธุ.ค.	64

1. โครงการเพิ� มศูนิย์์กระจาย์สินิค้าของ VDP 
ในิต์�างจังหุ้วัดำ

8.00 1.86 - 1.86

2.  โครงการเพิ�มการตั์�งตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์ รวมถ้ืง
การตั์�งตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์ร�วมกับพันิธุมิต์รทางธุ่
รกิจของ VDP

116.62 100.66 43.53 57.12

3.  โครงการติ์ดำตั์�งเครื�องรับช้ำาระเงินิทางอิเล็กทรอนิิ
กส์สำาหุ้รับตู้์เติ์มเงินิและตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์ของ 
กล่�มบริษััทฯ

35.00 30.09 12.37 17.72

4.  โครงการใหุ้้บริการเงินิอิเล็กทรอนิิกส์  (e-Money 
Service)

40.00 35.43 0.47 34.96

5.    โครงการใหุ้้บริการระบบการรับช้ำาระเงินิทาง 
อิเล็กทรอนิิกส์ (Payment Platform Provider)

55.00 43.46 16.44 27.02

6.    โครงการใหุ้้บริการระบบบัต์รเงินิอิเล็กทรอนิิ
กส์แก�ศูนิย์์อาหุ้าร และ/หุ้รือร้านิค้า ในิวงจำากัดำ 
(Closed Loop)

20.00 13.32 13.32 -

รวม 274.62 224.81 86.13 138.68

ต่อม้า ในปีี 2564 ท่ี่�ผ่่านม้าบร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การัออกแลุ่ะเสำนอ 

ขายห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นของบร่ัษััที่ฯ เพ่�ม้เต่ม้ เพ่�อใช้เป็ีนเง่นท่ี่น 

หม่้นเว่่ยนทัี่�ว่ไปี แลุ่ะ/หร่ัอเฉีพาะเจำาะจำง โดยสำร่ัปีดังน่�

1.      เม่้�อวั่นท่ี่� 12 เม้ษัายน 2564 บร่ัษััที่ฯ ได้ออกแลุ่ะเสำนอ 

ขายห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นท่ี่�ออกใหม่้ของบร่ัษััที่ฯ ให้แก่กรัรัม้การั ผู้่บร่ัหารั 

แลุ่ะ/หร่ัอพนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยของบร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 1 

ตาม้โครังการั SABUY-WA จำำานว่น 21,505,000 ห้่น ในรัาคาห้่นลุ่ะ 

2.00 บาที่ มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 1.00 บาที่ ซ้�งได้รัับเง่นจำากการั 

เพ่�ม้ท่ี่นหลัุ่งหักค่าใช้จ่ำายในการัเสำนอขายห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นตาม้ 

โครังการั SABUY-WA ทัี่�งส่ำ�น 43.01 ลุ้่านบาที่

2.      เม่้�อวั่นท่ี่� 16 กันยายน 2564 บร่ัษััที่ฯ ได้ออกแลุ่ะเสำนอขาย 

ห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นท่ี่�ออกใหม่้ของบร่ัษััที่ฯ เสำนอขายแบบเฉีพาะเจำาะจำง 

(Private Placement) เสำนอขายให้แก่บร่ัษััที่ ท่ี่.เค.เอสำ. เที่คโนโลุ่ย่ 

จำำากัด (ม้หาชน) จำำานว่น 110,000,000 ห้่น ในรัาคาห้่นลุ่ะ 8.95 บาที่ 

มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 1.00 บาที่ เปี็นส่ำ�งตอบแที่นในการัชำารัะค่าห้่น 

บร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด (ม้หาชน)

3.      เม่้�อวั่นท่ี่� 10 พฤศจ่ำกายน 2564 บร่ัษััที่ฯ ไดอ้อกแลุ่ะเสำนอ 

ขายห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นท่ี่�ออกใหม่้ของบร่ัษััที่ฯ เพ่�อรัองรัับการัใช้ส่ำที่ธุ่ 

ใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ท่ี่�จำะซ่�อห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นของบร่ัษััที่ฯ ท่ี่�ได้จัำดสำรัรั 

ให้ผู้่ถ่อห้่นเด่ม้ตาม้สัำดส่ำว่นครัั�งท่ี่� 1 (SABUY-W1) จำำานว่น 45,246,263 

ห้่น ในรัาคาห้่นลุ่ะ 3.1852 บาที่ มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 1.00 บาที่  

ซ้�งได้รัับเง่นจำากการัเพ่�ม้ท่ี่นหลัุ่งหักค่าใช้จ่ำายในการัเสำนอขายห้่นสำามั้ญ่ 

เพ่�ม้ท่ี่นตาม้โครังการั SABUY-W1 ทัี่�งส่ำ�น 144.12 ลุ้่านบาที่

4.      เม่้�อวั่นท่ี่� 29 พฤศจ่ำกายน 2564 บร่ัษััที่ฯ ไดอ้อกแลุ่ะเสำนอ

ขายห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นท่ี่�ออกใหม่้ของบร่ัษััที่ฯ ให้แก่กรัรัม้การั ผู้่บร่ัหารั

 แลุ่ะ/หร่ัอพนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยของบร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 2 

ตาม้โครังการั SABUY-WB จำำานว่น 19,628,693 ห้่น ในรัาคาห้่นลุ่ะ

 7.5956 บาที่ มู้ลุ่ค่าท่ี่�ตรัาไว้่ห้่นลุ่ะ 1.00 บาที่ ซ้�งได้รัับเง่นจำากการั 

เพ่�ม้ท่ี่นหลัุ่งหักค่าใช้จ่ำายในการัเสำนอขายห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นตาม้ 

โครังการั SABUY-WB ทัี่�งส่ำ�น 149.09 ลุ้่านบาที่
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บร่ัษััที่ฯ ขอรัายงานใช้เง่นเพ่�ม้ท่ี่นเพ่�ม้เต่ม้ รัะหว่่างวั่นท่ี่� 1 กรักฎาคม้ 2564 – 31 ธัุนว่าคม้ 2564 ดังน่�

วัต์ถื่ประสงค์การใช้้เงินิเพิ�มท่นิ (ล้านิบาท) จำานิวนิเงินิท่�ไดำ้รับ จำานิวนิเงินิ 
ท่�ใช้้ไประหุ้ว�างงวดำ   

1 ก.ค. 64  – 31 ธุ.ค. 64

จำานิวนิเงินิคงเหุ้ลือ

ณ 31 ธุ.ค. 64

1. ใช้้เป็นิเงินิท่นิหุ้ม่นิเว่ย์นิในิการประกอบกิจการ (รวม) 1,320.72 1,020.52 300.20

4.7 นโยบายจ่ายเงินปันผล

4.7.1	นโยบายการจ่ายเงิินปันผู้ลของิบริษััที่ฯ

บร่ัษััที่ฯ ม่้นโยบายจ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่ให้แก่ผู้่ถ่อห้่นในอตัรัาไม่้น้อยกว่่าร้ัอยลุ่ะ 40.00 ของกำาไรัส่ำที่ธุ่จำากงบเฉีพาะก่จำการั 

ภายหลุ่งัหักภาษ่ัเง่นไดน่้ต่บ่คคลุ่ แลุ่ะเง่นสำำารัองตา่งๆ ท่ี่กปีรัะเภที่ตาม้ท่ี่�กำาหนดไว้่ในกฎหม้ายแลุ่ะขอ้บังคับของบร่ัษััที่ฯ แต่

จำะต้องไม่้ม่้ขาดท่ี่นสำะสำม้ในส่ำว่นของผู้่ถ่อห้่น อย่างไรัก็ตาม้ การัจ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่ดังกลุ่่าว่อาจำม่้การัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งได้ข้�นอยู่กับ 

คว่าม้จำำาเป็ีน แลุ่ะคว่าม้เหม้าะสำม้อ่�นๆ ตาม้ท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ เห็นสำม้คว่รัโดยคำาน้งถ้งปัีจำจัำยต่างๆ เพ่�อผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ 

ต่อผู้่ถ่อห้่นเป็ีนหลัุ่ก เช่น ภาว่ะเศรัษัฐก่จำ ผ่ลุ่การัดำาเน่นงานแลุ่ะฐานะที่างการัเง่นของบร่ัษััที่ฯ สำภาพคลุ่่องที่างการัเง่น 

กรัะแสำเง่นสำด การัสำำารัองเง่นไว้่เพ่�อบร่ัหารัก่จำการั การัขยายธุ่รัก่จำ แลุ่ะการัลุ่งท่ี่นในอนาคต การัสำำารัองเง่นไว้่เพ่�อจ่ำาย 

ชำารัะค่นเง่นกู้ย่ม้ หร่ัอเป็ีนเง่นท่ี่นหม่้นเว่่ยนภายในบร่ัษััที่ฯ เง่�อนไขแลุ่ะข้อจำำากัดตาม้ท่ี่�กำาหนดในสัำญ่ญ่ากู้ย่ม้เง่น แลุ่ะการั 

จ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่นั�นไม่้ม่้ผ่ลุ่กรัะที่บต่อการัดำาเน่นงานปีกต่ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยอย่างม่้นัยสำำาคัญ่ ทัี่�งน่� การัจ่ำายเง่น 

ปัีนผ่ลุ่ปีรัะจำำาปีีจำะต้องได้รัับอน่มั้ต่จำากท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่น เว้่นแต่เป็ีนการัจ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่รัะหว่่างกาลุ่ เม่้�อม่้ข้อบังคับของบร่ัษััที่ฯ 

กำาหนดไว้่ให้กรัะที่ำาได้ ซ้�งคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ อาจำอน่มั้ต่ให้จ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่รัะหว่่างการัได้เป็ีนครัั�งครัาว่เม่้�อเห็นว่่าบร่ัษััที่ฯ 

ม่้กำาไรัพอท่ี่�จำะที่ำาเช่นนั�นได้ แลุ่ะให้รัายงานการัจ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่รัะกว่่างกาลุ่ดังกลุ่่าว่ให้ท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่นที่รัาบในครัาว่ถัดไปี

4.7.2	นโยบายการจ่ายเงิินปันผู้ลของิบริษััที่ย่อย

ในการัพ่จำารัณ์าจ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่ของบร่ัษััที่ยอ่ยนั�นจำะอยูภ่ายใต้อำานาจำการัพ่จำารัณ์าอน่มั้ต่ของคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ 

แลุ่ะท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่นของบร่ัษััที่ยอ่ยแต่ลุ่ะบร่ัษััที่ โดยบร่ัษััที่ยอ่ยม่้นโยบายจ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่ให้แก่ผู้่ถ่อห้่นในอัตรัาไม่้น้อยกว่่า 

ร้ัอยลุ่ะ 40.00 ของกำาไรัส่ำที่ธุ่จำากงบเฉีพาะก่จำการัภายหลัุ่งหักภาษ่ัเง่นได้น่ต่บ่คคลุ่ แลุ่ะเง่นสำำารัองต่างๆ ท่ี่กปีรัะเภที่ตาม้ท่ี่� 

กำาหนดไว้่ในกฎหม้ายแลุ่ะข้อบังคับของบร่ัษััที่ย่อยแต่ลุ่ะบร่ัษััที่ แต่จำะต้องไม่้ม่้ขาดท่ี่นสำะสำม้ในส่ำว่นของผู้่ถ่อห้่น อย่างไรั

ก็ตาม้ การัจ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่ดังกลุ่่าว่อาจำม่้การัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งได้ข้�นอยู่กับคว่าม้จำำาเป็ีนแลุ่ะคว่าม้เหม้าะสำม้อ่�นๆ ตาม้ท่ี่�คณ์ะ

กรัรัม้การัของบร่ัษััที่ยอ่ยแต่ลุ่ะบร่ัษััที่เห็นสำม้คว่รัโดยคำาน้งถ้งปัีจำจัำยต่างๆ เพ่�อผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ต่อผู้่ถ่อห้่นเป็ีนหลัุ่ก เช่น ภาว่ะ

เศรัษัฐก่จำ ผ่ลุ่การัดำาเน่นงานแลุ่ะฐานะที่างการัเง่นของบร่ัษััที่ สำภาพคลุ่่องที่างการัเง่น กรัะแสำเง่นสำด การัสำำารัองเง่น 

ไว้่เพ่�อบร่ัหารัก่จำการั การัขยายธุ่รัก่จำ แลุ่ะการัลุ่งท่ี่นในอนาคต การัสำำารัองเง่นไว้่เพ่�อจ่ำายชำารัะค่นเง่นกู้ย่ม้ หร่ัอเป็ีนเง่น

ท่ี่นหม่้นเว่่ยนภายในบร่ัษััที่ เง่�อนไขแลุ่ะข้อจำำากัดตาม้ท่ี่�กำาหนดในสัำญ่ญ่ากู้ย่ม้เง่น แลุ่ะการัจ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่นั�นไม่้ม่้ผ่ลุ่กรัะ

ที่บต่อการัดำาเน่นงานปีกต่ของบร่ัษััที่แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยอย่างม่้นัยสำำาคัญ่

 ทัี่�งน่� เพ่�อให้การัจ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่ของบร่ัษััที่ย่อยเป็ีนไปีตาม้หลัุ่กบรัรัษััที่ภ่บาลุ่ ม่้คว่าม้โปีร่ังใสำ แลุ่ะตรัว่จำสำอบได้ 

เม่้�อบร่ัษััที่ย่อยม่้การัจ่ำายเง่นปัีนผ่ลุ่ คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ย่อยแต่ลุ่ะบร่ัษััที่จำะที่ำาการัรัายงานให้ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การั 

บร่ัษััที่ฯ ที่รัาบในการัปีรัะช่ม้ครัาว่ถัดไปี

รายงานประจำาปี 2564

68



5. นโยบายและแผนการบริหารความเส่ี่�ยง 
1.2 การใช้้พลัังงาน

จากความต้้องการในการใช้้พลัังงานของประเทศ รวมไปถึึง 
พลัังงานไฟฟ้าท่�เพ่�มสููงขึ�น สู่งผลัให้้ปัญห้าภาวะโลักร้อนสู่งผลัต่้อการ 
เปล่ั�ยนแปลังสูภาพภูม่อากาศทั�วโลัก บร่ษััทฯ เล็ังเห็้นถึึงความสูำาคัญ 
ของปัญห้าดัังกลั่าวแลัะม่่งมั�นท่�จะดัำาเน่นแลัะแสูวงห้ามาต้รการแลัะ 
ว่ธี่การลัดัการใช้้พลัังงานในสูถึานประกอบการอย่างจร่งจัง เพ่�อเป็น 
แนวทางในการบร่ห้ารจัดัการดั้านพลัังงานแลัะใช้้พลัังงานให้้เก่ดั 
ประโยช้น์สููงสู่ดั บร่ษััทฯ ได้ัม่การกำาห้นดันโยบายอน่รักษ์ัพลัังงานดัังน่�

1. ปฏิ่บัต้่ต้ามกฎห้มายในดั้านการอน่รักษั์พลัังงานแลัะ 
ดัำาเน่นการปรับปร่งประสู่ทธ่ีภาพรวมไปถึึงเทคโนโลัย่ในการดัำาเน่นงาน  
เพ่�อให้้สูอดัคลั้องกับการอน่รักษั์แลัะจัดัการพลัังงานเพ่�อนำาไปสูู่การ
พัฒนาอย่างยั�งย่น

2. กำาห้นดัแผนนโยบายในการปฏ่ิบัต่้ในการลัดัการใช้้พลัังงาน 
เพ่�อเป็นแนวทางให้้พนักงานปฏ่ิบัต่้ต้ามได้ัอย่างถูึกต้้อง

3. กำาห้นดัให้้ม่การต้่ดัต้ามแผนแลัะประเม่นการจัดัการดั้าน 
พลัังงานต้ามช้่วงเวลัาท่�เห้มาะสูม เพ่�อให้้สูอดัคลั้องกับกฎห้มายดั้าน
สู่�งแวดัล้ัอมแลัะพลัังงาน

4. สูนับสูน่นบ่คลัากรในการม่สู่วนร่วมของพนักงานในการ 
พัฒนาการอน่รักษ์ัแลัะจัดัการพลัังงานของบร่ษััทฯ

5. ผลัักดัันกลั่่มบร่ษััทย่อยฯ ในดั้านการจัดัการพลัังงานเพ่�อ 
สูนับสูน่นด้ัานการจัดัการพลัังงาน เป้าห้มายแลัะแผนการดัำาเน่นงาน
ในด้ัานพลัังงานเป็นประจำาท่กปี

จากนโยบายดัังกลั่าว บร่ษััทไดั้ใช้้พลัังงานไฟฟ้าลัต้ลังร้อยลัะ 
56.3 (เน่�องจากสูถึานการณ์์การแพร่ระบาดัของ COVID-19 บร่ษััทฯ 
ม่นโยบาย Work from Home จึงอาจสู่งผลัให้้การใช้้ทรัพยากรภายใน 
องค์กรลัดัลังมากกว่าในสูถึานการณ์์ปกต่้) เม่�อเท่ยบกับปี 2563 แลัะ 
ต้ั�งเป้าห้มายว่าในปี 2565 บร่ษััทจะลัดัการใช้้พลัังงานเพ่�มขึ�นเป็น  
ร้อยลัะ 10 เม่�อสูถึานการณ์์กลัับสูู่สูภาวะปกต่้

การใช้้นำ�า การใช้้พลังงาน

ปริมาณการใช้้นำ�าของบริษััท/พนักงานในป ี2564 ลัดลัง 
48.6% เม่�อเทียบกับป ี2563

ปริมาณการใช้้ไฟฟา้ของบริษััท/ พนักงาน ในปี 2564 
ลัดลัง 56.3% เม่�อเทียบกับปี 2563

2563 2564 เปล่�ยนแปลง
ลดลง(ร้อยละ)

ค่่าไฟฟา้ต่่อพนักงาน 4,870.8 2,128.9 56.3

ค่่านำ�าต่่อพนักงาน 387.6 199.4 48.6

• จำานวนพนักงานในปี 2563 ทั�งห้มดั 332 คน*

• จำานวนพนักงาน ในปี 2564 ทั�งห้มดั 657 คน*

*ห้มายเห้ต้่: ในปี 2563 แลัะ 2564 จำานวนพนักงานไม่รวมพนักงานท่�สูังกัดัภายใต้้ บร่ษััท ท่บ่เอสูพ่ จำากัดั (มห้าช้น) แลัะบร่ษััท เอ.ท่.พ่.เฟรนดั์  
เซอร์ว่สู จำากัดั (ช่้ปป์สูไมล์ั)

ความเส่ี่�ยงต่่อการดำาเนินธุุรกิจของบริษััท

1. ความเส่ี่�ยงด้านสิี่�งแวดล้อม
1.1 สถานการณ์ภััยแล้ัง (การใช้้นำ�า)

ดั้วยการเปลั่ �ยนแปลังสูภาพภูม่อากาศท่�สู่งผลัต้่อปร่มาณ์ 
นำ�าภายในประเทศ  รวมไปถึึงปร่มาณ์การใช้้นำ�าท่�มากขึ�นในอนาคต้ 
เพ่�อรองรับการขยายต้ัวของธี่รก่จ บร่ษััทฯ เลั็งเห้็นถึึงความสูำาคัญ 
ของปัญห้าสู่�งแวดัลั้อม แลัะม่่งมั�นท่�จะบร่ห้ารแลัะจัดัการนำ�าอย่าง 
ยั�งย่�น โดัยม่นโยบายการใช้้นำ�าให้้เก่ดัประโยช้น์สููงสู่ดัแลัะปรับปร่ง 
ประสู่ทธี่ภาพการจัดัการนำ�าเพ่�อลัดัความเสู่�ยงดั้านนำ�าในเช้่งปร่มาณ์ 
แลัะค่ณ์ภาพ ดัังน่�

• กำาห้นดันโยบาย แลัะการจัดัเต้ร่ยมแผนนการบร่ห้าร 
จัดัการนำ�า รวมไปถึึงกลัย่ทธ์ีแลัะต่้ดัต้ามแผนการใช้้นำ�าอย่างยั�งย่น

• ปฏ่ิบัต่้ต้ามนโยบายแลัะมาต้ราการจัดัการนำ�าอย่างเคร่งครัดั  
โดัยนำานำ�ากลัับมาใช้้ซำ�า (Recycle/Reuse) แลัะห้ม่นเว่ยนกลัับมา 
ใช้้ให้ม่ใดั้มากขึ�น สู่งผลัให้้ในปี 2564 บร่ษััทไดั้ใช้้นำ�าบร่สู่ทธี่�ลัดัลัง 
ร้อยลัะ 48.6 เม่�อเท่ยบกับปี 2563 (เน่�องจากสูถึานการณ์์การแพร่ 
ระบาดัของ COVID-19 บร่ษััทฯ ม่นโยบาย Work from Home จึงอาจ 
สู่งผลัให้้การใช้้ทรัพยากรภายในองค์กรลัดัลังมากกว่าในสูถึานการณ์์
ปกต้่) แลัะต้ั�งเป้าห้มายว่าในปี 2565 บร่ษััทจะลัดัการใช้้นำ�าบร่สู่ทธี่� 
เพ่�มขึ�นเป็น ร้อยลัะ 10 เม่�อสูถึานการณ์์กลัับสูู่สูภาวะปกต่้

นอกจากน่�บร่ษััทฯยังให้้ความสูำาคัญกับกฎห้มายด้ัานสู่�งแวดัล้ัอม  
โดัยม่่งเน้นไปท่�ประสู่ทธ่ีภาพแลัะการเต่้บโต้อย่างยั�งยน่ โดัย

• สู่งเสูร่มแลัะพัฒนาความสูามารถึของบ่คลัากรเพ่�อปฏิ่บัต้่ 
ต้ามนโยบาย Environmental Health and Safety (EHS) 

• ร่วมมอ่กับห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้องแลัะสูนับสูนน่ให้ช้้่มช้นแลัะ 
ลัะแวกข้างเค่ยงสูถึานท่�ปฏิ่บัต้่งานนำานำ�ามาร่ไซเคลัแลัะใช้้ซำ�า แลัะ 
ขอเป็นสู่วนห้นึ�งเพ่�อลัดัความเสู่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับการใช้้นำ�าซึ�งถึ่อเป็น 
ความเสู่�ยงของสู่�งแวดัลั้อมท่�สูำาคัญระดัับโลักผ่านนโยบายการบร่ห้าร
แลัะจัดัการความเสู่�ยงในเร่�องของนำ�าผ่านนโยบายบร่ษััท ฯ
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2.ความเส่ี่�ยงด้้านสัี่งคม
2.1 ความเส่ี่�ยงด้้านสุี่ขภาพและความปลอด้ภัยของพนักงาน

เน่ื่�องด้้วยสถานื่การณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้-19 ส่งผลให้้ภาคธุุรกิจและองค์กร ต้้องมีีการปรับตั้วเพ่�อเต้รียมีพร้อมีต่้อสถานื่การณ์์ 
ด้ังกล่าว การเต้รียมีความีพร้อมีในื่เร่�องพนื่ักงานื่และสถานื่ที่ี�ในื่การปฏิิบัต้ิงานื่จึงมีีความีสำาคัญเป็นื่อย่างยิ�ง เพ่�อลด้ความีเสียห้ายและ 
ความีเสี�ยงที่ี�มีีแนื่วโนื่้มีจะเกิด้ขึ�นื่ ที่างบริษััที่ฯ จึงได้้มีีการกำาห้นื่ด้ขั�นื่ต้อนื่และแนื่วที่างการปฏิิบัต้ิเพ่�อลด้ความีเสี�ยงของพนื่ักงานื่ในื่การต้ิด้ 
และแพร่กระจายของโรคโควิด้-19 และความีปลอด้ภัยในื่สถานื่ทีี่�ที่ำางานื่ดั้งนีื่�

•	 นโยบายสถานท่ี่�ที่ำางานปลอดเช้ื้�อ
บริษััที่ให้้ความีสำาคัญเป็นื่อย่างยิ�งกับสุขภาพและความีปลอด้ภัยของพนัื่กงานื่ทุี่กคนื่  โด้ยบริษััที่ ฯ ได้้มีีมีาต้ราการป้องกันื่และเฝ้้าระวัง

การแพร่ระบาด้ โด้ยได้้มีีการที่ำาความีสะอาด้พ่�นื่ทีี่�สำานัื่กงานื่ และสวมีห้น้ื่ากากอนื่ามัียขณ์ะปฏิิบัติ้งานื่ มีาต้ราการในื่การฉีีด้วัคซีีนื่ของพนัื่กงานื่  
รวมีไปถึงการปฏิิบัต้ิต้ามีมีาต้ราการของที่างภาครัฐและเอกชนื่อย่างเคร่งครัด้ ต้ลอด้จนื่ดู้แลพนื่ักงานื่ให้้สมีรรถภาพการที่ำางานื่ที่ี�ปลอด้ภัย 
ทัี่�งภายในื่และภายนื่อกองค์กรอีกด้้วย

•	 นโยบายสถานท่ี่�ที่ำางานปลอดภััย
บริษััที่ เล็งเห้็นื่ถึงความีสำาคัญของสถานื่ที่ี�ที่ำางานื่ที่ี�มีีความีปลอด้ภัยจากอุบัต้ิเห้ตุ้ต้่าง ๆ ในื่ขณ์ะปฏิิบัต้ิงานื่ บริษััที่ฯ จึงได้้มีีนื่โยบาย 

และต้ั�งเป้าห้มีายในื่การลด้จำานื่วนื่การเสียชีวิต้และบาด้เจ็บ ว่าจะต้้องไมี่มีีอุบัต้ิเห้ตุ้ถึงขั�นื่เสียชีวิต้ของพนื่ักงานื่และคู่ธุุรกิจในื่ทีุ่ก ๆ ปี  
อีกที่ั �งบริษััที่ฯ ได้้มีีมีาต้รการเพ่ �อลด้ความีเสี �ยง รวมีไปถึงลด้ผลกระที่บที่ี �อาจจะเกิด้ขึ �นื่ เพ่ �อจัด้การด้้านื่ความีปลอด้ภัยและ 
ด้้านื่อาชีวอนื่ามีัย (Occupational Safety and Health Management system) ให้้เที่ียบเคียงกับระด้ับสากล ซีึ�งถ่อถึงเห้็นื่ห้ัวใจสำาคัญ 
ในื่การด้ำาเนิื่นื่ธุุรกิจได้้อย่างยั�งย่นื่ 

2.2 ความเส่ี่�ยงด้้านสิี่ทธิิมนุษยชนและสิี่ทธิิแรงงาน

กลุ่มีบริษััที่ ฯ ให้้ความีสำาคัญเป็นื่อย่างยิ�งในื่เร่�องของสิที่ธุิ 
มีนืุ่ษัยชนื่และสิที่ธุิแรงงานื่ โด้ยได้้มีีการกำาห้นื่ด้นื่โยบายต้่าง ๆ ต้่อ
พนื่ักงานื่ คู่ค้าที่างธุุรกิจ และผู้มีีส่วนื่ได้้ส่วนื่เสียอ่�นื่ ๆ ที่ี�เกี�ยวข้อง 
อย่างเป็นื่ขั�นื่ต้อนื่และรัด้กุมี โด้ยที่างบริษััที่ได้้มีีการวางแผนื่จัด้การ
บริห้ารความีเสี�ยงในื่ด้้านื่สิที่ธิุมีนุื่ษัยชนื่ ดั้งนีื่�

•	 พนักงาน
บริษััที่ฯ ต้ระห้นัื่กดี้ว่าองค์กรจะสามีารถเติ้บโต้และขับเคล่�อนื่

ไปข้างห้นื่้าได้้อย่างยั�งย่นื่ เมี่�อพนื่ักงานื่ทีุ่กฝ้่าย เช่�อมีั�นื่ และ เข้าใจ 
ในื่องค์กร รวมีไปถึงการยอมีรับความีแต้กต้่างในื่ซีึ�งกันื่และกันื่
  บริษััที่ฯ จึงให้้ความีสำาคัญกับการยอมีรับความีแต้กต่้างและปฏิิบัติ้
ต่้อกันื่อย่างเท่ี่าเทีี่ยมีในื่องค์กร โด้ยได้้กำาห้นื่ด้นื่โยบายการส่งเสริมีการ
ยอมีรับความีแต้กต่้างและอยู่ร่วมีกันื่อย่างเท่ี่าเทีี่ยมีเป็นื่ห้ลักปฏิิบัติ้

แก่พนัื่กงานื่ทุี่กคนื่ โด้ยไม่ีเล่อกปฏิิบตั้ใินื่ความีแต้กต่้างในื่ด้้านื่
เพศ อาย ุสถานื่ภาพ ศาสนื่า  และความีเช่�อ รวมีไปถึงเช่�อชาติ้ ในื่การ
คัด้เล่อก การฝ้ึกอบรมีพนัื่กงานื่ เพ่�อให้้เกิด้การพัฒนื่าศักยภาพของ
พนื่กังานื่ในื่องค์กรเท่ี่าเทีี่ยมีและสอด้คล้องกบัสทิี่ธิุมีนุื่ษัยชนื่ กฎห้มีาย 
และสทิี่ธุิแรงงานื่ภายในื่ประเที่ศ

•	 คู่่�คู้่าที่างธุุรกิจและผู้่้ม่ีส�วนได้เส่ยอ้�น	ๆ
บริษััที่ฯ ประเมิีนื่ความีเสี�ยงของคู่ค้าโด้ยคำานึื่งถึงผลกระที่บ

ด้้านื่สังคมีและความีเสี�ยงในื่ด้้านื่สิที่ธิุมีนุื่ษัยชนื่เป็นื่สำาคัญ โด้ยได้้มีี
การกำาห้นื่ด้นื่โยบายการประเมิีนื่ความีเสี�ยงของการด้ำาเนิื่นื่งานื่ในื่ด้้านื่ 

สังคมีและสิที่ธิุมีนุื่ษัยชนื่ โด้ยมุี่งเนื่้นื่การระบุความีเสี�ยงต้่อความี
ยั�งย่นื่ขององค์กรในื่กระบวนื่การจัด้ซ่ี�อจัด้จ้าง เช่นื่ ไมี่สนัื่บสนุื่นื่ 
การใช้แรงงานื่เด้็ก แรงงานื่บังคับ รวมีไปถึงการปฏิิบัติ้ต้่อคู่ค้าที่าง
ธุุรกิจ รวมีไปถึงนื่โยบายปฏิิบัต้ต่้อผู้มีีส่วนื่ได้้เสียอ่�นื่ ๆ  อย่างเท่ี่าเทีี่ยมี 
เป็นื่ต้้นื่

3. ความเส่ี่�ยงด้้านบรรษััทภิิบาล
3.1 ความเส่ี่�ยงด้้านการปฏิิบััติิติามกฎ  ระเบ่ัยบั  
ข้อบัังคับั

กฎระเบียบและข้อบังคับเป็นื่สิ�งทีี่�ส่งผลกระที่บต้่อการด้ำาเนิื่นื่
ธุุรกิจอย่างมีีนัื่ยสำาคัญ บริษััที่ฯ ต้ระห้นัื่กถึงความีสำาคัญในื่ด้้านื่นีื่�  
จึงได้้มีีการจัด้ตั้�งคณ์ะกรรมีการ Risk and Compliance เพ่�อติ้ด้ต้ามี
การปฏิิบัติ้ต้ามีกฎและข้อบังคับอย่างใกล้ชิด้ รวมีไปถึง การออกกฎ
ระเบียบและข้อบังคับให้ม่ีทีี่�อาจจะมีีความีเสี�ยงห้ากบริษััที่ฯ ไม่ีปฏิิบัติ้
ต้ามีกฎระเบียบและข้อบังคับเห้ล่านัื่�นื่ อีกทัี่�งบริษััที่ยังได้้มีีการนื่ำา
เที่คโนื่โลยีมีาประยุกต้์ใช้ในื่การจัด้เก็บข้อมีูลรายละเอียด้ทีี่�เกี�ยวข้อง
ในื่ด้้านื่กฎระเบียบและกฎห้มีาย เพ่�อให้้บริษััที่ฯ สามีารถปฎิบัติ้ต้ามี
ต่้อกฎและข้อบังคับทีี่�เปลี�ยนื่แปลงได้้อย่างมีีประสิที่ธิุภาพสูงสุด้
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	นิโยบายการบริหารความเสี�ยง

ที่างบร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การักำาหนดแลุ่ะว่างแผ่นการับร่ัหารัคว่าม้เสำ่�ยงอย่างเป็ีนรัะบบเพ่�อให้ตรังกับตาม้ม้าตรัฐานสำากลุ่ได้กำาหนดไว้่ 

แลุ่ะนำาม้าปีรัะย่กต์กับว่่ธุ่การัดำาเน่นธุ่รัก่จำขององค์กรั ซ้�งสำาม้ารัถสัำงเกต่เห็นโอกาสำในการัดำาเน่นธุ่รัก่จำหร่ัอคว่าม้เส่ำ�ยงท่ี่�จำะเข้าม้าได้อย่าง 

ม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพแลุ่ะที่ันต่อเหต่การัณ์์ เพ่�อให้บรัรัลุ่่จ่ำดปีรัะสำงค์ตาม้ท่ี่�ผู้่ม่้ส่ำว่นได้ส่ำว่นเส่ำยทัี่�งในแลุ่ะนอกองค์กรัได้คาดหวั่ง แลุ่ะต้องเป็ีนไปี

ตาม้หลุ่ักการักำากับก่จำการัท่ี่�ด่โดยปัีจำจัำยคว่าม้เสำ่�ยงท่ี่�สำำาคัญ่ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะแนว่ที่างการับร่ัหารัจัำดการัคว่าม้เสำ่�ยง ถูกแบ่งตาม้กลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำ  

4 กลุ่่่ม้หลัุ่ก ได้แก่กลุ่่่ม้เต่ม้เง่นแลุ่ะรัับชำารัะเง่น ธุ่รัก่จำจำัดจำำาหน่ายส่ำนค้าแลุ่ะผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ ธุ่รัก่จำรัะบบโซลุู่ชั�นส์ำแลุ่ะแพลุ่ตฟอรั์ม้ ธุ่รัก่จำการั 

ให้บร่ัการัที่างการัเง่น ปัีจำจัำยคว่าม้เส่ำ�ยงอ่�นๆ ท่ี่�ส่ำงผ่ลุ่ต่อกลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำม้ากกว่่า 1 กลุ่่่ม้ข้�นไปี คว่าม้เส่ำ�ยงด้านการัเง่นแลุ่ะการัลุ่งท่ี่น แลุ่ะ  

คว่าม้เส่ำ�ยงด้านอัตรัาดอกเบ่�ย โดยสำร่ัปีได้เป็ีน 7 หัว่ข้อดังน่�  

1.	ความเสี�ยงของธุุรกิจเติมเงินิและรับชำาระเงินิ

1.1. ความเส่�ย์งจากการแข�งขันิในิอ่ต์สาหุ้กรรมตู้์เติ์ม
เงินิ

ปัีจำจ่ำบันรัายได้หลัุ่กของบร่ัษััที่ฯ ม้าจำากการัจำำาหน่ายตู้เต่ม้เง่น 

แลุ่ะการัให้บร่ัการัของตู้เต่ม้เง่นอัตโนมั้ต่ ซ้�งม่้การัแข่งขันกันรัะหว่่าง 

ผู้่เลุ่่นรัายใหญ่่ในอ่ตสำาหกรัรัม้ โดยปัีจำจ่ำบันช่องที่างในการัเต่ม้เง่น 

โที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนท่ี่�สำาม้ารัถที่ำาได้หลุ่ายช่องที่าง โดยหน้�งในว่่ธุ่ท่ี่�ได้รัับ 

คว่าม้น่ยม้ในพ่�นท่ี่�ห่างไกลุ่ค่อว่่ธุ่การัเต่ม้เง่นผ่่านตู้เต่ม้เง่น ซ้�งสำะดว่ก 

แลุ่ะได้รัับคว่าม้น่ยม้เป็ีนอย่างม้ากในกลุ่่่ม้ผู้่ท่ี่�ม่้รัายได้น้อย ผู้่ท่ี่� 

ไม่้เคยช่นกับเที่คโนโลุ่ย่บนสำม้าร์ัที่โฟน หร่ัอผู้่ท่ี่�ไม่้ม่้เง่นเก็บม้ากนัก  

เพรัาะการัเต่ม้เง่นผ่่านตู้เต่ม้เง่นสำาม้ารัถเต่ม้เง่นด้ว่ยมู้ลุ่ค่าท่ี่�ไม่้สูำง  

แลุ่ะตู้เต่ม้เง่นยังเป็ีนช่องที่างท่ี่�ผู้่ท่ี่�ม่้รัายได้น้อยหร่ัอผู้่ท่ี่�อาศัยอยู ่

ห่างไกลุ่จำากเขตเม่้องสำาม้ารัถเข้าถ้งได้ง่าย อย่างไรัก็ตาม้ตลุ่าดตู้เต่ม้เง่น

โที่รัศัพท์ี่เคลุ่่�อนม่้การัแข่งขันท่ี่�เพ่�ม้สูำงข้�น จำากการัปีรัะม้าณ์โดยบร่ัษััที่ฯ 

โดยเป็ีนของผู้่ให้บร่ัการั 2 รัายใหญ่่ ได้แก่ ตู้บ่ญ่เต่ม้ (Boonterm) แลุ่ะ

ยังม่้ผู้่ให้บร่ัการัรัายอ่�นๆ ได้แก่ ตู้ซ่งเกอร์ั (Singer) ตู้กรัะป่ีกที่�อปีอัพ 

(Kapook Topup) เป็ีนต้น แต่เน่�องจำากการัท่ี่�บร่ัษััที่เป็ีนพันธุม่้ตรั กับ

บ่ญ่เต่ม้ การัแข่งขันจ้ำงอาจำไม่้ได้ร่ันแรังม้ากนัก เน่�องจำากทัี่�ง 2 บร่ัษััที่ 

ช่ว่ยกันพัฒนาแลุ่ะดำาเน่นธุ่รัก่จำเก่�อหน่นกัน

บร่ัษััที่ฯ ตรัะหนักถ้งคว่าม้เส่ำ�ยงดังกลุ่่าว่แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยม่้ 

กลุ่ย่ที่ธ์ุหลัุ่กในการัสำร้ัางรัะบบน่เว่ศน์ที่างธุ่รัก่จำ (Business 

Ecosystem) ให้กับกลุ่่่ม้ลูุ่กค้าเป้ีาหม้าย โดยเปี็นการัรัว่ม้ของ

แต่ลุ่ะธุ่รัก่จำในกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ม้าดำาเน่นก่จำกรัรัม้รัว่ม้กัน แลุ่ะส่ำงเสำร่ัม้

กัน (Synergy) ซ้�งที่ำาให้เก่ดการัเช่�อม้โยงของข้อมู้ลุ่ (Data) การั

เก่�อหน่นส่ำงเสำร่ัม้ สำนับสำน่น ซ้�งกันแลุ่ะกัน ตลุ่อดจำนการัสำร้ัาง 

เคร่ัอข่ายการัให้บร่ัการัแก่ผู้่บร่ัโภคเพ่�อตอบสำนองต่อคว่าม้ต้องการั 

สำร้ัางคว่าม้พ้งพอใจำ แลุ่ะตอบสำนองการัใช้จ่ำายเง่นในช่ว่่ตปีรัะจำำาวั่น 

ให้แก่ผู้่ใช้บร่ัการัได้ในรัะดับสูำงส่ำด จำากธุ่รัก่จำหลุ่ักของบร่ัษััที่ฯ ค่อ 

การัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นแที่นผ่่านตู้เต่ม้เง่น เช่�อม้โยงไปียังตู้ให้บร่ัการั 

จำำาหน่ายอาหารัแลุ่ะเคร่ั�องด่�ม้ รัะบบงานศูนยอ์าหารั แลุ่ะรัะบบบร่ัการั 

การัชำารัะเง่นที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ ซ้�งกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ม่่้งเน้นท่ี่�จำะเป็ีน

 Lifestyle Payment Provider ในช่ว่่ตปีรัะจำำาวั่นของกลุ่่่ม้คน

ฐานรัาก หร่ัอกลุ่่่ม้คนท่ี่�ที่ำางาน ใช้ช่ว่่ตในสำถานท่ี่�ปิีด กลุ่่่ม้คนต่างจัำงหวั่ด

 แลุ่ะแรังงานจำากปีรัะเที่ศเพ่�อนบ้าน ซ้�งม่้อยู่เป็ีนจำำานว่นม้ากแลุ่ะเป็ีน

ตลุ่าดกลุ่่่ม้ท่ี่�ม่้ขนาดใหญ่่ในปีรัะเที่ศ โดยปัีจำจ่ำบัน โครังการัดังกลุ่่าว่ 

เป็ีนโครังการัในอนาคตท่ี่�อยู่รัะหว่่างการัดำาเน่นการัพัฒนาผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์

แลุ่ะขอใบอน่ญ่าตจำากธุนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย

1.2. ความเส่�ย์งจากการสั�งซื�อวัสด่ำและว�าจ้างประกอบตู้์
เติ์มเงินิและการสั�งซื�อตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์จากบ่คคล 
ภาย์นิอก

สำำาหรัับกรัณ่์การัจำัดหาตู้เต่ม้เง่นนั�น บร่ัษััที่ฯ ม่้การัสัำ�งซ่�อวั่สำด่ 

แลุ่ะอะไหลุ่่ เช่น เครั่�องสำแกนบารั์โค้ด เครั่�องรัับธุนบัตรั เครั่�อง 

รัับเหร่ัยญ่ แผ่งว่งจำรัสำายไฟต่างๆ อ่ปีกรัณ์์ก่ญ่แจำล็ุ่อคตู้เต่ม้เง่น จำาก

ผู้่จัำดจำำาหน่ายวั่สำด่แลุ่ะอะไหลุ่่ซ้�งเป็ีนบ่คคลุ่ภายนอกม้ากกว่่า 10 รัาย

 ค่ดเป็ีนร้ัอยลุ่ะ 40.37 ร้ัอยลุ่ะ 13.94 ร้ัอย 1.78 แลุ่ะร้ัอยลุ่ะ 25.79 

ของยอดซ่�อสำำาหรัับงบการัเง่นรัว่ม้ในงว่ดการัดำาเน่นงานปีี 2561 – 

2563 แลุ่ะงว่ด 12 เด่อนปีี 2564 โดยภายหลัุ่งท่ี่�ม่้การัสัำ�งซ่�อวั่สำด่แลุ่ะ

อะไหลุ่่ต่าง ๆ แลุ้่ว่ บร่ัษััที่ฯ ยังได้ว่่าจ้ำางปีรัะกอบตู้เต่ม้เง่น (Original 

Equipment Manufacturer : OEM) จำากผู้่รัับจ้ำางปีรัะกอบตู้ 

ท่ี่�เป็ีนบ่คคลุ่ภายนอกท่ี่�ม่้ได้ม่้คว่าม้เก่�ยว่ข้องกับบร่ัษััที่ฯ ทัี่�งหม้ด 5 รัาย 

ค่ดเป็ีนต้นท่ี่นในการัจ้ำางปีรัะกอบตู้เต่ม้เง่นแลุ่ะตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่  

ร้ัอยลุ่ะ 5.98 ร้ัอยลุ่ะ 2.45 ร้ัอยลุ่ะ 0.73 แลุ่ะร้ัอยลุ่ะ 1.78 ของ 

ยอดซ่�อสำำาหรัับงบการัเง่นรัว่ม้ในงว่ดการัดำาเน่นงานปีี 2561 – 2563 

แลุ่ะงว่ด 12 เด่อนปีี 2564 (ทัี่�งน่� แต่เด่ม้บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การัว่่าจ้ำาง AJA 

ในการัปีรัะกอบตู้เต่ม้เง่น ก่อนที่ยอยเปีลุ่่�ยนม้าใช้บร่ัการัจำากบ่คคลุ่ 

ภายนอกท่ี่�ม่้ได้ม่้คว่าม้เก่�ยว่ข้องกัน) 
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ดังจำะเห็นได้ว่่า บร่ัษััที่ฯ ไม่้ได้ดำาเน่นการัผ่ลุ่่ตตู้เต่ม้เง่น 

ด้ว่ยตนเอง แต่จำะม่้พ่�นท่ี่�ใช้เก็บตู้ดังกลุ่่าว่เพ่�อซ่อม้แซม้บำาร่ังรัักษัา  

รัอการัจำำาหน่ายหร่ัอนำาไปีใช้งานต่อไปี ดังนั�น บร่ัษััที่ฯ จ้ำงม่้คว่าม้เส่ำ�ยง 

กรัณ่์ท่ี่�ผู้่จัำดจำำาหน่ายวั่สำด่แลุ่ะอะไหลุ่่ ผู้่รัับจ้ำางปีรัะกอบตู้เต่ม้เง่น 

ไม่้สำาม้ารัถส่ำงม้อบส่ำนค้าได้ หร่ัอส่ำงม้อบส่ำนค้าไม่้ตรังตาม้ค่ณ์ภาพ 

แลุ่ะเว่ลุ่า ซ้�งอาจำที่ำาให้การัดำาเน่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ หย่ดชะงัก  

แลุ่ะอาจำสำ่งผ่ลุ่ต่อผ่ลุ่การัดำาเน่นงาน สำถานะการัเง่นในภาพรัว่ม้ 

ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะโอกาสำที่างธุ่รัก่จำในอนาคตของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ 

อยา่งไรัก็ตาม้ สำำาหรัับกรัณ่์คว่าม้เส่ำ�ยงจำากคว่าม้สำาม้ารัถในการั 

ส่ำงม้อบส่ำนค้านั�น บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การัสัำ�งซ่�อวั่สำด่แลุ่ะอะไหลุ่่ดังกลุ่่าว่ 

จำากผู้่จำำาหน่ายหลุ่ายรัายสำำาหรัับตู้เต่ม้เง่น ตาม้ปีรัะเภที่ส่ำนค้าท่ี่� 

ผู้่จำัดจำำาหน่ายแต่ลุ่ะรัายม่้คว่าม้เช่�ยว่ชาญ่ในการัผ่ลุ่่ตแลุ่ะจัำดหา แลุ่ะ 

ม่้การัว่่าจ้ำางบ่คคลุ่ภายนอกเพ่�อปีรัะกอบตู้เต่ม้เง่นในช่ว่งเว่ลุ่า 

ท่ี่�ผ่่านม้า ที่ำาให้กรัะบว่นการัปีรัะกอบตู้เต่ม้เง่นของบร่ัษััที่ฯ ไม่้ถูก

ผู่กขาดโดยผู้่จัำดจำำาหน่ายรัายใดรัายหน้�ง อ่กทัี่�งยังที่ำาให้เก่ดอำานาจำ

ต่อรัองในการัสัำ�งซ่�อส่ำนค้าเพ่�อให้ได้ต้นท่ี่นท่ี่�เหม้าะสำม้ในการัดำาเน่น

ธุ่รัก่จำ ทัี่�งน่� ในกรัณ่์ท่ี่�บร่ัษััที่ฯ ไม้่สำาม้ารัถหาผู้่ปีรัะกอบตู้เต่ม้เง่นได้

 หร่ัอส่ำนค้าส่ำงม้อบไม่้ทัี่นเว่ลุ่า บร่ัษััที่ฯ ก็สำาม้ารัถปีรัะกอบตู้เต่ม้เง่น 

ด้ว่ยหน่ว่ยงานภายในของบร่ัษััที่ฯ โดยใช้ว่ัสำด่แลุ่ะอะไหลุ่่ท่ี่�ซ่�อจำาก 

บ่คคลุ่ภายนอก ซ้�งถ่อเป็ีนแผ่นการัดำาเน่นงานสำำารัองท่ี่�จำะเป็ีนส่ำว่นช่ว่ย 

ให้บร่ัษััที่ฯ ลุ่ดการัพ้�งพาการัว่่าจ้ำางปีรัะกอบตู้เต่ม้เง่นแบบ OEM ได้ 

รัว่ม้ทัี่�งปัีจำจ่ำบัน บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การันำาตู้เต่ม้เง่นท่ี่�ยด้ค่นจำากลูุ่กค้าม้าที่ำา 

การัซ่อม้แซม้แลุ่ะตกแต่งใหม่้ก่อนนำาไปีขายต่อไปี ซ้�งที่ำาให้เป็ีนการั 

ลุ่ดคว่าม้เส่ำ�ยงเร่ั�องการัใช้จัำดหาอะไหลุ่่ ส่ำว่นปีรัะกอบ แลุ่ะการัว่่าจ้ำาง 

ปีรัะกอบตู้เต่ม้เง่นจำากบ่คคลุ่ภายนอกอ่กด้ว่ย 

1.3. ความเส่�ย์งจากการช้ำาระหุ้น่ิ�ของลูกหุ้น่ิ�ผู้�อนิช้ำาระ 
สำาหุ้รับการขาย์ตู้์เติ์มเงินิแบบผู้�อนิช้ำาระ	

บร่ัษััที่ฯ ม่้การัขายตู้เต่ม้เง่นในลัุ่กษัณ์ะขายแบบผ่่อนชำารัะ 

เป็ีนส่ำว่นใหญ่่ ค่ดเป็ีน ร้ัอยลุ่ะ 93.07 ร้ัอยลุ่ะ 88.35 ร้ัอยลุ่ะ 93.29 

แลุ่ะร้ัอยลุ่ะ 92.59 ของรัายได้จำากการัขายตู้เต่ม้เง่นรัว่ม้ในงว่ด 

การัดำาเน่นงานปีี 2561 – 2563 แลุ่ะงว่ด 12 เด่อนปีี 2564 ที่ำาให้

รัายการัลูุ่กหน่�ผ่่อนชำารัะถ่อเป็ีนส่ำนที่รััพย์ท่ี่�ม่้นัยสำำาคัญ่ของบร่ัษััที่ฯ

 ค่ดเป็ีน ร้ัอยลุ่ะ 41.70 ร้ัอยลุ่ะ 20.33 ร้ัอยลุ่ะ 55.10 แลุ่ะร้ัอยลุ่ะ

 2.04 ของส่ำนที่รััพย์รัว่ม้ของบร่ัษััที่ฯ ณ์ ส่ำ�นปีี 2561 – 2563 แลุ่ะ

งว่ด 12 เด่อนปีี 2564 จ้ำงม่้คว่าม้เส่ำ�ยงกรัณ่์ท่ี่�ลูุ่กหน่�ไม่้ชำารัะหน่�  

หร่ัอชำารัะหน่�ไม่้ครับถ้ว่น ไม้่ตรังกำาหนด ซ้�งอาจำที่ำาให้กรัะที่บต่อ 

ผ่ลุ่การัดำาเน่นงานแลุ่ะฐานะการัเง่นของบร่ัษััที่ฯ ได้ 

ปีรัะเด็นด้านค่ณ์ภาพของลุู่กหน่�ผ่่อนชำารัะถ่อเปี็นหัว่ใจำสำำาคัญ่

ของธุ่รัก่จำบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะเปี็นเร่ั�องท่ี่�ผู้่บร่ัหารัของบร่ัษััที่ฯ ได้ให้คว่าม้

สำำาคัญ่เป็ีนอย่างม้าก โดยผู้่บร่ัหารัแลุ่ะท่ี่ม้งานของบร่ัษััที่ฯ ได้ต่ดตาม้

การัเคลุ่่�อนไหว่ของลุู่กหน่�ผ่่อนชำารัะม้าโดยตลุ่อด บร่ัษััที่ฯ ยังได้

เพ่�ม้แนว่ที่างการักำาหนดค่าเผ่่�อหน่�สำงสำัยจำะสำูญ่ของลูุ่กหน่�ท่ี่�ม่้การั 

เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งเง่�อนไขในการัผ่่อนชำารัะ เช่น ลูุ่กหน่�ม่้การัขอขยาย 

รัะยะเว่ลุ่าชำารัะเง่นเพ่�ม้ข้�น ที่ำาให้การัตั�งสำำารัองเป็ีนไปีด้ว่ยคว่าม้รััดก่ม้ 

เพ่�ม้ข้�น อ่กทัี่�งยังเพ่�ม้นโยบายการันำามู้ลุ่ค่าของส่ำนค้าย้ดค่นหร่ัอ 

หลัุ่กปีรัะกันม้าปีรัะกอบการัจำัดที่ำาการัคำานว่ณ์หน่�สำงสำัยจำะสูำญ่เพ่�อให้ 

มู้ลุ่ค่าลูุ่กหน่�บนงบการัเง่นสำะท้ี่อนคว่าม้เป็ีนจำร่ังม้ากข้�น 

1.4. ความเส่�ย์งจากการย้์ดำคืนิสินิค้าประเภทตู้์เติ์มเงินิ 
จากการขาย์แบบผู้�อนิ 

บร่ัษััที่ฯ ม่้คว่าม้เสำ่�ยงการัยด้ค่นส่ำนค้า ซ้�งเป็ีนไปีตาม้การัเต่บโต 

ของธุ่รัก่จำขายตู้เต่ม้เง่นแบบผ่่อน โดยกรัณ่์ท่ี่�ลูุ่กหน่�ตู้เต่ม้เง่นแบบผ่่อน 

ม่้เหต่ผ่่ดนัดชำารัะ แลุ่ะที่ำาให้ต้องยด้ค่นส่ำนค้า อาจำที่ำาให้เป็ีนคว่าม้เส่ำ�ยง 

ต่อการัเพ่�ม้ข้�นของค่าใช้จ่ำายจำากการัย้ดค่นส่ำนค้าแลุ่ะการัลุ่ดลุ่ง 

ของรัายได้ดอกเบ่�ยจำากการัรัับผ่่อนชำารัะ แลุ่ะที่ำาให้ม่้ส่ำนค้าคงเหลุ่่อ 

ค้างท่ี่�บร่ัษััที่ฯ ม้ากข้�น ที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ อาจำม่้ตน้ท่ี่นในบร่ัหารัจัำดการัต่างๆ 

เพ่�ม้ข้�น ซ้�งอาจำกรัะที่บผ่ลุ่การัดำาเน่นงานแลุ่ะสำถานะที่างการัเง่น 

ของบร่ัษััที่ฯ ในภาพรัว่ม้ โดยในงว่ดการัดำาเน่นงานปีี 2561 – 2563 

แลุ่ะงว่ด 12 เด่อนปีี 2564 บร่ัษััที่ฯ ม่้ผ่ลุ่ขาดท่ี่นจำากการัยด้ค่นส่ำนค้า 

(ขาดท่ี่นจำากการัยกเลุ่่กสัำญ่ญ่า) จำำานว่น 127.33 ลุ้่านบาที่ จำำานว่น 

74.82 ลุ้่านบาที่ จำำานว่น 38.84 ลุ้่านบาที่ แลุ่ะจำำานว่น 58.45 ลุ้่านบาที่ 

ตาม้ลุ่ำาดับ 

แม้้ว่่าปีรัะเด็นเร่ั�องการัย้ดค่นตู้เต่ม้เง่นอาจำเป็ีนคว่าม้เส่ำ�ยง 

ท่ี่�ไม่้ร่ันแรังต่อบร่ัษััที่ฯ ในด้านการับร่ัหารัจัำดการัส่ำนค้าคงเหลุ่่อ โดยการั 

ย้ดค่นส่ำนค้าถ่อเป็ีนการัชดเชยคว่าม้เส่ำยหายท่ี่�อาจำเก่ดข้�นจำากการั 

ผ่่ดนัดหร่ัอหย่ดชำารัะเง่นจำากลูุ่กค้า เน่�องจำากตู้เต่ม้เง่นท่ี่�ย้ดค่น 

ดังกลุ่่าว่สำาม้ารัถปีรัับปีร่ังแลุ่ะนำากลัุ่บไปีจำำาหน่ายให้กับลูุ่กค้า 
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รายใหม่่ได้้ อย่างไรก็็ตาม่ บริษััทฯ ม่ีก็ารเรียก็เก็็บค่่าใช้้จ่่ายในก็าร 

ยึด้ค่ืนสิินค่้าจ่าก็ลููก็ค่้า ทำาให้บรรเทาค่วาม่เสิียหายจ่าก็ก็ารยึด้ค่ืน

สิินค่้าด้ังก็ลู่าว รวม่ทั�งได้้ให้ค่วาม่สิำาค่ัญก็ับก็ระบวนก็ารติด้ตาม่หนี�  

แลูะยึด้ค่ืนสิินค่้าเป็็นอย่างม่าก็ โด้ยม่ีก็ารจ่ัด้ตารางอายุลููก็หนี�แบบ 

ระม่ัด้ระวังม่าก็ขึ้ึ �นก็ว่าในอด้ีต รวม่ทั�งม่ีก็ารติด้ตาม่ลููก็หนี�อย่าง 

ระม่ัด้ระวังแลูะต่อเนื�องม่าก็ขึ้ึ�น แลูะจ่ะด้ำาเนินก็ารยึด้ค่ืนสิินค่้าโด้ย 

ทีม่ติด้ตาม่ก็ารยึด้ค่ืนสิินค่้าขึ้องบริษััทฯ ก็รณีีที�ม่ีเหตุผิิด้นัด้ช้ำาระหนี�

อย่างทันท่วงที 

1.5. ความเส่ี่�ยงจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งพฤติิกรรมการ 
เติิมเงินของผู้้�บริโภค 

สิำาหรับก็ารเติม่เงินโทรศััพท์มื่อถืือนั�น ผู้ิบริโภค่สิาม่ารถืเลืูอก็ใช้้ 

ช้่องทางในก็ารเติม่เงินโทรศััพท์ม่ือถืือหรือบริก็ารช้ำาระเงินต่างๆ  

ได้้หลูาก็หลูายช้่องทางที�สิาม่ารถืทด้แทนก็ันได้้ เช้่น ก็ารช้ำาระเงิน 

เพื�อเติม่เงินเขึ้้าโทรศััพท์ผิ่านแอพพลูิเค่ช้ั�นที�ผิูก็ก็ับธนาค่าร หรือ 

แม่้ก็ระทั�งก็ารช้ำาระเงินต่าง ๆ ในร้านสิะด้วก็ซื้ื�อ ก็ารซื้ื�อบัตรเติม่เงิน 

โทรศััพท์แบบบัตรขูึ้ด้ ก็ารเติม่เงินผ่ิานตู้เอทีเอ็ม่ (ATM) เป็็นต้น ทั�งนี� 

แนวโน้ม่ขึ้องค่่าธรรม่เนียม่ในก็ารทำารายก็ารโด้ยเฉพาะอย่างยิ�งวิธีก็าร 

ช้ำาระเงินผิ่านแอพพลูิเค่ช้ั�นนั�นม่ีต้นทุนที�ถืูก็ลูงอย่างช้ัด้เจ่น ทำาให ้

ผู้ิบริโภค่อาจ่หันไป็ใช้้วิธีดั้งก็ลู่าวตาม่ต้นทุนที�ป็ระหยัด้ได้้ ก็ารเป็ลีู�ยนไป็ 

เป็็นสิม่าช้ิก็เค่รือขึ้่ายรายเด้ือน (Postpaid) หรือวิธีทางเลูือก็อื�นๆ  

ที�ให้ค่วาม่สิะด้วก็สิบายแลูะต้นทุนที�ถืูก็ก็ว่าในอนาค่ต ทำาให้บริษััทฯ  

ม่ีค่วาม่เสิี�ยงจ่าก็ก็ารเป็ลูี�ยนแป็ลูงพฤติก็รรม่ขึ้องผิู้ใช้้บริก็ารตู้เติม่เงิน 

ทำาให้ตู้เติม่เงินได้้รับค่วาม่นิยม่ลูด้ลูงจ่าก็ผิู้ใช้้บริก็าร ซื้ึ�งอาจ่ทำาให้ 

บริษััทฯ สิูญเสิียรายได้้ แลูะสิ่งผิลูต่อผิลูก็ารด้ำาเนินงาน สิถืานะ 

ก็ารเงินในภาพรวม่ขึ้องบริษััทฯ แลูะโอก็าสิทางธุรก็ิจ่ในอนาค่ต 

ขึ้องก็ลุู่ม่บริษััทฯ 

ทั�งนี� บริษััทฯ ค่าด้ว่ายังค่งม่ีโอก็าสิทางธุรก็ิจ่สิำาหรับธุรก็ิจ่

ตู้เติม่เงิน โด้ยพิจ่ารณีาจ่าก็ขึ้้อมู่ลูจ่ำานวนก็ารใช้้บริก็ารตู้เติม่เงินที� 

เพิ�ม่ขึ้ึ�น โด้ยตู้เติม่เงินสิาม่ารถืเขึ้้าถืึงค่วาม่ต้องก็ารเพื�ออำานวยค่วาม่ 

สิะด้วก็ให้แก็่ผิู ้ใช้้บริก็ารก็ลูุ่ม่เป็้าหม่ายซื้ึ�งเป็็นค่นในพื�นที�ห่างไก็ลู 

แลูะพื�นที�ป็ิด้ที�ม่ีรายได้้ไม่่สิูงม่าก็นัก็ รวม่ถืึงอาจ่ไม่่สิาม่ารถืเขึ้้าถืึง 

ผิลูิตภัณีฑ์์แลูะระบบบัญช้ีธนาค่าร เช้่น บัตรเค่รด้ิต ได้้เท่าที�ค่วร 

ทั�งนี� ตู้เติม่เงินขึ้องบริษััทฯ ม่ีจุ่ด้เด้่นที�เขึ้้าถืึงลููก็ค่้าก็ลูุ่ม่เป็้าหม่ายได้ ้

เป็็นอย่างด้ี ค่ือ ผิู้ใช้้บริก็ารสิาม่ารถืเติม่เงินโทรศััพท์ได้้ด้้วยมู่ลูค่่าที� 

ไม่่สิูงต่อค่รั�ง แลูะค่รอบค่ลูุม่พื�นที�ที�ห่างไก็ลูแลูะพื�นที�ป็ิด้ รวม่ทั�ง 

ก็ารให้บริก็ารหน้าตู้ที�ได้้ม่าก็ถืึง 3 ภาษัา ทำาให้สิาม่ารถืเขึ้้าถืึงฐาน 

ลููก็ค่้าค่นไทยแลูะค่นต่างช้าติ โด้ยบริษััทฯ พยายาม่หาลููก็ค่้า 

เจ้่าขึ้องตู้เติม่เงินที�อยูใ่นหลูายพื�นที� รวม่ทั�งม่องหาทำาเลูที�หลูาก็หลูาย 

แลูะม่ีศััก็ยภาพในก็ารเติบโต เพื�อให้ตู้เติม่เงินขึ้องบริษััทฯ สิาม่ารถื 

ให้บริก็ารลููก็ค่้าป็ลูายทางได้้อย่างค่รอบค่ลูุม่แลูะม่ีป็ระสิิทธิภาพ 

นอก็จ่าก็นี�บริษััทฯ ได้้ม่ีก็ารพัฒนาระบบขึ้องตู ้เติม่เงินให้ม่ีก็าร 

ใช้้งานที�หลูาก็หลูายม่าก็ขึ้ึ�นเพื�อตอบโจ่ทย์ผิู้ใช้้บริก็ารในป็ัจ่จุ่บัน เช้่น 

ก็ารช้ำาระค่่าสิาธารณูีป็โภค่ ก็ารเติม่เงินเข้ึ้าก็ระเป๋็าเงินอิเล็ูก็ทรอนิก็ส์ิ  

(e-Wallet) รับฝาก็แลูะโอนเงินผิ่านช้่องทาง Banking Agent ก็าร

ทำาธุรก็รรม่ผิ่านระบบ SABUY Money บน “ตู้เติม่สิบายพลูัสิ”  

ด้้วยเหตุนี�จ่ึงทำาให้ตู้เติม่เงินขึ้องบริษััทฯ สิาม่ารถืเขึ้้าถืึงผิู้ใช้้บริก็าร 

ในก็ลุู่ม่เป้็าหม่ายได้้แลูะต่อยอด้โอก็าสิทางธุรกิ็จ่ในอนาค่ต

1.6. ความเส่ี่�ยงจากการพ่�งพาผู้้�ให้�บริการโทรศััพทมื์อถืือ 
สี่ำาห้รับธุุรกิจเติิมเงิน 

รายได้้จ่าก็ก็ารให้บริก็ารเติม่เงินผิ่านตู้เติม่เงินค่ิด้เป็็นร้อยลูะ  

29.10 ร้อยลูะ 48.73 ร้อยลูะ 64.33 แลูะร้อยลูะ 47.26 

ขึ้องรายได้้รวม่ในงวด้ก็ารด้ำาเนินงานป็ี 2561 – 2563 แลูะงวด้ 

12 เด้ือนป็ี 2564 โด้ยรายได้้จ่าก็ก็ารให้บริก็ารด้ังก็ลู่าวเก็ิด้จ่าก็ 

รายได้้ค่่าธรรม่เนียม่จ่าก็ก็ารให้บริก็ารผิ่านเค่รื �องรับช้ำาระเงิน 

อัตโนม่ัติแลูะสิ่วนแบ่งรายได้้ที �ได้้จ่าก็ผิู้ให้บริก็ารโทรศััพท์ม่ือถืือ

หลูัก็ 3 บริษััท ได้้แก็่ บริษััท แอด้วานซื้์ อินโฟร์ เซื้อร์วิสิ จ่ำาก็ัด้  

(ม่หาช้น) (AIS) บริษััท ทรู ค่อร์ป็อเรช้ั�น จ่ำาก็ัด้ (ม่หาช้น) (TRUE) 

แลูะบริษััท โทเทิ�ลู แอ็ค่เซื้็สิ ค่อม่มู่นิเค่ช้ั�น จ่ำาก็ัด้ (ม่หาช้น) (DTAC) 

รวม่ถืึงระบบเค่รือขึ้่ายอื�นๆ ที�ม่ีสิ่วนแบ่งทางก็ารตลูาด้ไม่่ม่าก็ เช้่น  

ระบบ my by CAT ขึ้องบริษััท ก็สิท โทรค่ม่นาค่ม่ จ่ำากั็ด้ (ม่หาช้น)  

(CAT) แลูะระบบเพนก็วิน ขึ้องบริษััท เด้อะ ไวท์สิเป็ซื้ จ่ำากั็ด้ ดั้งนั�น  

หาก็เก็ิด้เหตุที �ทำาให้บริษััทผิู้ให้บริก็ารโทรศััพท์ม่ือถืือไม่่สิาม่ารถื 

ให้บริก็ารโทรศััพท์ม่ือถืือได้้ หรือม่ียอด้ก็ารให้บริก็ารที�ลูด้ลูง หรือ 

แม่้แต่ก็รณีีที�ผิู ้ให้บริก็ารโทรศััพท์ม่ือถืือม่ีก็ารยก็เลูิก็สิัญญาตก็ลูง 

ให้บริษััทฯ เป็็นตัวแทนรับช้ำาระเงินผิ่านตู้เติม่เงิน อาจ่ทำาให้บริษััทฯ  

แลูะบริษััทย่อยสิูญเสิียรายได้้จ่าก็ก็รณีีด้ังก็ลู่าว แลูะสิ่งผิลูต่อ 

ผิลูก็ารด้ำาเนินงาน สิถืานะก็ารเงินในภาพรวม่ขึ้องบริษััทฯ แลูะโอก็าสิ

ทางธุรกิ็จ่ในอนาค่ตขึ้องก็ลุู่ม่บริษััทฯ 

อย่างไรก็็ด้ี บริษััทผิู้ให้บริก็ารโทรศััพท์ม่ือถืือทั�ง 3 รายนั�น  

เป็็นบริษััทใหญ่ที�ม่ีสิถืานะก็ารเงินที�ด้ี ม่ีป็ระวัติก็ารทำาธุรก็ิจ่ด้้าน 

โทรค่ม่นาค่ม่ม่าอย่างยาวนาน นอก็จ่าก็นี� บริษััทฯ ยังม่ีก็ารเพิ�ม่ 

บริก็ารอื�นๆ เขึ้้าไป็ในตู้เติม่เงิน เช้่น บริก็ารโอนเงิน ช้ำาระสิินเช้ื�อ 

จ่่ายค่่าสิาธารณีูป็โภค่ ทำาให้เป็็นก็ารก็ระจ่ายค่วาม่เสิี�ยงก็ารพึ�งพา 

ผู้ิให้บริก็ารโทรศััพท์มื่อถืือได้้ในระดั้บหนึ�ง 

1.7. ความเส่ี่�ยงจากการท่�ต้ิ�เติิมเงินแลี่ะต้ิ�ขายสิี่นค�า 
อัติโนมัติิส้ี่ญห้ายห้รือได้�รับความเส่ี่ยห้าย 

บริษััทฯ ม่ีก็ารนำาตู้เติม่เงินแลูะตู้ขึ้ายสิินค่้าอัตโนม่ัติไป็วาง 

ในพื�นที�ให้บริก็ารต่าง ๆ ทั�วป็ระเทศั เพื�อให้ผิู้ใช้้บริก็ารสิาม่ารถื

ใช้้บริก็ารได้้อย่างค่รอบค่ลูุม่ทุก็พื�นที�ตลูอด้เวลูา ซื้ึ�งจุ่ด้ที�บริษััทฯ  

นำาตู้ไป็วางหลูายจุ่ด้นั�นอยู่ในพื�นที�ห่างไก็ลูแลูะในพื�นที�ป็ิด้ ทำาให้ 

บริษััทฯ ม่ีค่วาม่เสิี�ยงที�เติม่เงินอัตโนม่ัติแลูะตู้ขึ้ายสิินค่้าอัตโนม่ัติ 
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จำะสูำญ่หายหร่ัอได้รัับคว่าม้เส่ำยหาย ทัี่�งน่� ปัีจำจ่ำบัน เน่�องจำาก  
การัให้บร่ัการัการัรัับชำารัะเง่นในตู้เต่ม้เง่นส่ำว่นใหญ่่จำะอยู่ ใน 
รูัปีของเง่นสำด จ้ำงที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ ม่้คว่าม้เสำ่�ยงจำากการัถูกโจำรักรัรัม้ 
หร่ัอถูกงัดตู้ ซ้�งหากเก่ดกรัณ่์ดังกลุ่่าว่อาจำที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ สูำญ่เส่ำยเง่นสำด 
ม่้ค่าใช้จ่ำายในการัซ่อม้ตู้ ซ้�งอาจำส่ำงผ่ลุ่ต่อผ่ลุ่การัดำาเน่นงาน 
สำถานะการัเง่นในภาพรัว่ม้ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะโอกาสำที่างธุร่ัก่จำในอนาคต 
ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ 

บร่ัษััที่ฯ ได้ตรัะหนักถ้งคว่าม้เส่ำ�ยงข้างต้น โดยได้เลุ่่อกที่ำาเลุ่
ท่ี่�ม่้ศักยภาพแลุ่ะม่้คว่าม้ปีลุ่อดภัยต่อการัถูกโจำรักรัรัม้ นอกจำากน่� 
บร่ัษััที่ฯ ให้คว่าม้สำำาคัญ่แลุ่ะได้ม่้การัพัฒนาแลุ่ะปีรัับปีร่ังรัะบบรัักษัา 
คว่าม้ปีลุ่อดภัยของตู้เต่ม้เง่น แลุ่ะตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่อย่างต่อเน่�อง 
ม้าโดยตลุ่อด ซ้�งรัะบบดังกลุ่่าว่ถูกคว่บค่ม้ด้ว่ยรัะบบเซนเซอรั์ท่ี่�จำะ 
ส่ำงเส่ำยงเต่อนภัยเม่้�อเก่ดเหต่การักรัะแที่ก การังัดหร่ัอท่ี่บตู้ โดยท่ี่�รัะบบ 
จำะสำ่งสัำญ่ญ่าณ์ม้ายังส่ำว่นกลุ่างของบร่ัษััที่ฯ (Data Center) เพ่�อให้ 
สำาม้ารัถแก้ปัีญ่หาได้อย่างทัี่นท่ี่ว่งท่ี่ 

1.8. ความเส่�ย์งจากการใช้้บริการตั์วแทนิติ์ดำตั์�ง 
ตู้์เติ์มเงินิ (Agent) และพันิธุมิต์รทางธุ่รกิจ	

ปัีจำจ่ำบัน รัายได้บางส่ำว่นจำากการัให้บร่ัการัเต่ม้เง่นผ่่านตู้เต่ม้เง่น 
ม้าจำากคว่าม้รั่ว่ม้ม่้อรัะหว่่างตัว่แที่นต่ดตั�งตู้เต่ม้เง่นท่ี่�จำะเป็ีนผู้่ดูแลุ่ 
การัดำาเน่นการัเก่�ยว่กับตู้ตาม้เง่นตาม้พ่�นท่ี่�ต่างๆ รัว่ม้ถ้งการัว่างตู้ 
เต่ม้เง่นแลุ่ะตู้ขายส่ำนค้าไว้่ท่ี่�บร่ัเว่ณ์สำถานท่ี่�ของพันธุม่้ตรัต่างๆ ซ้�ง 
กรัะจำายอยู่ในพ่�นท่ี่�ท่ี่�ม่้ศักยภาพ ดังนั�น บร่ัษััที่ฯ อาจำม่้คว่าม้เส่ำ�ยงท่ี่� 
ตัว่แที่นต่ดตั�งตู้เต่ม้เง่น แลุ่ะพนัธุม่้ตรัที่างธุร่ัก่จำไม่้ปีฏ่ิ์บัต่ตาม้ข้อกำาหนด 
ในสัำญ่ญ่า เป็ีนเหต่ให้สัำญ่ญ่าดังกลุ่่าว่ถูกยกเลุ่่ก แลุ่ะอาจำส่ำงผ่ลุ่ต่อ 
ผ่ลุ่การัดำาเน่นงาน สำถานะการัเง่นในภาพรัว่ม้ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะโอกาสำ
ที่างธุ่รัก่จำในอนาคตของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ 

บร่ัษััที่ฯ ได้ตรัะหนักถ้งปีรัะเด็นคว่าม้เสำ่�ยงดังกลุ่่าว่ โดยได้ 
ม่้การักำาหนดข้อตกลุ่งในสัำญ่ญ่า แลุ่ะอัตรัาผ่ลุ่ตอบแที่นให้กับ 
ตัว่แที่นต่ดตั�งตู้เต่ม้เง่นแลุ่ะพันธุม่้ตรัที่างธุ่รัก่จำในอัตรัาท่ี่�แข่งขันได้ 
แลุ่ะไม่้ที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ ม่้ต้นท่ี่นม้ากจำนขาดคว่าม้สำาม้ารัถในการัแข่งขัน  
นอกจำากน่� บร่ัษััที่ฯ ม่้การัตรัว่จำเย่�ยม้แลุ่ะปีรัะเม่้นตัว่แที่นต่ดตั�งตู้เต่ม้
เง่นในแต่ลุ่ะพ่�นท่ี่� ม่้การัอบรัม้ตัว่แที่นต่ดตั�งตู้เต่ม้เง่นอย่างสำม้ำ�าเสำม้อ 
เพ่�อสำร้ัางคว่าม้ค้่นเคย แลุ่ะเป็ีนการัให้คว่าม้รู้ัแก่ตัว่แที่นต่ดตั�งตู้เต่ม้เง่น 
ดังกลุ่่าว่ เพ่�อให้สำาม้ารัถดำาเน่นธุ่รัก่จำได้ตาม้หลัุ่กการัแลุ่ะนโยบายท่ี่� 
บร่ัษััที่ฯ ได้ว่างไว้่ แลุ่ะเป็ีนการัพัฒนาค่ณ์ภาพการัให้บร่ัการัของตัว่แที่น 
ต่ดตั�งตู้เต่ม้เง่นอยา่งต่อเน่�อง อ่กทัี่�งยงัม่้การัเจำรัจำากับพันธุม่้ตรัที่างธุ่รัก่จำ 
ท่ี่กรัาย แลุ่ะปีรัะเม่้นผ่ลุ่การัดำาเน่นงานแลุ่ะปัีญ่หาท่ี่�เก่ดข้�นอย่างใกลุ้่
ช่ด บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยม่้พันธุม่้ตรัท่ี่�ว่างตู้เต่ม้เง่นแลุ่ะตู้ขายส่ำนค้า 
อัตโนมั้ต่รัว่ม้ทัี่�งส่ำ�นจำำานว่น 62,000 ตู้ โดยส่ำว่นใหญ่่จำะกรัะจำายอยู่ใน 
พ่�นท่ี่�ทัี่�ว่ปีรัะเที่ศไที่ย ที่ำาให้เป็ีนการัลุ่ดคว่าม้เส่ำ�ยงจำากการัไม่้ปีฏ่ิ์บัต่
ตาม้สัำญ่ญ่าแลุ่ะอาจำเก่ดการัยกเลุ่่กสัำญ่ญ่าเฉีพาะรัายตาม้ท่ี่�กลุ่่าว่ม้า 
ข้างต้น 

1.9. ความเส่�ย์งจากการไม�ได้ำรับการต์�ออาย่์ใบอน่ิญาต์ 
ท่�สำาคัญในิการประกอบธุ่รกิจ 

ปัีจำจ่ำบัน การัปีรัะกอบธุ่รัก่จำตู้เต่ม้เง่นถ่อเป็ีนการัให้บร่ัการั

รัับชำารัะเง่นแที่นด้ว่ยว่่ธุ่การัที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ ซ้�งอยู่ภายใต้การั 

กำากับดูแลุ่ของธุนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย อ่กทัี่�งยังอยู่ภายใต้การั 

กำากับดูแลุ่ของคณ์ะกรัรัม้การัก่จำการักรัะจำายเส่ำยง ก่จำการัโที่รัที่ัศน์ 

แลุ่ะก่จำการัโที่รัคม้นาคม้แห่งชาต่ สำำาหรัับการัที่ำาซ้�งเคร่ั�องว่่ที่ย่ 

โที่รัคม้นาคม้ หร่ัออ่ปีกรัณ์์ใดๆ ของเครั่�องว่่ที่ย่คม้นาคม้เพ่�อการั 

จำำาหน่าย จ้ำงที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ อาจำม่้คว่าม้เสำ่�ยงท่ี่�ไม่้ได้รัับการัต่ออาย ่

ใบอน่ญ่าต แลุ่ะส่ำงผ่ลุ่ให้บร่ัษััที่ฯ ไม่้สำาม้ารัถดำาเน่นธุ่รัก่จำได้อย่าง 

ถูกต้องตาม้กฎหม้าย ซ้�งอาจำส่ำงผ่ลุ่ต่อผ่ลุ่การัดำาเน่นงาน สำถานะ 

การัเง่นในภาพรัว่ม้ แลุ่ะโอกาสำที่างธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ ในอนาคตได้ 

อย่างไรัก็ด่ บร่ัษััที่ฯ พ่จำารัณ์าเห็นแลุ้่ว่ว่่าคว่าม้เสำ่�ยงดังกลุ่่าว่ 

อยู่ในรัะดับท่ี่�ค่อนข้างตำ�า เน่�องจำากบร่ัษััที่ฯ ได้ปีฏ่ิ์บัต่ตาม้เง่�อนไขของ

ใบอน่ญ่าตท่ี่�เก่�ยว่ข้อง แลุ่ะได้รัับการัต่อใบอน่ญ่าตต่างๆ ม้าโดยตลุ่อด  

อ่กทัี่�งยังม่้การัตรัว่จำสำอบการัที่ำางาน ให้เป็ีนไปีตาม้ข้อกำาหนดแลุ่ะ 

เจำตนารัม้ย์ของใบอน่ญ่าตต่างๆ อ่กด้ว่ย นอกจำากน่�การัต่ออาย่ 

ใบอน่ญ่าตดังกลุ่่าว่ยังม่้ได้ม่้ค่าใช้จ่ำายท่ี่�ม้ากอย่างม่้นัยสำำาคัญ่ 

	

1.10. ความเส่�ย์งจากการถืูกฟื้อ้งร้องจากลูกค้าหุ้รือผูู้้
ใช้้บริการ 

บร่ัษััที่ฯ อาจำม่้คว่าม้เส่ำ�ยงจำากการัถูกฟ้องร้ัองโดยลูุ่กค้าท่ี่�ซ่�อ 

ตู้เต่ม้เง่นไปีแลุ้่ว่ แลุ่ะไม่้ได้ม่้การัปีฏ่ิ์บัต่ตาม้สัำญ่ญ่าซ่�อขายไม่้ว่่า 

จำะเก่ดจำากฝั่�งบร่ัษััที่ฯ หร่ัอลูุ่กค้า รัว่ม้ถ้งคว่าม้เส่ำ�ยงจำากการัถูก 

ฟ้องร้ัองกรัณ่์ท่ี่�บร่ัษััที่ฯ เร่ัยกเก็บค่าใช้จำ่ายในการัค่นตู้เต่ม้เง่น 

โดยม่้ได้รัะบ่เง่�อนไขการัเก็บค่าใช้จ่ำายดังกลุ่่าว่ในสำัญ่ญ่าซ่�อขาย แลุ่ะ

อาจำม่้คว่าม้เส่ำ�ยงท่ี่�จำะถูกฟ้องร้ัองจำากผู้่ใช้บร่ัการัเน่�องจำากปัีญ่หาการั 

ให้บร่ัการั ทัี่�งน่� เน่�องจำากบร่ัษััที่ฯ ม่้ตู้เต่ม้เง่นกรัะจำายอยูใ่นหลุ่ายพ่�นท่ี่� 

ซ้�งอาจำที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ กำากับคว่บค่ม้ได้ไม่้ทัี่�ว่ถ้ง โดยคว่าม้เส่ำ�ยงจำากการั 

ถูกฟ้องร้ัองดังกลุ่่าว่ อาจำที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ เส่ำ�อม้เส่ำยช่�อเส่ำยงแลุ่ะได้รัับ 

คว่าม้เส่ำยหายจำนได้รัับผ่ลุ่กรัะที่บต่อการัดำาเน่นงานแลุ่ะสำถานะที่าง 

การัเง่น แลุ่ะโอกาสำที่างธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ ในอนาคตได้ 

ทัี่�งน่� ปีรัะเด็นดังกลุ่่าว่ถ่อเปี็นการัปีรัะน่ปีรัะนอม้ที่างธุ่รัก่จำ 

สำำาหรัับมู้ลุ่หน่�คงค้าง ซ้�งถ่อเป็ีนเพ่ยงกลุ่ยท่ี่ธ์ุในการัดำาเน่นธุ่รัก่จำท่ี่�ที่ำาให้

บร่ัษััที่ฯ ม่้ผ่ลุ่ขาดท่ี่นจำากการัยด้ตู้ค่นน้อยท่ี่�ส่ำด โดยท่ี่�ผ่่านม้า บร่ัษััที่ฯ 

ยังม่้เคยถูกฟ้องร้ัองโดยลูุ่กค้าแลุ่ะเพ่�อให้ม่้คว่าม้เข้าใจำตรังกันรัะหว่่าง 

บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะลุู่กค้าในกรัณ่์ข้างต้น บร่ัษััที่ฯ จ้ำงได้ที่ำาการัรัะบ่เง่�อนไข 

สำำาหรัับการัเร่ัยกเก็บค่าใช้จ่ำายในการัย้ดค่นตู้แลุ้่ว่ในสัำญ่ญ่าซ่�อขาย 

ปัีจำจ่ำบัน 

รายงานประจำาปี 2564
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2.	ความเสี�ยงของธุุรกิจจัดำจำาหน่ิายสินิค้าและผลิตภััณฑ์์

2.1. ความเส่�ย์งจากการแข�งขันิในิอ่ต์สาหุ้กรรมตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์

สำำาหรัับอ่ตสำาหกรัรัม้ตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่นั�น ม่้การัแข่งขันท่ี่�ค่อนข้างร่ันแรังแลุ่ะคาดการัณ์์ว่่ายังม่้แนว่โน้ม้การัเต่บโตต่อเน่�อง 

ในอนาคต โดยเจ้ำาของตู้ม่้การัผ่นว่กเที่คโนโลุ่ย่ในการัชำารัะเง่นแลุ่ะการัเก็บส่ำนค้าคงเหลุ่่อม้าใช้กับตู้ขายส่ำนค้าเพ่�อสำร้ัางมู้ลุ่ค่าเพ่�ม้ รัว่ม้ถ้ง 

ม่้การัคัดเลุ่่อกส่ำนค้าภายในตู้โดยเน้นค่ณ์ภาพส่ำนค้าแลุ่ะคว่าม้หลุ่ากหลุ่าย ปัีจำจ่ำบัน บร่ัษััที่ ซันเว่นด่�ง จำำากัด (ม้หาชน) ยังถ่อได้ว่่า 

เป็ีนผู้่นำาตลุ่าดในกลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำน่�ท่ี่�ม่้จำำานว่นตู้ม้ากท่ี่�ส่ำดแลุ่ะกรัะจำายไปียังจ่ำดสำำาคัญ่ๆ ท่ี่�ม่้ศักยภาพ โดยม่้ผู้่ให้บร่ัการัรัายอ่�นๆ รัว่ม้ถ้ง ตู้ท่ี่จ่ำเว่นด่�ง  

ตู้ยูน่เพรัซ่เดนซ์ เป็ีนต้น 

บร่ัษััที่ฯ ตรัะหนักถ้งคว่าม้เส่ำ�ยงดังกลุ่่าว่แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยม่้กลุ่ย่ที่ธ์ุหลัุ่กในการัสำร้ัางรัะบบน่เว่ศน์ที่างธุ่รัก่จำ (Business Ecosystem)  

ให้กับกลุ่่่ม้ลูุ่กค้าเป้ีาหม้าย โดยเป็ีนการัรัว่ม้ของแต่ลุ่ะธุ่รัก่จำในกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ม้าดำาเน่นก่จำกรัรัม้รัว่ม้กัน แลุ่ะส่ำงเสำร่ัม้กัน (Synergy)  

ซ้�งที่ำาให้เก่ดการัเช่�อม้โยงของข้อมู้ลุ่ (Data) การัเก่�อหน่นส่ำงเสำร่ัม้ สำนับสำน่น ซ้�งกันแลุ่ะกัน ตลุ่อดจำนการัสำรั้างเคร่ัอข่ายการัให้บร่ัการัแก่ 

ผู้่บร่ัโภคเพ่�อตอบสำนองต่อคว่าม้ต้องการั สำร้ัางคว่าม้พ้งพอใจำ แลุ่ะตอบสำนองการัใช้จ่ำายเง่นในช่ว่่ตปีรัะจำำาวั่นของให้แก่ผู้่ใช้บร่ัการัได้ 

ในรัะดับสูำงส่ำด จำากธุ่รัก่จำหลัุ่กของบร่ัษััที่ฯ ค่อการัให้บร่ัการัรัับชำารัะเง่นแที่นผ่่านตู้เต่ม้เง่น เช่�อม้โยงไปียังตู้ให้บร่ัการัจำำาหน่ายอาหารั 

แลุ่ะเคร่ั�องด่�ม้ รัะบบงานศูนย์อาหารั แลุ่ะรัะบบบร่ัการัการัชำารัะเง่นที่างอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ ซ้�งกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ม่่้งเน้นท่ี่�จำะเป็ีน Lifestyle  

Payment Provider ในช่ว่่ตปีรัะจำำาวั่นของกลุ่่่ม้คนฐานรัาก พนักงานโรังงาน หร่ัอกลุ่่่ม้คนท่ี่�ที่ำางาน ใช้ช่ว่่ตในสำถานท่ี่�ปิีด กลุ่่่ม้คนต่างจัำงหวั่ด

 แลุ่ะแรังงานจำากปีรัะเที่ศเพ่�อนบ้าน ซ้�งม่้อยู่เป็ีนจำำานว่นม้ากแลุ่ะเปี็นตลุ่าดกลุ่่่ม้ท่ี่�ม่้ขนาดใหญ่่ในปีรัะเที่ศ โดยปัีจำจ่ำบัน โครังการัดังกลุ่่าว่ 

เป็ีนโครังการัในอนาคตท่ี่�อยู่รัะหว่่างการัดำาเน่นการัพัฒนาผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์แลุ่ะขอใบอน่ญ่าตจำากธุนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ย

2.2. ความเส่�ย์งจากการสั�งซื�อวัสด่ำและว�าจ้างประกอบ 
ตู้์เติ์มเงินิและการสั�งซื�อตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมติั์จากบ่คคล 
ภาย์นิอก

สำำาหรัับกรัณ่์จัำดหาตู้ขายส่ำนค้านั�น VDP ซ้�งเป็ีนบร่ัษััที่ย่อย 

ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะไดเ้ร่ั�ม้ปีรัะกอบธุร่ัก่จำตู้ขายส่ำนค้าอัตโนม้ต่ัตั�งแต่เด่อน 

กรักฎาคม้ 2560 ม่้การัซ่�อตู้ขายส่ำนค้าอัตโนม้ัต่ทัี่�งหม้ดจำากบ่คคลุ่ 

ภายนอกปีรัะม้าณ์ 2-3 รัาย ค่ดเป็ีน ร้ัอยลุ่ะ 16.95 ร้ัอยลุ่ะ 37.54 

ร้ัอยลุ่ะ 54.42 แลุ่ะร้ัอยลุ่ะ 30.87 ของยอดซ่�อสำำาหรัับงบการัเง่นรัว่ม้ 

ในงว่ดการัดำาเน่นงานปีี 2561 – 2563 แลุ่ะงว่ด 12 เด่อนปีี 2564  

โดยส่ำว่นใหญ่่จำะเปีน็ตู้ม่้อสำองจำากปีรัะเที่ศญ่่�ป่่ีนท่ี่�ยงัอยูใ่นสำภาพด่จำาก 

ตัว่แที่นจำำาหนา่ยตู้ขายส่ำนค้าในปีรัะเที่ศไที่ย แลุ่ะภายหลุ่งัจำากการัซ่�อตู้

ม้าแลุ้่ว่นั�น VDP จำะที่ำาการัต่ดสำต่�กเกอร์ั แลุ่ะปีรัับปีร่ังรูัปีลัุ่กษัณ์์ภายนอก

ของตู้เล็ุ่กน้อย เพ่�อให้สำาม้ารัถนำาตู้ไปีใช้งานได้ โดยค่าใช้จ่ำายในการั 

ปีรัับปีร่ังดังกลุ่่าว่ไม่้ได้ม่้นัยสำำาคัญ่ต่อการัดำาเน่นงาน ดังจำะเห็นได้ว่่า  

VDP ไม่้ได้ดำาเน่นการัผ่ลุ่่ตตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ด้ว่ยตนเอง จ้ำงที่ำาให้ 

ม่้คว่าม้เส่ำ�ยงกรัณ่์ท่ี่�ผู้่ขายตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ไม่้สำาม้ารัถส่ำงม้อบ 

ส่ำนค้าได้ หร่ัอส่ำงม้อบส่ำนค้าไม่้ตรังตาม้ค่ณ์ภาพแลุ่ะเว่ลุ่า ซ้�งอาจำที่ำาให้ 

การัดำาเน่นธุ่รัก่จำของ VDP หย่ดชะงัก แลุ่ะอาจำส่ำงผ่ลุ่ต่อ 

ผ่ลุ่การัดำาเน่นงาน สำถานะการัเง่นในภาพรัว่ม้ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะโอกาสำ 

ที่างธุ่รัก่จำในอนาคตของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ 

อย่างไรัก็ตาม้ VDP ได้ม่้การัซ่�อตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่จำาก 

ผู้่จัำดจำำาหน่าย 2-3 รัาย ซ้�งไม่้ถูกผู่กขาดโดยผู้่จัำดจำำาหน่ายรัายใด 

รัายหน้�ง อ่กทัี่�งยังเน้นการัสำำารัองที่างเลุ่่อกในการัสัำ�งซ่�อส่ำนค้าแลุ่ะ 

การัว่่าจ้ำางบร่ัการัต่างๆ เสำม้อ เพ่�อป้ีองกันเหต่การัณ์์ท่ี่�ผู้่จัำดจำำาหน่าย 

หร่ัอผู้่ให้บร่ัการัรัายใดรัายหน้�งไม่้สำาม้ารัถจำัดส่ำงส่ำนค้าให้ได้ตาม้ 

ค่ณ์ภาพแลุ่ะเว่ลุ่าท่ี่�ตกลุ่งกัน

2.3. ความเส่�ย์งจากสินิคา้คงเหุ้ลอืลา้สมยั์กรณสิ่นิคา้
ท่�วางขาย์ในิต์ู้ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัต์ิ 

VDP ม่้การัสำำารัองส่ำนค้าคงเหลุ่่อ เช่น ส่ำนค้าปีรัะเภที่เคร่ั�องด่�ม้ 

อาหารัต่างๆ ไว้่เพ่�อรัอการัขาย โดยกรัณ่์ท่ี่�บร่ัษััที่ย่อยดังกลุ่่าว่ 

ม่้ส่ำนค้าคงเหลุ่่อค้างนานจำากการัท่ี่�ขายส่ำนค้าไม่้ได้ จำะที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ 

ม่้คว่าม้เส่ำ�ยงด้านส่ำนค้าลุ้่าสำมั้ย แลุ่ะ/หร่ัอหม้ดอาย่ ซ้�งอาจำกรัะที่บ 

ผ่ลุ่การัดำาเน่นงานแลุ่ะสำถานะที่างการัเง่นของบร่ัษััที่ฯ ในภาพรัว่ม้ 

ทัี่�งน่� VDP ได้ม่้การัว่างแผ่นสำำารัองส่ำนค้าปีรัะเภที่เคร่ั�องด่�ม้  

อาหารัต่างๆ ตาม้ปีรัะม้าณ์การัคว่าม้ต้องการัของลูุ่กค้า เช่น กรัณ่์

ส่ำนค้าปีรัะเภที่เครั่�องด่�ม้ อาหารัต่างๆ นั�น พนักงานสำ่ว่นกลุ่างของ 

VDP จำะว่างแผ่นร่ัว่ม้กับรูัที่แม้นเพ่�อพ่จำารัณ์าถ้งปีรัะเภที่ส่ำนค้าท่ี่�ได้รัับ 

คว่าม้น่ยม้ แลุ่ะไม่้น่ยม้ในแต่ลุ่ะพ่�นท่ี่� ที่ำาให้ VDP สำาม้ารัถสำำารัอง 

ส่ำนค้าคงเหลุ่่อได้ตรังตาม้คว่าม้ต้องการัของผู้่ซ่�อม้ากข้�นแลุ่ะเปี็นการั 

ลุ่ดคว่าม้เส่ำ�ยงด้านส่ำนค้าลุ้่าสำมั้ย นอกจำากน่� บร่ัษััที่ฯ ม่้การัสำำารัว่จำอาย่ 

ส่ำนค้าอย่างใกลุ้่ช่ดแลุ่ะอาจำจำำาหน่ายแบบยกลุ่�อตให้แก่ บร่ัษััที่  

หน่ว่ยงาน องค์กรั ท่ี่�ม่้คว่าม้ต้องการัอย่างเร่ังด่ว่นเป็ีนต้น
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3. 	 ความเสี� ยงของธุุรกิจระบบโซลูชั�นิส์และ
แพลตฟอร์ม

	 3.1 ความเส่�ย์งดำ้านิงานิจัดำซื�ออ่ปกรณ์

สำำาหรัับกรัณ่์การัจัำดหาตู้เต่ม้เง่นนั�น บร่ัษััที่ฯ ม่้การัสัำ�งซ่�อวั่สำด่

แลุ่ะอะไหลุ่่ เช่น เคร่ั�องสำแกนบาร์ัโค้ด เคร่ั�องรัับธุนบัตรั เคร่ั�องรัับ

เหร่ัยญ่ แผ่งว่งจำรัสำายไฟต่างๆ อ่ปีกรัณ์์ก่ญ่แจำล็ุ่อคตู้เต่ม้เง่น จำากผู้่จัำด

จำำาหน่ายวั่สำด่แลุ่ะอะไหลุ่่ซ้�งเป็ีนบ่คคลุ่ภายนอก ที่ำาให้ม่้คว่าม้เสำ่�ยงท่ี่�

บร่ัษััที่ฯ ไม่้สำาม้ารัถหาอ่ปีกรัณ์์ท่ี่�สำอดคลุ้่องกับคว่าม้ต้องการัของลูุ่กค้า

ได้ หร่ัอไม่้รัองรัับกับรัะบบท่ี่�ที่างบร่ัษััที่ฯ ม่้อยู ่ตลุ่อดจำนม่้การัปีรัะกอบ

ช่�นส่ำว่นอ่ปีกรัณ์์ด้ว่ยตนเอง ซ้�งหากม่้คว่าม้ลุ่่าช้า จำะส่ำงผ่ลุ่ต่อการัส่ำง

ม้อบงานให้ลูุ่กค้าตาม้กำาหนด

ทัี่�งน่�บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การัเตร่ัยม้แลุ่ะจำัดหาผู้่จัำดจำำาหน่ายอ่ปีกรัณ์์

ม้ากกว่่า 5 รัายแลุ่ะเจำรัจำาข้อตกลุ่งไว้่ลุ่่ว่งหน้า ทัี่�งท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการั

ซ่�ออ่ปีกรัณ์์หร่ัอการัให้บร่ัการั ตลุ่อดจำนม่้การัว่างแผ่นกรัะบว่นการั

จัำดซ่�อ ให้ม่้การัเสำนอรัาคาจำากที่างผู้่ผ่ลุ่่ต เพ่�อนำาม้าเปีร่ัยบเท่ี่ยบก่อน

นำาเสำนอให้ผู้่ม่้อำานาจำอน่ม้ัต่เพ่�อลุ่ดคว่าม้เสำ่�ยงท่ี่�จำะสำ่งม้อบงานไม้่ทัี่น

ตาม้กำาหนด แลุ่ะอ่ปีกรัณ์์ไม้เ่พ่ยงพอหร่ัอไม่้ตรังตาม้คว่าม้ตอ้งการัของ

ลูุ่กค้าได้

3.2 ความเส่�ย์งด้ำานิการดูำแลและ บำาร่งรักษัาอ่ปกรณ์
และระบบใหุ้้สามารถืทำางานิได้ำอย์�างต์�อเนืิ�อง 

การัขาดการัดูแลุ่อ่ปีกรัณ์์ให้ม่้คว่าม้พร้ัอม้ในการัใช้งานอยูเ่สำม้อ 

หร่ัอการัคอยเฝ้่ารัะวั่งคว่าม้ผ่่ดปีกต่ของรัะบบหร่ัอโปีรัแกรัม้ ส่ำงผ่ลุ่ให้

เก่ดปัีญ่หาด้านซอฟต์แว่ร์ั แลุ่ะฮาร์ัที่แว่ร์ั ไม่้สำาม้ารัถที่ำางานได้อย่าง

เสำถ่ยรั เช่น อ่ปีกรัณ์์ฟู้ดคอร์ัด ไม่้สำาม้ารัถใช้งานได้ หร่ัอ เซ่ฟเว่อร์ัเก่ด

ขัดข้อง ที่ำาให้รัะบบ POS ไม่้สำาม้ารัถใช้งานได้ ซ้�งจำะส่ำงผ่ลุ่กรัะที่บ

โดยตรังต่อการับร่ัการัลูุ่กค้าแลุ่ะเก่ดคว่าม้เส่ำยหายต่อบร่ัษััที่ฯ ทัี่�งท่ี่�

เป็ีนตัว่เง่นแลุ่ะไม่้เป็ีนตัว่เง่น

บร่ัษััที่ฯ ได้พ่จำารัณ์าถ้งคว่าม้เส่ำ�ยงข้างต้น แลุ่ะได้ว่างแผ่นแลุ่ะ

กำาหนดรัอบการัเข้าซ่อม้บำาร่ัง ดูแลุ่รัักษัาอ่ปีกรัณ์์ แลุ่ะม่้การัจัำดที่ำา

เอกสำารัสำ่งม้อบงานบร่ัการัให้ลูุ่กค้าเซ้นรัับท่ี่กครัั�ง ตลุ่อดจำนการัว่าง

กำาหนดการัณ์์ในการัเฝ้่ารัะวั่งรัะบบ แลุ่ะม่้ผู้่ดูแลุ่อยู่ตลุ่อดเว่ลุ่า เพ่�อ

ให้สำาม้ารัถแก้ไขปัีญ่หาท่ี่�เก่ดข้�นได้อย่างทัี่นท่ี่ว่งท่ี่ เพ่�อป้ีองกันไม่้ให้

เก่ดผ่ลุ่กรัะที่บต่อการัใช้งานของลูุ่กค้า

3.3 ความเส่�ย์งด้ำานิการผิู้ดำช้ำาระเงินิของลูกค้า

บร่ัษััที่ฯ ม่้คว่าม้เส่ำ�ยงในเร่ั�องการัผ่่ดสัำญ่ญ่าในการัชำารัะเง่น

ลูุ่กค้า เช่น ค่าเช่าอ่ปีกรัณ์์ต่างๆ ไม่้ว่่าจำะเป็ีน เคร่ั�อง POS รัะบบ Cloud 

อ่ปีกรัณ์์ในรัะบบฟู้ดคอร์ัด แลุ่ะอ่�นๆ หร่ัอการัชำารัะเง่นลุ่่าช้ากว่่าม่้การั

ตกลุ่งกับบร่ัษััที่ฯ ที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ ขาดรัายได้แลุ่ะส่ำงผ่ลุ่กรัะที่บต่อกรัะแสำ

เง่นสำด รัว่ม้ไปีถ้งงบการัเง่นของบร่ัษััที่ฯ 

ทัี่�งน่�บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การักำาหนดหน่ว่ยงานโดยเฉีพาะ เพ่�อต่ดตาม้

การัชำารัะเง่นของลูุ่กค้า โดยอ้างอ่งจำากกรัะบว่นการัตาม้ข้อกฏิ์หม้าย  

แลุ่ะม่้การัรัายงานผ่ลุ่การัต่ดตาม้ แลุ่ะสำร่ัปีให้ผู้่บร่ัหารัรัับรู้ัอย่าง

สำม้ำ�าเสำม้อ

3.4 ความเส่�ย์งด้ำานิพื�นิท่�การจัดำเก็บอ่ปกรณ์ และสินิค้า

การัจัำดเก็บอ่ปีกรัณ์์ท่ี่�ม่้มู้ลุ่ค่าสูำง โดยเฉีพาะ เคร่ั�อง POS หร่ัอ 

อ่ปีกรัณ์์ฟู้ดคอร์ัด อาจำเก่ดปัีญ่หาจำาการัท่ี่�ม่้การัเก็บอ่ปีกรัณ์์ท่ี่� 

ไม่้เหม้าะสำม้ ก่อนท่ี่�จำะนำาส่ำงม้อบให้แก่ลูุ่กค่า ที่ำาให้เก่ดคว่าม้เส่ำยหาย

ต่ออ่ปีกรัณ์์ หร่ัอเก่ดคว่าม้ไม่้ปีลุ่อดภัยในการัปีฏ่ิ์บัต่งานในสำถานท่ี่�

ที่ำางาน รัว่ม้ทัี่�งจูำงใจำให้การัเก่ดการัท่ี่จำร่ัต โจำรักรัรัม้อ่ปีกรัณ์์ ท่ี่�ม่้การั

เก็บโดยม่้รัะบบการัรัักษัาคว่าม้ปีลุ่อดภัยตำ�า 

บร่ัษััที่ฯ จ้ำงม่้การัปีรัับปีร่ังพ่�นท่ี่�จัำดเก็บอ่ปีกรัณ์์ POS แลุ่ะ 

อ่ปีกรัณ์์ฟู้ดคอร์ัดใหม่้ ให้ม่้ห้องเก็บท่ี่�ม่้ดช่ด แลุ่ะม่้การัปิีดลุ่�อคท่ี่กครัั�งท่ี่�

ไม่้ม่้การัใช้งาน ตลุ่อดจำนม่้การักำาหนดผู้่ดูแลุ่ในการัเข้าออกห้อง แลุ่ะม่้

การัต่ดตั�งกลุ้่องว่งจำรัปิีดให้ที่ำางานตลุ่อด 24 ชั�ว่โม้ง เพ่�อป้ีองกันคว่าม้

เส่ำยหายแลุ่ะการัโจำรักรัรัม้

3.5 ความเส่�ย์งด้ำานิการแข�งขันิในิอ่ต์สาหุ้กรรม POS

บร่ัษััที่ฯ ได้ตรัะหนักถ้งจำำานว่นคู่แข่งท่ี่�ม่้เพ่�ม้ข้�นตลุ่อดเว่ลุ่า 

ตาม้คว่าม้ต้องการัใหม่้ๆของผู้่ใช้งาน โดยในตลุ่าดบร่ัษััที่ฯ ถูกนับเป็ีน

ผู้่เลุ่่นรัายใหญ่่ เน่�องจำากม่้ฐานลุู่กค่้าจำำานว่นม้าก อย่างไรัก็ด่บร่ัษััที่ฯ  

ม่้คว่าม้เส่ำ�ยงเน่�องจำากพฤต่กรัรัม้แลุ่ะคว่าม้ต้องการัของลูุ่กค้าม่้การั

เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งอยู่เสำม้อ ซ้�งที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ อาจำเส่ำยจำำานว่นลูุ่กค้าให้แก่ผู้่

ให้บร่ัการัรัายอ่�นได้

โดยที่างบร่ัษััที่ฯ ม่้การัจัำดตั�งท่ี่ม้งานเพ่�อที่ำาการัปีรัับปีร่ังข้อมู้ลุ่

ในรัะบบให้ทัี่นสำมั้ยแลุ่ะใช้งานง่าย เหม้าะแก่การัใช้งานในย่คสำมั้ย

ปัีจำจ่ำบัน รัว่ม้ไปีถ้งม่้การัตรัว่จำสำอบแลุ่ะพัฒนารัะบบอยูอ่ยา่งสำม้ำ�าเสำม้อ  

เพ่�อป้ีองกันข้อผ่่ดพลุ่าด รัว่ม้ไปีถ้งม่้การัศ้กษัากลุ่่่ม้เป้ีาหม้ายแลุ่ะกลุ่่่ม้

ลูุ่กค้าคว่บคู่กับท่ี่ศที่างของบร่ัษััที่ฯ ให้ม่้คว่าม้ชัดเจำน ก่อนท่ี่�จำะม่้การั

ดำาเน่นการัที่างการัตลุ่าดเพ่�อให้ท่ี่ม้ม่้คว่าม้เข้าใจำแลุ่ะสำาม้ารัถส่ำ�อสำารั

กับลูุ่กค้าได้ตรังตาม้วั่ตถ่ปีรัะสำงค์ 

4.	ความเสี�ยงของธุุรกิจการให้บริการทางการเงนิิ

4.1 ความเส่�ย์งจากการแข�งขันิในิอ่ต์สาหุ้กรรมสินิเชื้�อ

ช่ว่งเว่ลุ่าท่ี่�ผ่่านม้า ธุ่รัก่จำส่ำนเช่�อม่้การัแข่งขันท่ี่�สูำงข้�น โดยม่้

สำาเหต่ม้าจำากอัตรัาดอกเบ่�ยแลุ่ะค่าธุรัรัม้เน่ยม้ท่ี่�สูำง ปีรัะกอบกับการั

ท่ี่�โลุ่กต้องเผ่ช่ญ่ว่่กฤตการัณ์์ COVID-19 ที่ำาให้ม่้ลูุ่กค้าท่ี่�เข้าม้าใน

รัะบบส่ำนเช่�อเพ่�ม้ม้ากข้�น จ้ำงเป็ีนเหต่ผ่ลุ่ท่ี่�ที่ำาให้ม่้สำถาบันการัเง่นแลุ่ะ

ผู้่ปีรัะกอบการัท่ี่�ไม่้ใช่สำถาบันการัเง่นเข้าม้าแข่งขันแลุ่ะลุ่งท่ี่นในธุ่รัก่จำ

ส่ำนเช่�อเพ่�ม้อย่างก้าว่กรัะโดด 
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 บร่ัษััที่ฯ ได้คำาน้งถ้งคว่าม้เส่ำ�ยงดังกลุ่่าว่แลุ่ะได้พ่จำารัณ์าถ้ง
คว่าม้เส่ำ�ยงข้างต้น แลุ่ะบร่ัษััที่ฯ มั้�นใจำได้ว่่าคว่าม้เส่ำ�ยงดังกลุ่่าว่จำะไม่้ส่ำง 
ผ่ลุ่กรัะที่บต่อธุ่รัก่จำ เน่�องจำากที่างบร่ัษััที่ฯ ม่้ฐานลูุ่กค้าหลัุ่กในอยู่ใน  
Ecosystem ซ้�งจำะที่ำาให้สำาม้ารัถเข้าถ้งแลุ่ะคัดกรัองลูุ่กค้าได้ ตลุ่อดจำน 
จำากข้อมู้ลุ่ลูุ่กค้าท่ี่�บร่ัษััที่ฯ ม่้อยูใ่นรัะบบ ที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ ม่้คว่าม้ค้่นเคย
แลุ่ะเข้าใจำพฤต่กรัรัม้ในการัชำารัะหน่�ได้เป็ีนอย่างด่ จ้ำงที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ 
สำาม้ารัถดำาเน่นธุ่รัก่จำได้อย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพโดยท่ี่�รัับรู้ัแลุ่ะปีรัับตัว่ให้
เข้ากับสำถานการัณ์์ในปัีจำจ่ำบัน

4.2 ความเส่�ย์งจากการแข�งขันิในิอ่ต์สาหุ้กรรมนิาย์หุ้น้ิา
ประกันิภัย์

ธุ่รัก่จำนายหน้าปีรัะกันภัยม่้ผู้่ปีรัะกอบการัทัี่�งบร่ัษััที่ขนาดใหญ่่
แลุ่ะขนาดกลุ่างเป็ีนจำำานว่นม้าก รัว่ม้ถ้งนายหน้าปีรัะกันภัยปีรัะเภที่
บ่คคลุ่ธุรัรัม้ดา ท่ี่�เพ่�ม้ข้�นอยา่งก้าว่กรัะโดดท่ี่กปีี ที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ ม่้จำำานว่น
คู่แข่งในตลุ่าดเป็ีนจำำานว่นม้าก อ่กทัี่�งธุ่รัก่จำนายหน้าปีรัะกันภัยของ 
บร่ัษััที่ฯ ถูกก่อตั�งในช่ว่งเว่ลุ่าท่ี่�ผ่่านม้าไม่้นานน่� ที่ำาให้ม่้คว่าม้ยากใน
การัหาลูุ่กค้า เม่้�อเปีร่ัยบเท่ี่ยบจำำานว่นปีรัะชากรักับจำำานว่นนายหน้า
ขายปีรัะกันภัย

ดังนั�น เพ่�อเพ่�ม้คว่าม้สำาม้ารัถในการัแข่งขันของบร่ัษััที่ฯ บร่ัษััที่ฯ
จ้ำงได้ม่้การัว่างแผ่นกลุ่ย่ที่ธุ์ท่ี่�ชัดเจำนโดยการันำาเสำนอผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์เข้าถ้ง
กลุ่่่ม้ผู้่บร่ัโภคใน Ecosystem ของ SABUY เน่�องจำากกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ม่้
ผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ปีรัะกันภัยท่ี่�หลุ่ากหลุ่ายไม่้ว่่าจำะเป็ีน ปีรัะกันช่ว่่ต ปีรัะกัน
รัถยนต์ ปีรัะกันอ่บัต่เหต่ ปีรัะกันการัเด่นที่าง แลุ่ะอ่�นๆ อ่กทัี่�งการั
ใช้จ่ำด drop-off ท่ี่�อยูใ่นเคร่ัอบร่ัษััที่ฯ เป็ีนอ่กจ่ำดในการัซ่�อขายปีรัะกัน
ภัย ซ้�งม่้ม้ากกว่่า 10,000 จ่ำดทัี่�ว่ปีรัะเที่ศ ที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ สำาม้ารัถเข้าถ้ง
จำำานว่นลูุ่กค้าได้ม้ากโดยไม่้จำำาเป็ีนต้องพ้�งพ้งที่รััพยากรับ่คคลุ่เท่ี่าบร่ัษััที่
อ่�นๆ ท่ี่�อยูใ่นตลุ่าดการัแข่งขัน อย่างไรัก็ตาม้บร่ัษััที่ฯ ก็ได้ม่่้งเน้นในการั
พัฒนาที่รััพยากรับ่คคลุ่ ให้ม่้คว่าม้เปีน็ม่้ออาช่พ ม่้ม้าตรัฐานแลุ่ะโปีรัง่ใสำ
ต่อลูุ่กค้า ตลุ่อดจำนม่้การัสำร้ัางคว่าม้สัำม้พันธ์ุอันด่กับลูุ่กค้าผ่่านก่จำกรัรัม้
ต่างๆ จ้ำงที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ ม่้คว่าม้น่าเช่�อถ่อแลุ่ะเป็ีนท่ี่�รู้ัจัำกในว่งกว้่าง ซ้�ง
สำาม้ารัถช่ว่ยลุ่ดคว่าม้เสำ่�ยงจำากสำภาว่ะการัแข่งขันในอ่ตสำาหกรัรัม้ 
นายหน้าปีรัะกันภัยได้

4.3 ความเส่�ย์งจากการเปล่�ย์นิแปลงขอ้มูลในิธุ่รกิจนิาย์
หุ้น้ิาการขาย์ประกันิ

เน่�องจำากบร่ัษััที่ฯ เปี็นเพ่ยงตัว่แที่นจำำาหน่ายขายปีรัะกัน จ้ำง
อาจำม่้คว่าม้เส่ำ�ยงท่ี่�รัายลุ่ะเอ่ยดของปีรัะกันจำะถูกเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งโดย 
ไม่้ที่รัาบลุ่ว่่งหนา้ ที่ำาใหก้ารัซ่�อขายปีรัะกันอาจำถกูฟ้องร้ัองหร่ัอยกเลุ่่ก
ได้ บร่ัษััที่ฯ ได้พ่จำารัณ์าถ้งคว่าม้เส่ำ�ยงดังกลุ่่าว่แลุ่ะได้เซ็นสัำญ่ญ่าคู่ค้า
กับบร่ัษััที่ฯ ท่ี่�ม่้คว่าม้น่าเช่�อถ่อรัะดับโลุ่ก ซ้�งสำาม้ารัถลุ่ดคว่าม้เส่ำ�ยง  
ณ์ จ่ำดน่�ลุ่งได้ อ่กทัี่�งบร่ัษััที่ฯ จำะม่้การัตรัว่จำรัายลุ่ะเอ่ยดสัำญ่ญ่ากับที่าง
คู่ค้าอยา่งสำม้ำ�าเสำม้อที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ สำาม้ารัถดำาเน่นธุ่รัก่จำได้อยา่งโปีร่ังใสำ
แลุ่ะม่้คว่าม้น่าเช่�อถ่อ

 

4.4 ความเส่�ย์งในิการจัดำหุ้าบ่คลากร

ธุ่รัก่จำในกลุ่่่ม้การัให้บร่ัการัที่างเง่นเป็ีนธุ่รัก่จำท่ี่�จำำาเป็ีนต้องพ้�งพา

บ่คลุ่ากรัท่ี่�ม่้คว่าม้รู้ั คว่าม้สำาม้ารัถ แลุ่ะม่้ปีรัะสำบการัณ์์ในการัที่ำาหนา้ท่ี่�  

หากไม่้สำาม้ารัถหาบ่คลุ่ากรัใหม่้ หร่ัอที่ดแที่นในตำาแหน่งงานท่ี่�ขาดได้  

หร่ัอขาดกรัะบว่นการัในการัสำรัรัหาบ่คลุ่ากรัท่ี่�ม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ หร่ัอ 

เป็ีนตำาแหน่งหน้าท่ี่� ท่ี่�สำำาคัญ่ ที่ำาให้บ่คลุ่ากรัในการัที่ำางานไม่้เพ่ยงพอ  

หร่ัอขาดบ่คลุ่ากรัท่ี่�ม่้ค่ณ์ภาพท่ี่�จำะขับเคลุ่่�อนบร่ัษััที่ให้ม่้การัเต่บโต 

ตาม้เป้ีาหม้ายได้ 

โดยบร่ัษััที่ฯ จ้ำงม่่้งเน้นให้คว่าม้สำำาคัญ่ถ้งการับร่ัหารัแลุ่ะสำรัรัหา 

ที่รััพยาการับ่คคลุ่ แลุ่ะแนว่ที่างในการัลุ่ดคว่าม้เส่ำ�ยงดังกลุ่่าว่ โดยม่้

การัว่่าจ้ำางบร่ัษััที่จำากภายนอกเพ่�อเป็ีนกำาลัุ่งในการัสำรัรัหาบ่คลุ่ากรั 

เพ่�ม้เต่ม้จำากหน่ว่ยงานที่รััพยากรัม้น่ษัย์ แลุ่ะม่้การักำาหนดตำาแหน่ง  

หน้าท่ี่� แลุ่ะขอบเขตท่ี่�รัับผ่่ดชอบให้ชัดเจำนเพ่�อให้รัับพนักงานเข้าม้า

ได้ตรังกับคว่าม้ต้องการัของหน่ว่ยงาน รัว่ม้ทัี่�งการัเปิีดสำถานท่ี่�ที่ำางาน

ภายนอก เพ่�อลุ่ดข้อจำำากัดในการัเด่นที่างของพนักงาน แลุ่ะม่้โอกาสำ

รัับพนักงานท่ี่�ม่้ค่ณ์ภาพเข้าม้าได้ม้ากข้�น

5.	ปัีจจัยความเสี�ยงด้ำานิอ่�นิๆ	ที�มีผลกระทบต่อกลุ่ม
ธุุรกิจมากกว่า	1	กลุ่ม

5.1. ความเส่�ย์งจากการปฏิิบัติ์งานิผิู้ดำพลาดำหุ้รือท่จริต์
ของพนัิกงานิเก็บเงินิท่�ตู้์เติ์มเงินิและตู้์ขาย์สินิค้า
อัต์โนิมัติ์ (พนัิกงานิรูทแมนิ)  

บร่ัษััที่ฯ ม่้การัว่่าจ้ำางรูัที่แม้นซ้�งเป็ีนพนักงานของบร่ัษััที่ฯ เอง  

ในการัเก็บเง่นท่ี่�ตู้เต่ม้เง่นแลุ่ะตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ รัว่ม้ถ้งการัเต่ม้

ส่ำนค้าภายในตู้อยา่งสำม้ำ�าเสำม้อเพ่�อให้ม่้ส่ำนค้าว่างจำำาหน่ายตลุ่อด ดังนั�น  

บร่ัษััที่ฯ จ้ำงอาจำม่้คว่าม้เส่ำ�ยงท่ี่�พนักงานรูัที่แม้นปีฏ่ิ์บัต่งานผ่่ดพลุ่าด

หร่ัอเก่ดการัท่ี่จำร่ัต ซ้�งอาจำส่ำงผ่ลุ่ต่อผ่ลุ่การัดำาเน่นงาน สำถานะการัเง่น 

ของบร่ัษััที่ฯ ได้ 

อยา่งไรัก็ตาม้ บร่ัษััที่ฯ ได้ที่ำาการัตรัว่จำสำอบยอดเง่นกรัะที่บกับ

ยอดท่ี่�แสำดงในรัะบบท่ี่กตู้ท่ี่กวั่น เพ่�อให้มั้�นใจำว่่าพนักงานเก็บเง่นส่ำง

ม้อบเง่นสำดครับถ้ว่น แลุ่ะจำากข้อมู้ลุ่ในอด่ตตั�งแต่เร่ั�ม้ปีรัะกอบธุ่รัก่จำ

ตู้เต่ม้เง่นแลุ่ะตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ การัท่ี่จำร่ัตท่ี่�เก่ดข้�นจำากพนักงาน

รูัที่แม้นนั�นม่้เป็ีนเพ่ยงส่ำว่นน้อย อย่างไรัก็ตาม้บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การัรัับม่้อ

โดยการัตั�งกฎเกณ์ฑ์์ กรัะบว่นการัคัดเลุ่่อกพนักงาน นโยบายการั 

คัดเลุ่่อกพนักงานรูัที่แม้นให้เป็ีนไปีอย่างเข้ม้งว่ดแลุ่ะโปีรั่งใสำ เพ่�อ

ป้ีองกันไม่้ให้ม่้คว่าม้เส่ำ�ยงจำากการัปีฏ่ิ์บัต่งานท่ี่�โอกาสำจำะท่ี่จำร่ัต โดย

พ่จำารัณ์าจำากปีรัะว่ัต่ ค่ณ์ลัุ่กษัณ์ะท่ี่�เหม้าะสำม้กับการัที่ำางาน แลุ่ะ

ดำาเน่นการัให้ม่้บ่คคลุ่ท่ี่�สำาม้ท่ี่�ม่้คว่าม้เช่�อถ่อที่ำาการัคำ�าปีรัะกันพนักงาน 

ดังกลุ่่าว่แต่ลุ่ะรัายในสำัญ่ญ่าจำ้างงานเพ่�อเป็ีนหลัุ่กปีรัะกันกรัณ่์ท่ี่�

พนักงานรัทูี่แม้นท่ี่จำร่ัตหร่ัอบร่ัษััที่ฯ ไม่้สำาม้ารัถเร่ัยกเก็บเง่นหร่ัอส่ำนค้า

จำากพนักงานรูัที่แม้นได้ครับถ้ว่น 
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5.2. ความเส่�ย์งจากการพ้�งพิงทรัพย์ากรบ่คคลเฉพาะ
ทาง 

เน่�องจำากธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ ค่อนข้างม่้คว่าม้ซับซ้อนแลุ่ะต้อง

อาศัยการัเช่�อม้โยงของเที่คโนโลุ่ย่เข้ากับส่ำว่นงานต่างๆ บร่ัษััที่ฯ จ้ำง

ม่้การัพ้�งพาที่รััพยากรับ่คคลุ่เฉีพาะที่าง โดยเฉีพาะอย่างย่�งผู้่บร่ัหารั

รัะดับสูำง บ่คลุ่ากรัด้านเที่คโนโลุ่ย่สำารัสำนเที่ศแลุ่ะรัะบบการัดำาเน่นงาน 

ซ้�งม่้คว่าม้สัำม้พันธ์ุกับผู้่ปีรัะกอบการัโที่รัคม้นาคม้ ธุนาคารัพาณ่์ชย ์ฯลุ่ฯ  

ซ้�งกรัณ่์ท่ี่�บร่ัษััที่ฯ สูำญ่เส่ำยบ่คลุ่ากรัเฉีพาะที่างดังกลุ่่าว่ อาจำที่ำาให้ส่ำงผ่ลุ่

ให้การัดำาเน่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ หย่ดชะงัก แลุ่ะอาจำส่ำงผ่ลุ่ต่อผ่ลุ่การั

ดำาเน่นงาน สำถานะการัเง่นในภาพรัว่ม้ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะโอกาสำที่าง

ธุ่รัก่จำในอนาคตของบร่ัษััที่ฯ ได้ 

อย่างไรัก็ด่ บร่ัษััที่ฯ ม่่้งเน้นนโยบายบร่ัหารัที่รััพยากรับ่คคลุ่

อย่างเหม้าะสำม้เพ่�อลุ่ดคว่าม้เส่ำ�ยงดังกลุ่่าว่ เช่น การัพ่จำารัณ์าค่าจ้ำาง

แลุ่ะค่าตอบแที่นแก่พนักงานโดยคำาน้งถ้งหน้าท่ี่�แลุ่ะคว่าม้รัับผ่่ดชอบ

ของตำาแหน่งงาน ค่าจ้ำางแรังงานในตลุ่าดเม่้�อเท่ี่ยบกับบร่ัษััที่อ่�น แลุ่ะม่้

ขั�นตอนการัปีรัะเม่้นผ่ลุ่งานของพนักงานอย่างเป็ีนรัะบบ รัว่ม้ทัี่�งยังยัง

ม่้นโยบายการัสำรัรัหาผู้่บร่ัหารัม้าส่ำบที่อดตำาแหน่งท่ี่�สำำาคัญ่ (Successor 

plan) ได้แก่ตำาแหน่งรัะดับผู้่บร่ัหารัรัะดับสูำง (C-level) แลุ่ะผู้่บร่ัหารั

ในสำายงานต่างๆ คว่บคู่ไปีกับนโยบายการัพัฒนาบ่คลุ่ากรั โดยเฉีพาะ  

บ่คลุ่ากรัแถว่รัะดับถัดม้าของบร่ัษััที่ฯ อย่างต่อเน่�อง เพ่�อให้พนักงาน

สำาม้ารัถที่ำางานได้อยา่งม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ สำาม้ารัถปีฏ่ิ์บัต่งานที่ดแที่นกัน

ได้ นอกจำากน่� บร่ัษััที่ได้ม่้โครังการั SABUY Academy เพ่�อพัฒนา

บ่คลุ่ากรัรั่่นใหม้่แลุ่ะม่่้งเน้นท่ี่�จำะให้เข้าม้าที่ำางานบร่ัษััที่อ่กด้ว่ย โดย

โครังการัดังกลุ่่าว่ถูกบรัรัจ่ำอยู่ในแผ่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ในรัะยะกลุ่าง

แลุ่ะยาว่ด้ว่ย

อน้�ง เพ่�อเป็ีนการัสำร้ัางแรังจูำงใจำให้กับพนักงานบร่ัษััที่ฯ ท่ี่�

ปีรัะช่ม้สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่นปีรัะจำำาปีี 2562 แลุ่ะ 2564 เม่้�อวั่นท่ี่� 18 ม่้นาคม้  

2562 แลุ่ะ 20 เม้ษัายน 2564 ได้ม่้ม้ต่อน่มั้ต่ให้บร่ัษััที่ฯ เพ่�อจัำดสำรัรั

แลุ่ะเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่เพ่�อซ่�อห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นของบร่ัษััที่ฯ

 ให้แก่กรัรัม้การัแลุ่ะพนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ยอ่ย (“SABUY-

WA”) จำำานว่น 45,000,000 หน่ว่ย แลุ่ะ (“SABUY-WB”) จำำานว่น  

29,500,000 หน่ว่ย แลุ่ะได้จัำดสำรัรัแลุ่ะเสำนอขายไปีเม่้�อวั่นท่ี่� 18 

ม่้นาคม้ 2562 แลุ่ะ 20 เม้ษัายน 2564 ทัี่�งน่� จำำานว่นใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่

ท่ี่�จัำดสำรัรัให้แก่กรัรัม้การั ผู้่บร่ัการั พนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่

ย่อย ข้�นอยู่กับตำาแหน่ง อาย่งาน คว่าม้รู้ัแลุ่ะปีรัะสำบการัณ์์ คว่าม้รัับ

ผ่่ดชอบ ผ่ลุ่การัปีฏ่ิ์บัต่งานหร่ัอปีรัะโยชน์ท่ี่�บร่ัษััที่จำะได้รัับ 

5.3. ความเส่�ย์งจากการสถืานิการณ์การระบาดำของเชื้�อ
ไวรัสโคโรนิา (COVID-19) 

จำากสำถานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดของไว่รััสำโคโรันา (COVID-19) 

ในช่ว่งปีี 2563 แลุ่ะปีี 2564 ส่ำงผ่ลุ่กรัะที่บต่อการัดำาเน่นงานของ 

บร่ัษััที่ฯ ในแง่ภาพรัว่ม้ของการัดำาเน่นธุ่รัก่จำ เน่�องจำากการัรัะบาดของ

เช่�อไว่รััสำดังกลุ่่าว่ที่ำาให้ภาครััฐออกม้าตรัการัสำำาคัญ่ต่างๆ เพ่�อคว่บค่ม้

การัแพร่ัรัะบาดของ COVID-19 เช่น การัปีรัะกาศปิีดห้างสำรัรัพส่ำนค้า

ชั�ว่ครัาว่ การัรัณ์รังค์ให้ที่ำางานท่ี่�บ้าน (Work from home) การัรัณ์รังค์

ให้ลุ่ดการัออกจำากบ้านไปียังแหลุ่่งช่ม้ชนหร่ัอสำถานท่ี่�ท่ี่�ม่้ผู้่คนแออัด  

แลุ่ะการัคว่บค่ม้การัเด่นที่างข้าม้จัำงหวั่ดเพ่�อลุ่ดการัแพรั่รัะบาดของ  

COVID-19 เป็ีนต้น 

จำากม้าตรัการัดังกลุ่่าว่ข้างต้น ส่ำงผ่ลุ่โดยตรังต่อการัดำาเนน่ธุร่ักจ่ำ

ของบรัษ่ัทัี่ฯ โดยธุร่ักจ่ำตูเ้ตม่้เงน่ ได้รับัผ่ลุ่กรัะที่บจำากการัท่ี่�จำำานว่นตูเ้ตม่้

เงน่ขายในงว่ดปีี 2563 ลุ่ดลุ่งจำากที่่�ขายเม้่�อเที่ย่บกบัปีี 2562 เน่�องจำาก

พนักงานขายไม้่สำาม้ารัถเด่นที่างเพ่�อหาลูุ่กค้ารัายใหม้่ได้ แลุ่ะมู้ลุ่ค่า

การัที่ำารัายการัผ่่านตู้เต่ม้เง่นลุ่ดลุ่ง เน่�องจำากลูุ่กค้าบางสำ่ว่นได้รัับการั

สำนับสำน่นจำากภาครััฐ เช่น การัให้อ่นเตอรั์เน็ตฟรั่ การัช่ว่ยเหลุ่่อค่า

ไฟฟ้า ค่านำ�าปีรัะปีา เปี็นต้น ซ้�งสำ่งผ่ลุ่ให้รัายได้จำากการัให้บรั่การัผ่่าน

ตู้เต่ม้เง่นลุ่ดลุ่งเช่นกัน ในขณ์ะที่่�ปีี 2564 ยังคงได้รัับผ่ลุ่กรัะที่บอย่าง

ต่อเน่�องจำากม้าตรัการั Lock down ของรััฐบาลุ่อนัเก่ดจำากการัรัะบาด

ของ COVID-19 ในเด่อนเม้ษัายน แลุ่ะเด่อนส่ำงหาคม้ สำ่งผ่ลุ่ต่อการั

เด่นที่างของพนักงานขายไปียังพ่�นที่่�เปี้าหม้ายการัจำำาหน่ายตู้เต่ม้เง่น 

ในส่ำว่นของธุ่รัก่จำขายส่ำนค้าผ่่านตู้จำำาหน่ายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ ได้

รัับผ่ลุ่กรัะที่บในช่ว่งสัำ�น ๆ จำากการัปิีดห้างสำรัรัพส่ำนค้าชั�ว่ครัาว่ แลุ่ะ

การัรัณ์รังค์ให้อยู่บ้าน ส่ำงผ่ลุ่ให้ยอดจำำาหน่ายส่ำนค้าผ่่านตู้จำำาหน่าย

ส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ลุ่ดลุ่ง อย่างไรัก็ตาม้ รัายได้จำากการัขายส่ำนค้าได้รัับ

ผ่ลุ่กรัะที่บในช่ว่งเว่ลุ่าสัำ�นแลุ่ะค่อย ๆ  กลัุ่บเข้าสู่ำภาว่ะปีกต่ ตั�งแต่เด่อน

พฤษัภาคม้ 2563 เน่�องจำากสำถานการัณ์์การัแพรัร่ัะบาดภายในปีรัะเที่ศ

เร่ั�ม้คลุ่่�คลุ่าย นอกจำากน่� บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การัปีรัับเปีลุ่่�ยนส่ำนค้าภายในตู้ 

ให้สำอดคลุ่้องกับคว่าม้ต้องการัของลุู่กค้า โดยได้ต่ดต่อคู่ค้าเพ่�อนำา

หน้ากากผ้่าม้าจำำาหน่ายท่ี่�ตู้จำำาหน่ายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ ในขณ์ะท่ี่�ปีี 2564 

ยังคงได้รัับผ่ลุ่กรัะที่บอย่างต่อเน่�องจำากม้าตรัการั Lock down ของ

รััฐบาลุ่อันเก่ดจำากการัรัะบาดของ COVID-19 ในเด่อนเม้ษัายน แลุ่ะ

เด่อนส่ำงหาคม้ เช่นเด่ยว่กับตู้เต่ม้เง่น ส่ำงผ่ลุ่ต่อการัเข้าเต่ม้ส่ำนค้าในตู้ท่ี่�

อยู่ในพ่�นท่ี่�ห้างสำรัรัพส่ำนค้า 

ในสำ่ว่นของธุ่รัก่จำให้บรั่การัรัะบบศูนย์อาหารั ไม้่ได้รัับผ่ลุ่กรัะ

ที่บที่่�ร่ันแรังเน่�องจำากธุ่รัก่จำดังกลุ่่าว่ได้รัับค่าบรั่การัตาม้สำัญ่ญ่า แลุ่ะ

แม้้ว่่าศูนย์การัค้าที่่�ต่ดตั�งรัะบบศูนย์อาหารัจำะปีิดชั�ว่ครัาว่ แต่ลุู่กค้าก็

ยังคงชำารัะค่าบรั่การัตาม้ปีกต่ ดังเห็นได้จำากรัายได้จำากการัให้บรั่การั

ต่ดตั�งแลุ่ะว่างรัะบบศูนย์อาหารั 

5.4 ความเส่�ย์งจากภัย์ค่กคามทางไซเบอร์ 

ในปัีจำจ่ำบันเที่คโนโลุ่ย่ได้พัฒนาแลุ่ะเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งอย่างก้าว่

กรัะโดดแลุ่ะรัว่ดเร็ัว่ อย่างไรัก็ตาม้ภัยค่กคาม้จำากไซเบอร์ัจ้ำงม่้แนว่โนม้ 

ท่ี่�จำะเก่ดแลุ่ะก่อคว่าม้เส่ำยหายม้ากข้�น เช่นการัโจำม้ต่บนรัะบบบน  

Cloud Computing ซ้�งบร่ัษััที่ฯ ได้ดำาเน่นธุ่รัก่จำด้ว่ยรัะบบ Cloud 

Computing เปีน็หลัุ่ก ไม่้ว่่าจำะเปีน็ ตู้เต่ม้สำบายพลุ่สัำ, SABUY Money, 
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SABUY Exchange, SABUY Solutions, SABUY Vending Plus 
แลุ่ะอ่�นๆ การัถูกโจำม้ต่ที่างไซเบอรั ์จำะส่ำงผ่ลุ่กรัะที่บโดยตรังกบับร่ัษััที่ฯ  
ในหลุ่ายรัะดับ เช่น 1) ข้อมู้ลุ่ของผู้่ใช้งานในรัะบบถูกนำาไปีใช้หร่ัอ
เผ่ยแพร่ัโดยไม่้ได้คว่าม้ยน่ยอม้ 2) รัะบบขัดข้อง ผู้่บร่ัโภคไม่้สำาม้ารัถ
ใช้งานส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการัได้ 3) ม่้โอกาสำที่ำาให้ผู้่ใช้งานในรัะบบเก่ด
คว่าม้เส่ำยหายที่างการัเง่น อ่กทัี่�งผ่ลุ่กรัะที่บต่อบร่ัษััที่ฯ ในรัูปีแบบ
ท่ี่�ไม่้ใช่ตัว่เง่นค่อ การัเส่ำยฐานลูุ่กค้าจำากคว่าม้เช่�อมั้�นท่ี่�ลุ่ดถอยลุ่งไปี  
ตลุ่อดจำนกรัะที่บต่อภาพลัุ่กษัณ์์ของบร่ัษััที่ฯ 

บร่ัษััที่ฯ ม่้การัพัฒนาบ่คลุ่ากรัในแผ่นกท่ี่�เก่�ยว่ข้องให้ม่้คว่าม้รู้ั
คว่าม้สำาม้ารัถท่ี่�จำะรัับม่้อภัยค่กคาม้จำากไซเบอรัไ์ด้ในรัะดบัด่ อ่กทัี่�งยงั
ม่้การัจัำดหาเคร่ั�องม่้อแลุ่ะพัฒนารัะบบอย่างต่อเน่�อง เพ่�อให้สำาม้ารัถ
มั้�นใจำได้ว่่าภัยค่กคาม้จำากไซเบอร์ัท่ี่�ซับซ้อนหร่ัอไม่้เป็ีนท่ี่�รู้ัจัำกจำะ 
ไม่้เป็ีนภัยต่อบร่ัษััที่ฯ ได้ นอกจำากน่�บร่ัษััที่ฯ ม่้การักำาหนดม้าตรัการั
เพ่�อคว่บค่ม้ภัยค่กคาม้จำากไซเบอรั์ให้ม่้คว่าม้ครัอบคลุ่่ม้แลุ่ะการัรัะบ่
คว่าม้เสำ่�ยงท่ี่�ม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ โดยรัว่ม้ไปีถ้งการัป้ีองกันภัยค่กคาม้ 
(Threat Prevention) การัตอบสำนองต่อส่ำ�งท่ี่�เก่ดข้�นอย่างทัี่นท่ี่ว่งท่ี่  
(Timely & Effective Threat Response) สำำาหรัับพนักงานในท่ี่ก
รัะดับ ตั�งแต่คณ์ะกรัรัม้การั ผู้่บร่ัหารั พนักงาน แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย

5.5 ความเส่�ย์งจากเสถ่ืย์รภาพของระบบเทคโนิโลย่์
สารสนิเทศ

เน่�องจำากธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยค่อนข้างม่้คว่าม้ 
ซับซ้อน แลุ่ะใช้รัะบบเที่คโนโลุ่ย่สำารัสำนเที่ศเป็ีนส่ำว่นหลัุ่กในการัให้
บร่ัการั จ้ำงต้องอาศัยรัะบบเที่คโนโลุ่ย่สำารัสำนเที่ศท่ี่�ด่ในการัจำัดการั
โดยเฉีพาะอย่างย่�งสำำาหรัับธุ่รัก่จำ เช่น การัจัำดการัข้อมู้ลุ่ของส่ำนค้า
แลุ่ะผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์จำำานว่นม้ากท่ี่�กรัะจำายอยูต่าม้สำถานท่ี่�ต่างๆ ทัี่�ว่ปีรัะเที่ศ  
การัรัับส่ำงข้อมู้ลุ่รัะหว่่างบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะคู่ค้า การัรัักษัาคว่าม้ปีลุ่อดภัย
ข้อมู้ลุ่ทัี่�งข้อมู้ลุ่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับลูุ่กค้าแลุ่ะข้อมู้ลุ่การัที่ำารัายการัต่างๆ  
เป็ีนต้น โดยรัะบบบร่ัหารัจัำดการัแลุ่ะคว่บค่ม้อ่ปีกรัณ์์จำะถูกต่ดตั�ง
อยู่ท่ี่�ศูนย์กลุ่างข้อมู้ลุ่ (Data Center) ของบร่ัษััที่ฯ ซ้�งตู้เต่ม้เง่น  
ตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ รัะบบ e-Wallet รัะบบศูนย์อาหารั แลุ่ะรัะบบ  
POS จำะเช่�อม้ต่อเข้าม้าเพ่�อให้สำาม้ารัถให้บร่ัการัได้ อ่กทัี่�งยังม่้รัะบบ
ปีรัะม้ว่ลุ่ผ่ลุ่รัายการับร่ัการัท่ี่�ศูนย์กลุ่างข้อมู้ลุ่ซ้�งที่ำางานปีรัะสำานกันกับ
รัะบบบร่ัหารัจำดัการัแลุ่ะคว่บค่ม้อ่ปีกรัณ์์ ซ้�งจำะที่ำาการัรัับคำาสัำ�งการัที่ำา
รัายการัต่างๆ เพ่�อปีรัะม้ว่ลุ่ผ่ลุ่ ตาม้ปีรัะเภที่ของรัายการันั�นๆ ตาม้ข้อ
กำาหนดหร่ัอข้อจำำากัดของผู้่ให้บร่ัการัแลุ่ะพันธุม่้ตรัที่างธุ่รัก่จำท่ี่�เก่�ยว่ข้อง  
จำากนั�นรัะบบบร่ัหารัจัำดการัว่งเง่นจำะที่ำาหน้าท่ี่�ร่ัว่ม้กับท่ี่กรัะบบเพ่�อ
บันท้ี่กรัายการั รัว่ม้ทัี่�งยอดเง่นสำะสำม้ของลูุ่กค้าผู้่ใช้บร่ัการั เม่้�อม่้การั
ที่ำารัายการัต่างๆ เข้าม้า หร่ัอ เม่้�อม่้การัปีรัับปีร่ังว่งเง่นตาม้เง่�อนไข
หร่ัอเหต่การัณ์์ท่ี่�กำาหนด นอกจำากน่� รัะบบดังกลุ่่าว่ ยังต้องจัำดที่ำาเพ่�อ
รัองรัับการัเช่�อม้ต่อกับรัะบบปีรัะม้ว่ลุ่ผ่ลุ่ของผู้่ให้บร่ัการัภายนอกซ้�ง
เป็ีนพันธุม่้ตรัที่างธุ่รัก่จำเป็ีนสำำาคัญ่ แลุ่ะกำาหนดค่าการัที่ำางานตาม้ท่ี่�ม่้
ส่ำที่ธุ่� ผ่่านที่างรัะบบงานท่ี่�จัำดที่ำาไว้่โดยเฉีพาะ 

บร่ัษััที่ฯ ตรัะหนักถ้งคว่าม้สำำาคัญ่ของรัะบบเที่คโนโลุ่ย่

สำารัสำนเที่ศเป็ีนอย่างม้าก โดยจัำดให้ม่้บ่คลุ่ากรัท่ี่�ม่้ค่ณ์ภาพ ม่้คว่าม้รู้ั  

คว่าม้เข้าใจำด้านเที่คโนโลุ่ย่เป็ีนอย่างด่ ในการัปีฏ่ิ์บัต่การั แลุ่ะดูแลุ่

รัักษัารัะบบเที่คโนโลุ่ย่สำารัสำนเที่ศของบร่ัษััที่ฯ รัว่ม้ทัี่�งบร่ัษััที่ฯ ยังจัำด

ให้ม่้รัะบบสำำารัองข้อมู้ลุ่ท่ี่�เพ่ยงพอแลุ่ะม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพเพ่�อป้ีองกันคว่าม้

เส่ำยหายของข้อมู้ลุ่ รัว่ม้ทัี่�งจัำดให้ม่้การัพัฒนา ซ่อม้แซม้ แลุ่ะบำาร่ังรัักษัา

รัะบบสำารัสำนเที่ศของบร่ัษััที่ฯ ให้ม่้เสำถ่ยรัภาพอยู่เสำม้อ 

อน้�ง เน่�องจำากบร่ัษััที่ฯ เป็ีนผู้่ปีรัะกอบธุ่รัก่จำการัปีรัะกอบธุ่รัก่จำ

ให้บร่ัการัการัชำารัะเง่นได้รัับอน่ญ่าตโดยกรัะที่รัว่งการัคลัุ่ง แลุ่ะอยูใ่น

การักำากับดูแลุ่ของธุนาคารัแห่งปีรัะเที่ศไที่ยภายใต้พรัะรัาชบัญ่ญั่ต่

รัะบบการัชำารัะเง่น พ.ศ. 2560 บร่ัษััที่ฯ จ้ำงต้องม่้การัดำาเน่นการัอย่าง

เคร่ังครััดเก่�ยว่กับคว่าม้มั้�นคงของรัะบบเที่คโนโลุ่ยส่ำารัสำนเที่ศ แลุ่ะต้อง

ที่ำาปีฏ่ิ์บัต่ตาม้ปีรัะกาศธุนาคารัแหง่ปีรัะเที่ศไที่ยท่ี่� สำนช. 11/2561 เร่ั�อง

นโยบายแลุ่ะม้าตรัการัรัักษัาคว่าม้มั้�นคงปีลุ่อดภัยที่างรัะบบสำารัสำนเที่ศ 

โดยบร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การัว่่าจ้ำางผู้่ตรัว่จำสำอบการัดำาเน่นงานด้านคว่าม้มั้�นคง

ปีลุ่อดภัยที่างรัะบบสำารัสำนเที่ศซ้�งเป็ีนบ่คคลุ่ภายนอก ให้เข้าที่ำาการั

ตรัว่จำสำอบกรัณ่์ดังกลุ่่าว่โดยเฉีพาะเป็ีนรัายปีี เพ่�อให้บร่ัษััที่ฯ ที่รัาบถ้ง

ข้อบกพร่ัองแลุ่ะให้สำาม้ารัถดำาเน่นการัแก้ไข นอกจำากน่� บร่ัษััที่ฯ ยังม่้

ศูนยร์ัะบบสำำารัองข้อมู้ลุ่ไว้่ท่ี่� บร่ัษััที่ กสำที่ โที่รัคม้นาคม้ จำำากัด (ม้หาชน)  

นอกเหน่อจำากศูนย์กลุ่างข้อมู้ลุ่ (Data Center) ท่ี่�บร่ัษััที่ฯ เพ่�อให้

สำาม้ารัถย้ายรัะบบการัให้บร่ัการัไปียังศูนย์สำำารัองดังกลุ่่าว่ได้อย่างทัี่น

เว่ลุ่าเม่้�อเก่ดเหต่การัณ์์ขัดข้องท่ี่�รัะบบของสำำานักงานใหญ่่ 

5.6 ความเส่�ย์งดำ้านิความก้าวหุ้นิ้าทางเทคโนิโลย์่

ในปีัจำจำ่บันเที่คโนโลุ่ย่ได้เข้าม้าเปี็นสำ่ว่นหน้�งในช่ว่่ตปีรัะจำำาวั่น

 แลุ่ะม้่แนว่โน้ม้ในการัถูกพัฒนาอย่างรัว่ดเรั็ว่แลุ่ะต่อเน่�อง ซ้�งจำะสำ่ง

ผ่ลุ่กรัะที่บต่อการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งของคว่าม้ต้องการัของผู้่คนในสัำงคม้ รัว่ม้

ไปีถ้งการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งของตลุ่าดผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์แลุ่ะนว่ัตกรัรัม้ต่างๆ ที่ำาให้

บรัษั่ัที่ต้องม้ก่ารัปีรัับตวั่ที่่�รัว่ดเรัว็่ให้ม้ค่ว่าม้เป็ีนปัีจำจำบ่นัแลุ่ะทัี่นต่อการั

เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งอยู่เสำม้อ เพ่�อคว่าม้อยู่รัอดแลุ่ะโอกาสำในการัขยายธุ่รัก่จำ 

บร่ัษััที่ฯ ได้ดำาเน่นการับร่ัหารัจัำดการัผ่ลุ่กรัะที่บจำากคว่าม้

ก้าว่หน้าที่างเที่คโนโลุ่ย่ โดยการัแสำว่งหาโอกาสำแลุ่ะแนว่ที่างการั 

ต่อยอดนวั่ตกรัรัม้ท่ี่�ม่้อยู่ การัพัฒนารัะบบในการัให้บร่ัการัลูุ่กค้า  

ท่ี่�ม่้คว่าม้สำะดว่ก แลุ่ะรัว่ดเร็ัว่ รัว่ม้ไปีถ้งการันำาเที่คโนโลุ่ย่ท่ี่�ทัี่นสำมั้ย 

ม้าพัฒนาในรัะบบ ทัี่�งด้าน ฮารัท์ี่แว่ร์ั แลุ่ะซอฟตแ์ว่ร์ั อ่กทัี่�งม่้การัศ้กษัา

ถ้งคว่าม้น่าจำะเป็ีนในการัพัฒนารัะบบ เพ่�อเพ่�ม้คว่าม้สำาม้ารัถในการั

แข่งขันในธุ่รัก่จำหลัุ่กทัี่�ง 4 กลุ่่่ม้ท่ี่�ม่้อยู่ ตลุ่อดจำนม่้การัจัำดตั�งหน่ว่ยงาน

เพ่�อดูแลุ่ด้านการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งของเที่คโนโลุ่ย่ เพ่�อให้บร่ัษััที่ฯ สำาม้ารัถ

รัักษัาคว่าม้เป็ีนผู้่นำาในตลุ่าดได้
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6.	ความเสี�ยงด้ำานิการเงินิและการลงทุนิ	

6.1 ความเส่�ย์งจากการท่�ไม�สามารถืดำำาเนิินิการได้ำต์ามเป้าหุ้มาย์ทางธุ่รกิจท่�วางไว้	

บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยอาจำม่้คว่าม้เส่ำ�ยงจำากการัท่ี่�ไม่้สำาม้ารัถดำาเน่นการัได้ตาม้เป้ีาหม้ายที่างธุ่รัก่จำท่ี่�ว่างไว้่ ซ้�งบร่ัษััที่ฯ  

ได้ขยายธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่เข้าสู่ำธุ่รัก่จำใหม่้อย่างต่อเน่�องแลุ่ะเข้าลุ่งท่ี่นในโครังการัต่างๆ ซ้�งผ่ลุ่การัดำาเน่นงานท่ี่�แท้ี่จำร่ังท่ี่�จำะเก่ดข้�น 

ในอนาคตอาจำไม้่เป็ีนไปีตาม้ผ่ลุ่การัดำาเน่นงานตาม้ท่ี่�ฝ่่ายจัำดการัของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย รัว่ม้ถ้งผู้่ลุ่งท่ี่นคาดหว่ัง โดยฝ่่ายจัำดการั 

บร่ัษััที่ฯ ได้ตรัะหนักถ้งปีรัะเด็นดังกลุ่่าว่ แลุ่ะจำะดำาเน่นการัต่ดตาม้คว่าม้ค่บหน้าของการัดำาเน่นงานแลุ่ะโครังการัต่างๆ ตาม้แผ่นงาน  

รัว่ม้ถ้งจำะที่ำาการัว่่เครัาะห์ปัีจำจัำยทัี่�งภายในแลุ่ะภายนอกท่ี่�อาจำกรัะที่บต่อการัดำาเน่นธุ่รัก่จำอยู่เป็ีนรัะยะ เพ่�อให้สำาม้ารัถดำาเน่นการัต่างๆ  

ให้เป็ีนไปีตาม้เป้ีาหม้ายท่ี่�ว่างไว้่	

	

6.2 ความเส่�ย์งจากการท่�ผูู้้ถืือหุ้่้นิของบริษััทฯ ภาย์หุ้ลังการจัดำการการถืือหุ้่้นิต์�างๆ ท่�ม่ผู้ลต์�อการเปล่�ย์นิแปลง
สัดำส�วนิการถืือหุ้่้นิ

ในส่ำว่นของสัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นของผู้่ถ่อห้่นหลัุ่งจำากเหต่การัณ์์ต่างๆ เช่น

•  การัเสำนอขายห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นต่อปีรัะชาชนเป็ีนครัั�งแรัก (IPO) เม่้�อวั่นท่ี่� 11 พฤศจ่ำกายน 2563

• ท่ี่�ปีรัะช่ม้สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่นม่้ม้ต่อน่มั้ต่ให้ออกแลุ่ะเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ท่ี่�จำะซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ฯ (“SABUY-WA”) ให้แก่

กรัรัม้การัแลุ่ะพนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย จำำานว่น 45,000,000 หน่ว่ยเม่้�อวั่นท่ี่� 18 ม่้นาคม้ 2562

•   ท่ี่�ปีรัะช่ม้สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่นม่้ม้ต่อน่มั้ต่ให้ออกแลุ่ะเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ท่ี่�จำะซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ฯ (“SABUY-WB”) ให้แก่

กรัรัม้การัแลุ่ะพนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย เป็ีนจำำานว่นไม่้เก่น 29,500,000 หน่ว่ย เม่้�อวั่นท่ี่� 20 เม้ษัายน 2564  

•  บร่ัษััที่ฯการัอน่มั้ต่ให้ออกห้่นสำาม้ัญ่เพ่�ม้ท่ี่นแบบเฉีพาะเจำาะจำงจำำานว่น 110,000,000 ห้่นให้กับบร่ัษััที่ ท่ี่.เค.เอสำ. จำำากัด (ม้หาชน)  

ในท่ี่�ปีรัะช่ม้ว่่สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่นเม่้�อวั่นท่ี่� 27 ส่ำงหาคม้ 2564

โดยการัเสำนอขายห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นดังกลุ่่าว่ตลุ่อดจำนการัออกใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ซ่�อห้่นสำามั้ญ่ให้แก่กรัรัม้การัแลุ่ะพนักงานของ  

ส่ำงผ่ลุ่ให้ผู้่ถ่อห้่นเด่ม้ม่้สัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นท่ี่�เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งไปี อาจำที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ ม่้ผ่ลุ่กรัะที่บต่อการับร่ัหารัเช่งนโยบายแลุ่ะอาจำกรัะที่บต่อกำาไรั 

ต่อห้่นของบร่ัษััที่ ซ้�งอาจำม่้ผ่ลุ่เส่ำยต่อรัาคาห้่นได้

บร่ัษััที่ฯ ได้ตรัะหนักถ้งการับร่ัหารัจัำดการัเง่นท่ี่นแลุ่ะการัถ่อครัองห้่นอย่างลุ่ะเอ่ยดถ่�ถ้ว่น โดยม่่้งเน้นการัเต่บโตของบร่ัษััที่ฯ จำากการั

เป็ีนพันธุม่้ตรักบัคู่ค้าท่ี่�ใหป้ีรัะโยชนเ์หม้าะสำม้กบัการัเปีน็ผู้่ถ่อห้่นเพ่�ม้เต่ม้ของบร่ัษััที่ฯ ตลุ่อดจำนเปีน็การัสำรัา้งขว่ญั่แลุ่ะกำาลัุ่งให้กับกรัรัม้การัแลุ่ะ

พนักงานให้เก่ดคว่าม้รู้ัส้ำกของการัเป็ีนเจ้ำาของบร่ัษััที่ฯ ร่ัว่ม้กันผู้่ก่อตั�งแลุ่ะผู้่ถ่อห้่นดั�งเด่ม้ของบร่ัษััที่ฯ

6.3 ความเส่�ย์งด้ำานิสภาพคล�องและความเส่�ย์งด้ำานิความสามารถืในิการช้ำาระคืนิ 

อัตราส่วนิทางการเงินิ  หนิ่วย  ปีี	2562  ปีี	2563  ปีี	2564 

อัต์ราส�วนิสภาพคล�อง  เท�า  0.76   0.82   0.90 

อัต์ราส�วนิหุ้นิ่้สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่้ย์ต์�อกำาไรก�อนิดำอกเบ่้ย์จ�าย์ ภาษ่ัเงินิไดำ้  
ค�าเสื�อมราคาและค�าต์ัดำจำาหุ้นิ�าย์  เท�า  1.45   2.35   2.06 

อัต์ราส�วนิหุ้นิ่้สินิท่�ม่ภาระดำอกเบ่้ย์ท่�ครบกำาหุ้นิดำภาย์ในิ 1 ป่ ต์�อหุ้นิ่้สินิท่�ม่ภาระ
ดำอกเบ่้ย์ทั้งหุ้มดำ   %  68.02  55.68  46.95

อัต์ราส�วนิความสามารถืในิการช้ำาระภาระผูู้กพันิ  เท�า  1.01   0.76   1.03 

รายงานประจำาปี 2564
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บร่ัษััที่ฯ ม่้แนว่โน้ม้ภารัะหน่�ส่ำนท่ี่�ม่้ภารัะดอกเบ่�ยท่ี่�สูำงข้�นจำาก

การัขยายตัว่ของบร่ัษััที่ โดยอัตรัาหน่�ส่ำนท่ี่�ม่้ภารัะดอกเบ่�ยต่อกำาไรัก่อน

ดอกเบ่�ยจ่ำาย ภาษ่ัเง่นได้ ค่าเส่ำ�อม้รัาคาแลุ่ะค่าตัดจำำาหน่าย (Interest 

Bearing Debt to EBITDA Ratio) โดยในปีี 2562-2564 ม่้ค่าเท่ี่ากับ  

1.45 เท่ี่า 2.35 เท่ี่า แลุ่ะ 2.06 เท่ี่า ตาม้ลุ่ำาดับ แม้้ว่่าอยูใ่นรัะดับท่ี่� 

ไม่้สูำงม้ากนัก แต่บร่ัษััที่ฯ ยังคงม่้คว่าม้เส่ำ�ยงด้านสำภาพคลุ่่องที่างการั

เง่น แลุ่ะเม่้�อหน่�ส่ำนท่ี่�ม่้ภารัะดอกเบ่�ยดังกลุ่่าว่เข้าใกลุ้่ช่ว่งกำาหนด 

ชำารัะค่นจำะที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ ม่้คว่าม้เส่ำ�ยงด้านคว่าม้สำาม้ารัถในการัชำารัะ

ค่นเพ่�ม้สูำงข้�น ในขณ์ะท่ี่�อัตรัาส่ำว่นคว่าม้สำาม้ารัถในการัชำารัะภารัะ

ผู่กพัน ลุ่ดลุ่งพอคว่รั โดยในปีี 2562-2564 ม่้ค่าเท่ี่ากับ 1.01 เท่ี่า 

0.76 เท่ี่า แลุ่ะ 1.03 เท่ี่า ตาม้ลุ่ำาดับ เน่�องจำากหน่�ส่ำนท่ี่�ม่้ภารัะดอกเบ่�ย

ส่ำว่นใหญ่่ของบร่ัษััที่ฯ เป็ีนหน่�ส่ำนท่ี่�ม่้ภารัะดอกเบ่�ยท่ี่�ครับกำาหนดชำารัะ

ภายใน 1 ปีี โดยสัำงเกตได้จำากอัตรัาส่ำว่นหน่�ส่ำนท่ี่�ม่้ภารัะดอกเบ่�ยท่ี่�ครับ

กำาหนดภายใน 1 ปีี ต่อหน่�ส่ำนท่ี่�ม่้ภารัะดอกเบ่�ยทัี่�งหม้ดในงว่ด งว่ด 12 

เด่อนแรักของปีี 2564 ท่ี่�ม่้ค่าเท่ี่ากับร้ัอยลุ่ะ 46.95 ลุ่ดลุ่งเม่้�อเท่ี่ยบกับ

ส่ำ�นปีี 2563 ท่ี่�ม่้ค่าเท่ี่ากับร้ัอยลุ่ะ 55.68 ซ้�งแสำดงให้เห็นถ้งคว่าม้เส่ำ�ยง

ด้านสำภาพคลุ่่องที่างการัเง่นในรัะยะสัำ�นท่ี่�เพ่�ม้ข้�นเล็ุ่กน้อย

บร่ัษััที่ฯ จ้ำงอาจำม่้คว่าม้เสำ่�ยงด้านสำภาพคลุ่่องแลุ่ะคว่าม้เสำ่�ยง

ด้านคว่าม้สำาม้ารัถในการัชำารัะค่น ในกรัณ่์ท่ี่�การัขยายการัลุ่งท่ี่นหร่ัอ

ธุ่รัก่จำใหม่้ของบร่ัษััที่ฯ ไม่้สำาม้ารัถสำร้ัางผ่ลุ่การัดำาเน่นงานได้ตาม้ 

เป้ีาหม้ายที่างธุร่ัก่จำท่ี่�ว่างไว้่ ในขณ์ะท่ี่�บร่ัษััที่ฯ ม่้ภารัะหน่�ส่ำนเพ่�ม้สูำงข้�น

แลุ่ะเข้าใกลุ้่ช่ว่งกำาหนดชำารัะ 

อย่างไรัก็ตาม้ บร่ัษััที่ฯ ม่้การับร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยงดังกลุ่่าว่ โดยท่ี่�

ผ่่านม้า บร่ัษััที่ฯ ว่างแผ่นในการัขยายธุ่รัก่จำแลุ่ะการัลุ่งท่ี่นด้ว่ยการัจัำด

โครังสำร้ัางที่างการัเง่นท่ี่�สำม้ด่ลุ่ โดยการัเข้าร่ัว่ม้เป็ีนพันธุม่้ตรัที่างธุ่รัก่จำ  

(Partnership) ในลัุ่กษัณ์ะท่ี่�บร่ัษััที่ฯ ออกห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นให้คู่ค้า

เพ่�อเป็ีนการัชำารัะค่าตอบแที่นของส่ำนที่รััพย์ท่ี่�ลุ่งท่ี่นบางส่ำว่นแที่นการั

จ่ำายชำารัะเป็ีนเง่นสำดทัี่�งหม้ด เพ่�อเพ่�ม้ส่ำว่นของผู้่ถ่อห้่นให้กับบร่ัษััที่ฯ 

สำร้ัางคว่าม้สำม้ด่ลุ่ของหน่�ส่ำนต่อส่ำว่นของผู้่ถ่อห้่นแลุ่ะรัักษัาสำภาพคลุ่่อง 

ของบร่ัษััที่ฯ ไว้่ นอกจำากน่� บร่ัษััที่ฯ ยังม่้การัออกใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่

ให้แก่ผู้่ถ่อห้่น พนักงานแลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ฯ (SABUY-W1, 

SABUY-WA, SABUY-WB) ซ้�งที่ำาให้บร่ัษััที่ฯ ได้รัับเง่นสำด เพ่�ม้ 

สำภาพคลุ่่องแลุ่ะส่ำว่นของผู้่ถ่อห้่นเม่้�อม่้การัแปีลุ่งส่ำที่ธุ่จำากใบสำำาคัญ่

แสำดงส่ำที่ธุ่ดังกลุ่่าว่ โดยสำาม้ารัถใช้แหลุ่่งเง่นท่ี่นดังกลุ่่าว่ในการัชำารัะ

หน่�ส่ำนท่ี่�ม่้ภารัะดอกเบ่�ยบางส่ำว่นได้ โดยบร่ัษััที่ฯ คาดว่่าการัขยายธุร่ัก่จำ

แลุ่ะการัลุ่งท่ี่นใหม่้ของบร่ัษััที่ฯ ในอ่ตสำาหกรัรัม้ท่ี่�เก่�อหน่นกับก่จำกรัรัม้

หลัุ่ก (Complimentary) ผ่่านการัสำร้ัางเคร่ัอข่ายพันธุม่้ตรัที่างธุ่รัก่จำ

ท่ี่�แข็งแกร่ัง การัผ่น้กกำาลัุ่งที่างธุ่รัก่จำ (Synergy) รัะหว่่างกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ 

จำะสำร้ัางการัเต่บโตอย่างยั�งยน่ในการัดำาเน่นธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ได้ 

6.4 ความเส่�ย์งต์�อการลงท่นิในิหุ้ลกัทรพัย์์ต์�างประเทศ

-ไม่ม่-

	

7.	ความเสี�ยงด้ำานิอัตราดำอกเบี�ย	

คว่าม้เส่ำ�ยงจำากอัตรัาดอกเบ่�ยเป็ีนคว่าม้เส่ำ�ยงอันเน่�องจำากการั

เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งของอัตรัาดอกเบ่�ยในตลุ่าด ทัี่�งน่�ที่างบร่ัษััที่ม่้การักู้เง่น

จำากแหลุ่่งเง่นกู้ต่างๆเช่นการักู้จำากธุนาคารัแลุ่ะการัออกห้่นกู้ โดย

คว่าม้เส่ำ�ยงน่�จำะม่้ผ่ลุ่กรัะที่บต่อการักู้เง่นท่ี่�เป็ีนอัตรัาดอกเบ่�ยลุ่อยตัว่ 

อันเม่้�อม่้การัปีรัับอัตรัาดอกเบ่�ยจำากในตลุ่าดเพ่�ม้ข้�นก็จำะที่ำาให้ต้นท่ี่น

การักู้เง่นของบร่ัษััที่สูำงข้�นตาม้ สำำาหรัับห้่นกู้ท่ี่�ที่างบร่ัษััที่ม่้จำะเป็ีนการั

ออกห้่นกู้ท่ี่�ม่้อัตรัาดอกเบ่�ยคงท่ี่� ดังนั�นจำะไม่้ม่้ผ่ลุ่ต่อต้นท่ี่นท่ี่�สูำงข้�นเม่้�อ

อัตรัาดอกเบ่�ยในตลุ่าดม่้การัปีรัับตัว่ข้�น อยา่งไรัก็ตาม้บร่ัษััที่ยงัคงรัักษัา

รัะดับการัก่อหน่� (Debt/equity) ให้อยูใ่นอัตรัาท่ี่�ไม่้สูำงเก่นไปี

	

	

81

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564



6. การขัับเคล่ื่�อนธุุรกิจเพ่ื่�อความยัั่�งย่ั่น
บริิษััท สบาย เทคโนโลยี จำำากััด (มหาชน) เป็็นบริิษััทชั�นนำาด้านเทคโนโลยีที�ดำาเนินกัาริโดยคนไทยริิเริิ�มจำากักัาริให้บริิกัาริด้านตู้้้เติู้มเงิิน  

ตู้่อมาบริิษััทได้ขยายธุุริกัิจำเพื่่�อตู้อบสนองิผู้้้บริิโภคคนไทยในยุคป็ัจำจำุบันและกั้าวข้ามขีดจำำากััดที�ยังิมีอย้่ ด้วยความตู้้องิกัาริที�จำะเป็็นผู้้้นำา 
เทคโนโลยีด้านกัาริเงิิน (Financial Technology) ในอนาคตู้ ที�มีริะบบ Ecosystem ของิตัู้วเองิที�คริบวงิจำริ ซ่ึ่�งิป็ริะกัอบด้วย 4 กัลุ่มธุุริกิัจำหลักั ได้แก่ั  
กัลุ่มธุุริกิัจำชำาริะเงิิน กัลุ่มธุุริกิัจำตู้้้ขายสินค้าอัตู้โนมัตู้ิ กัลุ่มธุุริกัิจำริะบบศู้นย์อาหาริและริะบบจำัดกัาริริ้านค้าแบบคริบวงิจำริ และกัลุ่มธุุริกัิจำบริิกัาริ
ด้านกัาริเงิิน 

บริิษััทฯ ได้ตู้ริะหนักัถึ่งิกัาริดำาเนินกัาริธุุริกัิจำอย่างิยั�งิย่น เพื่่�อส่งิเสริิมกัาริดำาเนินงิานของิบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ให้เป็็นไป็อย่างิ 
มีป็ริะสิทธิุภาพื่ สามาริถึเจำริิญเติู้บโตู้ร่ิวมกัันอย่างิยั�งิยน่ และสามาริถึสร้ิางิป็ริะโยชน์ส้งิสุดตู่้อผู้้้มีส่วนเกีั�ยวข้องิทุกัฝ่่าย ตัู้�งิแตู่้พื่นักังิาน ผู้้้ลงิทุน  
ผู้้้ถ่ึอหุ้น และผู้้้มีส่วนได้เสียอ่�นๆ ดังินั�น บริิษััทฯ จ่ำงิได้สร้ิางิริะบบ SABUY Ecosystem เพ่ื่�อให้ทุกัคนมีความสะดวกัสบายและป็ลอดภัยในกัาริ 
ซ่ึ่�อขายสินค้า หร่ิอกัาริชำาริะเงิิน ควบค่้ไป็กัับกัาริสร้ิางิความสมดุลทางิเศูริษัฐกิัจำ สังิคม และสิ�งิแวดล้อม ภายใตู้้ความสุจำริิตู้ เป็็นธุริริม โป็ร่ิงิใส 
และคำาน่งิถ่ึงิความรัิบผิู้ดชอบตู่้อผู้้้มีส่วนได้เสียทุกัคน 

นโยั่บายั่ความรับผิิดชอบต่่อสัังคม

บริิษััทฯ และบริิษััทย่อย ดำาเนินธุุริกัิจำอย้่ภายใตู้้กัริอบของิ 
ธุริริมาภิบาลที�ดี มีความโป็ร่ิงิใสและสามาริถึตู้ริวจำสอบได้ โดยมีความ
มุ่งิมั�นที�จำะพัื่ฒนาธุุริกิัจำควบค่้ไป็กัับกัาริสร้ิางิสมดุลทางิเศูริษัฐกิัจำ สังิคม  
และสิ�งิแวดล้อม ทั�งินี�บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยตู้ั�งิมั�นที�จำะดำาริงิตู้น 
ให้เป็็นบริิษััทฯ ที�เป็็นแบบอย่างิที�ดีของิสังิคม (Good Corporate 
Citizen) ในกัาริดำาเนินธุุริกัิจำอย่างิยั�งิย่น และสามาริถึบริิหาริกัจิำกัาริ 
ให้เติู้บโตู้อย่างิมั�นคงิและเป็็นที�ยอมรัิบในสังิคม บนพ่ื่�นฐานของิจำริิยธุริริม 
และหลักักัาริกัำากัับด้แลกัิจำกัาริที�ดี ริวมทั�งิสามาริถึสริ้างิผู้ลตู้อบแทน 
ให้กัับผู้้้ถ่ึอหุ้นได้อย่างิมีป็ริะสิทธิุภาพื่ โดยคำาน่งิผู้ลกัริะทบในกัาริดำาเนิน
ธุุริกัิจำที�มีตู้่อผู้้้ที�มีส่วนเกัี�ยวข้องิกัับบริิษััทฯ และบริิษััทย่อยในทุกัด้าน

การวิเคราะห์์ผ้ิ�มีส่ัวนได�เสีัยั่ในห่์วงโซ่่คุณค่าขัอง
ธุุรกิจ

กัาริบริิหาริจำัดกัาริผู้้้มีส่วนได้เสียตู้ลอดห่วงิโซึ่่คุณค่าของิธุุริกัิจำ  
ถึ่อเป็็นสิ�งิที�บริิษััทฯ ให้ความสำาคัญเป็็นอย่างิมากั โดยกัาริบริิหาริ
จำัดกัารินั�นคริอบคลุมถึ่งิผู้้้ได้ริับผู้ลกัริะทบหริ่ออาจำส่งิผู้ลกัริะทบตู้่อ
กัาริดำาเนินงิานของิบริิษััทฯ เพื่่�อสริ้างิความเช่�อมั�นว่าผู้้้มีส่วนได้เสีย 
ได้รัิบกัาริด้แลอย่างิสมดุลตู้ามพัื่นธุกิัจำของิบริิษััทฯ ในความมุ่งิมั�นที�จำะ
สร้ิางิคุณค่าอย่างิยั�งิย่นร่ิวมกัับสังิคมด้วยกัาริเอาใจำใส่ด้แลผู้ลป็ริะโยชน์
อย่างิเป็็นธุริริมตู่้อผู้้้มีส่วนได้เสียทุกักัลุ่มของิบริิษััทฯ

จำากัความมุ่งิมั�นในกัาริพัื่ฒนาผู้ลิตู้ภัณฑ์์ บริิกัาริ และนวัตู้กัริริม
กัาริลงิทุนที�หลากัหลาย เพ่ื่�อตู้อบสนองิตู่้อความตู้้องิกัาริของิทุกัภาคส่วน  
บริิษััทฯ จำ่งิได้พื่ิจำาริณากัิจำกัริริมและกัริะบวนกัาริดำาเนินงิานตู้ลอด 
ห่วงิโซ่ึ่คุณค่า เพ่ื่�อริะบุกัลุ่มผู้้้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกัองิค์กัริ  
อีกัทั�งิได้ดำาเนินกัาริริับฟัังิความคิดเห็นผู้่านช่องิทางิที�หลากัหลาย 
ทั�งิในริ้ป็แบบออนไลน์และออฟัไลน์ เพื่่�อนำาข้อม้ล ความคิดเห็น  
และความคาดหวังิของิผู้้้มีส่วนได้เสียในแตู้่ละกัลุ่มมาวิเคริาะห์ และ 
ตู้อบสนองิความตู้้องิกัาริได้อย่างิเหมาะสม ในปี็ 2564 บริิษััทฯ สามาริถึ
ริะบุผู้้้มีส่วนได้เสียทั�งิหมด 9 กัลุ่ม ป็ริะกัอบด้วย พื่นักังิาน ค้่ค้า  
(ผู้้ ้ริับเหมา/ผู้้ ้ขาย) ล้กัค้า นักัลงิทุน/ผู้้้ถึ่อหุ้น ค้่ความริ่วมม่อทางิ
ธุุริกิัจำ เจ้ำาหนี�/เจ้ำาของิเงิินทุน หน่วยงิานกัำากัับ ชุมชนและสังิคม และ
ส่�อมวลชน 

อีกัทั�งิ ในป็ี 2564 บริิษััทฯ ได้จำัดให้มีกัาริสานสัมพื่ันธุ์ริ่วม
กัับกัลุ่มตู้ัวแทนผู้้้มีส่วนได้เสีย ซึ่่�งิเป็็นไป็ตู้ามมาตู้ริฐาน AA1000 
Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) และ  
GRI Standards ทั�งินี�ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจำากัผู้้้มีส่วนได้เสีย  
จำะถึ้กันำาไป็พื่ิจำาริณาในกัาริคัดเล่อกัป็ริะเด็นความยั�งิย่นที�มีความ
สำาคัญตู้่อบริิษััทฯ อีกัทั�งิในอนาคตู้บริิษััทฯ จำะนำาความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของิผู้้ ้มีส่วนได้เสียไป็จำัดทำาแผู้นกัาริดำาเนินงิาน 
สร้ิางิความสัมพัื่นธ์ุกัับผู้้้มีส่วนได้เสีย เพ่ื่�อป็รัิบป็รุิงิ พัื่ฒนา และแก้ัไข 
กัาริดำาเนินงิานของิบริิษััทฯ ให้เกิัดป็ริะสิทธิุภาพื่ตู่้อไป็

รายงานประจำาปี 2564
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ผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์ ช้�องทางการสานิสัมพันิธุ
กับผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์

ความต์องการและ
ความคาดำหุ้วัง การต์อบสนิองต์�อความคาดำหุ้วัง การสร้างมูลค�าเพิ�ม

พนิกงานิ • การสื�อสารภาย์ในิองค์กร ร�วมกับฝ่า่ย์ 
ทรัพย์ากรบ่คคลหุ้รือหุ้วหุ้นิาแผู้นิก เช้�นิ 
การประช้มต์�างๆ 

• แบบสำารวจความพ้งพอใจ (ปีละ 1 ครั�ง)

• บอร์ดำประช้าสัมพันิธุ

• การฝ่กึอบรม

• การสื�อสารผู้�านิช้�องทาง Social media 
เช้�นิ Facebook และwebsite 

• กิจกรรมภาย์ในิองค์กรร�วมกับพนิกงานิ 

• การสานิสัมพันิธุกับผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์

• ราย์งานิประจำาปี

• ช้�องทางการร้องเร่ย์นิ 

• การพัฒนิาข่ดำความสามารถืของพนิกังานิ

• การจัดำการทรัพย์ากรมนิษัย์อย์�าง 
ม่ประสิทธุภาพ

• ค�าต์อบแทนิ และสวัสดำการท่�เปนิธุรรม

• การเป็นิผู้นิำาธุรกิจดำานิเทคโนิโลย์ 
(การเต์บโต์ของธุรกิจ)

• การพัฒนิาและบูรณาการแพลต์ฟื้อร์ม 
การทำางานิและรับรองค่ณภาพของ 
อ่ปกรณ์สำานิกงานิ

• ความรับผู้ดำช้อบต์�อสิ�งแวดำล้อมและ 
ประสิทธุภาพการใช้ทรัพย์ากร

• ความรับผู้ดำช้อบต์�อสังคม (การเพิ�ม 
โอกาสใหุ้ผู้ใช้เข้าถืงดำจิทัล)

• ส�งเสริมธุรรมาภิบาล

• การบริหุ้ารความเส่�ย์งอย์�างม่ 
ประสิทธุภาพ

• จัดำใหุ้ม่ช้�องทางใหุ้พนิกงานิส�งความ 
คิดำเหุ้นิหุ้รือข้อร้องเร่ย์นิ เช้�นิ การแจ้ง 
เบาะแส ดำำาเนินิการสำารวจความพ้งพอใจ
ของพนิกงานิท่กปี

• ปฏิบัต์ต์ามมาต์รฐานิแรงงานิไทย์

• สร้างแบบจำาลอง Person Job Fit 
Model เพื�อสรรหุ้างานิท่�เหุ้มาะสมกับ 
ศักย์ภาพบ่คคลและการประเมินิต์าม 
ประสิทธุภาพ

• คิดำค้นิผู้ลิต์ภัณฑ์ใหุ้ม� ท่�สามารถืสร้าง 
ค่ณค�าทางสังคมและสิ�งแวดำล้อม

• กำาหุ้นิดำกลย์ทธุการนิำาเสนิอค่ณค�าของ 
พนิกงานิ (EVP) เช้�นิ ค�าต์อบแทนิและ 
ผู้ลประโย์ช้นิท่�ย์ต์ธุรรม 
โอกาสในิการพัฒนิาและความก้าวหุ้นิา 
(การฝ่กึอบรมเพื�อพัฒนิาทักษัะ) 
และวัฒนิธุรรมองค์กร

• กำาหุ้นิดำกลย์ทธุจ่ดำขาย์ของบริษัท หุ้รือ 
Unique Selling Proposition (USP)

• พัฒนิาอ่ปกรณ์/แพลต์ฟื้อร์มในิสำานิกงานิ 
เพื�อรองรับการทำางานิภาย์ในิและพัฒนิา
ระบบฐานิข้อมูลแบบบูรณาการหุ้รือระบบ
ข้อมูลขนิาดำใหุ้ญ� (Big Data)

• สร้างแรงจูงใจในิการเร่ย์นิรู้ เช้�นิ  
แพลต์ฟื้อร์มสำาหุ้รับแลกเปล่�ย์นิการ 
เร่ย์นินิรู้ร�วมกันิ หุ้รือการใหุ้ใบรับรอง 
ค่ณสมบัต์ของพนิกงานิ 

• สามารถืดำงดำดำ และรักษัาพนิกงานิ 
ท่�ม่ความสามารถื

• เพิ�มประสิทธุภาพการทำางานิของ 
พนิกงานิใหุ้สอดำคล้องกับค�านิย์ม 
ของบริษัท

• ม่วัฒนิธุรรมองค์กรท่�เข้มแข็งและ 
ย์ดำหุ้ย์�นิสอดำคล้องกับพนิกงานิ

• ม่กลไกการร้องท่กข์และแจ้งเบาะแส

• รักษัาความไว้วางใจและความสัมพันิธุ 
ระย์ะย์าวกับพนิกงานิ

• สร้างจิต์สำานิกและพฤต์กรรมความ 
รับผู้ดำช้อบต์�อสิ�งแวดำล้อมและสังคม 
ใหุ้กับพนิกงานิ

• เปนิผู้นิำาธุรกิจในิอ่ต์สาหุ้กรรมเทคโนิโลย์

• ม่ความรู้ท่�ทันิสมัย์สอดำคล้องกับแนิวโนิม 
ในิอนิาคต์

• ม่ระบบข้อมูลท่�ม่ประสิทธุภาพ หุ้รือระบบ 
ข้อมูลขนิาดำใหุ้ญ�เพื�ออำานิวย์ความสะดำวก
ในิการทำางานิ 
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ความต์องการและ
ความคาดำหุ้วัง การต์อบสนิองต์�อความคาดำหุ้วัง การสร้างมูลค�าเพิ�ม

คู�ค้า 
(ผู้รับเหุ้มา/
ผู้ขาย์)

• การประช้มร�วมกับคู�ค้า

• ข้อต์กลงร�วมกับคู�ค้า

• จรรย์าบรรณคู�ค้าธุรกิจ

• การฝ่กึอบรมและใหุ้คำาปร้กษัา 

• การสานิสัมพันิธุกับผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์

• ราย์งานิประจำาปี

• การใหุ้ข้อมูลและสื�อสารผู้�านิเว็บไซต์ 
บริษัทฯ และ Call Center 

• ช้�องทางการร้องเร่ย์นิ

• การสร้างโอกาสทางการต์ลาดำ

• การจัดำการระบบสารสนิเทศ

• การใหุ้คำาปร้กษัาทางธุรกิจ

• การเต์บโต์ของธุรกิจ (ในิบริการต์�างๆ)

• ความปลอดำภัย์ทางไซเบอร์

• ความไว้วางใจและความซื�อสัต์ย์ต์�อ 
คู�ค้าทางธุรกิจ

• ผู้ลิต์ภัณฑ์ท่�เป็นิมิต์รต์�อสิ�งแวดำล้อม

• การสื�อสารจรรย์าบรรณคู�ค้าธุรกิจ

• การประเมินิความเส่�ย์งคู�ค้า 

• การพัฒนิาผู้ลิต์ภัณฑ์และบริการท่�เป็นิ
มิต์รต์�อสิ�งแวดำล้อมดำวย์เทคโนิโลย์และ
นิวัต์กรรมท่�ทันิสมัย์

• การฝ่กึอบรมและบริการใหุ้คำาปร้กษัา

• การพัฒนิา Platform ในิการปฏิบัต์การ
และข้อมูลอย์�างม่ประสิทธุภาพดำวย์ 
ระบบเร่ย์ลไทม์และเพิ�มความปลอดำภัย์ 
ทางไซเบอร์

• การปรับปร่งมาต์รฐานิค่ณภาพของ 
ผู้ลิต์ภัณฑ์และสร้างความนิ�าเช้�อถือ 
ในิหุ้�วงโซ�ค่ณค�า

• การเพิ�มโอกาสและผู้ลประกอบการ 
ทางธุรกิจ

• การรักษัาความไว้วางใจและความ 
สัมพันิธุระย์ะย์าวกับคู�ค้า

• การลดำผู้ลกระทบดำานิสิ�งแวดำล้อมและ 
สังคมต์ลอดำหุ้�วงโซ�ค่ณค�า

• ระบบปฏิบัต์การ/
แพลต์ฟื้อร์มท่�ม่ประสิทธุภาพ

ลูกค้า • การประช้มร�วมกับลูกค้า

• การทำาข้อต์กลงและเงื�อนิไขร�วมกับ 
ลูกค้า

• การสัมภาษัณ์และสำารวจความพ้งพอใจ

• การเย์�ย์มลูกค้า

• การสานิสัมพันิธุผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์

• ราย์งานิประจำาปี

• การใหุ้ข้อมูลและสื�อสารผู้�านิช้�องทาง 
Social Media  

• ช้�องทางการร้องเร่ย์นิ และใหุ้คำาแนิะนิำา

• การส�งมอบผู้ลิต์ภัณฑ์และบริการ 
ท่�ม่ค่ณภาพ

• การต์อบสนิองต์�อความต์องการของ 
ลูกค้าดำวย์การนิำานิวัต์กรรมและ 
เทคโนิโลย์มาปรับใช้ในิผู้ลิต์ภัณฑ์และ 
บริการ

• ความปลอดำภัย์ทางไซเบอร์และการ 
รักษัาข้อมูลส�วนิบ่คคล

• พัฒนิาและนิำาเสนิอผู้ลิต์ภัณฑ์และ 
บริการดำวย์เทคโนิโลย์ท่�ทันิสมัย์และ 
สอดำคล้องกับมาต์รฐานิสากลเพื�อ 
ต์อบสนิองความต์องการของลูกค้า

• การพัฒนิาระบบการจัดำการความ 
ปลอดำภัย์ของข้อมูล (ISMS) และปฏิบัต์
ต์ามพระราช้บัญญัต์ค่้มครองข้อมูล 
ส�วนิบ่คคล (PDPA)

• สร้างช้�องทางท่�สะดำวกและรวดำเร็วใหุ้ 
ลูกค้าต์ดำต์�อ/ร้องเร่ย์นิ/ใหุ้คำาแนิะนิำา

• ดำำาเนินิการสำารวจความพ้งพอใจของ 
ลูกค้าท่กปี

• บูรณาการะบบข้อมูล/ฐานิข้อมูล 
ขนิาดำใหุ้ญ�เพื�อสรรหุ้าผู้ลิต์ภัณฑ์ต์าม 
ความต์องการของลูกค้า

• กำาหุ้นิดำนิโย์บาย์ความรับผู้ดำช้อบต์�อ 
ลูกค้าโดำย์ใหุ้ความสำาคัญต์�อความ 
ปลอดำภัย์ของข้อมูลเปนิอันิดำบแรก

• การใหุ้บริการอย์�างม่ค่ณภาพและ 
พัฒนิาผู้ลิต์ภัณฑ์ใหุ้เป็นิไปต์าม 
มาต์รฐานิสากล

• การลดำและป้องกันิการโจมต์ทาง 
ไซเบอร์ท่�อาจะเกิดำข้�นิ

• การรักษัาและสร้างความสัมพันิธุท่� 
แนิ�นิแฟื้นิกับลูกค้าและผู้ท่�ม่โอกาส 
เปนิลูกค้าในิอนิาคต์

รายงานประจำาปี 2564
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ผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์ ช้�องทางการสานิสัมพันิธุ
กับผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์

ความต์องการและ
ความคาดำหุ้วัง การต์อบสนิองต์�อความคาดำหุ้วัง การสร้างมูลค�าเพิ�ม

นิกลงท่นิ/
ผู้ถือหุ้นิ

• การประช้มร�วมกับนิกลงท่นิและผู้ถือหุ้นิ
• การประช้มสามัญผู้ถือหุ้นิประจำาปี
• การเข้าร�วมกิจกรรมเพื�อเผู้ย์แพร�ความ

เช้�ย์วช้าญและประสิทธุภาพของธุรกิจ
• เปิดำเผู้ย์ข้อมูล ผู้�านิ SET Portal 

System
• การอภิปราย์และการวิเคราะหุ้ของ 

ฝ่า่ย์บริหุ้าร
• การสานิสัมพันิธุผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์
• ราย์งานิประจำาปี
• การใหุ้ข้อมูลและสื�อสารผู้�านิช้�องทาง 

Social Media  
• ช้�องทางการร้องเร่ย์นิ

• ความปลอดำภัย์ทางไซเบอร์และ 
ความปลอดำภัย์ของข้อมูล

• การเต์บโต์ของธุรกิจ
• ผู้ลการดำำาเนินิงานิ ท่�ทันิต์�อการ 

เปล่�ย์นิแปลงของเทคโนิโลย์อย์�าง 
รวดำเร็ว

• ทิศทางธุรกิจท่�ช้ดำเจนิ (วิสัย์ทัศนิ  
แผู้นิ นิโย์บาย์)

• ม่พนิกงานิท่�ม่ความสามารถื
• ความรับผู้ดำช้อบต์�อสังคม (การเพิ�ม 

โอกาสใหุ้ผู้ใช้เข้าถืงดำจิทัล)

• การฝ่กึอบรมและพัฒนิาพนิกงานิ 
• การวิเคราะหุ้และจัดำทำาเอกสารข้อมูล 

ท่กไต์รมาสเพื�อสร้างความมั�นิใจใหุ้กับ 
นิกลงท่นิ

• สื�อสารวิสัย์ทัศนิ เปา้หุ้มาย์ และทิศทาง 
ท่�ช้ดำเจนิ

• แลกเปล่�ย์นิความเช้�ย์วช้าญดำานิ 
เทคโนิโลย์ผู้�านิแพลต์ฟื้อร์มต์�างๆ เช้�นิ 
กิจกรรมและเฟื้สบ่�คไลฟื้ ์

• การสร้างสรรค์ผู้ลิต์ภัณฑ์และบริการ 
ใหุ้ม� ๆ ดำวย์เทคโนิโลย์ขั�นิสูง เพื�อ 
ต์อบสนิองความต์องการของต์ลาดำ

• กำาหุ้นิดำจ่ดำเดำ�นิของธุรกิจในิต์ลาดำ 
เพื�อเอาช้นิะคู�แข�ง

• พัฒนิาระบบไอท่/แพลต์ฟื้อร์มและ 
ความปลอดำภัย์ในิฐานิข้อมูล

• การปฏิบัต์ต์ามนิโย์บาย์การเปิดำเผู้ย์
ข้อมูลและการปฏิบัต์ต์�อผู้ถือหุ้นิอย์�าง 
เท�าเท่ย์มกันิ

• การสร้างความมั�นิใจและความไว้วางใจ
ใหุ้กับผู้ถือหุ้นิ

• เปนิธุรกิจช้�นินิำาในิดำานิเทคโนิโลย์
• การเพิ�มโอกาสและผู้ลประกอบการ 

ทางธุรกิจ
• การพัฒนิาระบบปฏิบัต์การและ 

Platform ท่�ม่ประสิทธุภาพ
• การกำากับดำแลกิจการท่�ดำ 

คู�ความร�วมมือ
ทางธุรกิจ

• การใหุ้ความร�วมมือในิการพัฒนิาธุรกิจ
• การประช้ม
• การสานิสัมพันิธุผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์
• ราย์งานิประจำาปี
• จรรย์าบรรณคู�ความร�วมมือทางธุรกิจ
• การใหุ้ข้อมูลและสื�อสารผู้�านิช้�องทาง 

Social Media
• ช้�องทางการร้องเร่ย์นิ

• การเต์บโต์ของธุรกิจ
• การใหุ้ความสำาคัญต์�อการใหุ้ลูกค้าเปนิ

ศูนิย์กลาง 
• ทิศทางการดำำาเนินิธุรกิจท่�ช้ดำเจนิ 
• ความปลอดำภัย์ทางไซเบอร์ 
• ความรับผู้ดำช้อบต์�อสังคมและสิ�ง

แวดำล้อม 

• จัดำทำาแผู้นิบริหุ้ารความเส่�ย์งหุ้รือแผู้นิ 
สำารองเพื�อเปล่�ย์นิความเส่�ย์งใหุ้เป็นิ 
โอกาส

• สื�อสารวิสัย์ทัศนิ เปา้หุ้มาย์ และทิศทาง 
ท่�ช้ดำเจนิ

• ใหุ้ความสำาคัญกับความต์องการ 
ของลูกค้าและค่ณภาพของสินิค้า/
บริการ

• ขย์าย์ธุรกิจ (เช้�นิ การร�วมท่นิ) เพื�อ
คิดำค้นิและปรับปร่งผู้ลิต์ภัณฑ์ (ใหุ้ม�) 
จากเทคโนิโลย์ขั�นิสูง

• การทำาแบบสำารวจความพ้งพอใจ 
ของคู�ความร�วมมือทางธุรกิจ

• การปฏิบัต์ต์ามพระราช้บัญญัต์ 
ค่้มครองข้อมูลส�วนิบ่คคล (PDPA)

• การไดำร�วมมือกับพันิธุมิต์รใหุ้ม� ๆ ท่�ม่
ศักย์ภาพ เพื�อพัฒนิาเทคโนิโลย์ 
ใหุ้ม�ๆ  

• การรักษัาความเช้�อมั�นิใหุ้กับ 
คู�ความร�วมมือทางธุรกิจ

• เปนิธุรกิจช้�นินิำาในิดำานิเทคโนิโลย์
• ม่ส�วนิร�วมในิการลงท่นิท่�คำานิงถืง 

สิ�งแวดำล้อมและสังคม
• เปนิธุรกิจท่�มั�นิคงและม่ความย์ดำหุ้ย์�นิ 

ต์�อการเปล่�ย์นิแปลง 
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ผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์ ช้�องทางการสานิสัมพันิธุ
กับผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์

ความต์องการและ
ความคาดำหุ้วัง การต์อบสนิองต์�อความคาดำหุ้วัง การสร้างมูลค�าเพิ�ม

เจ้าหุ้นิ�/
เจ้าของเงนิท่นิ

• การประช้มร�วมกันิระหุ้ว�างฝ่า่ย์บริหุ้าร 
และเจ้าหุ้นิ�

• การพบปะนิกวิเคราะหุ้

• จัดำทำาสัญญาและข้อต์กลงเปนิ 
ลาย์ลักษัณ์อักษัร

• การสานิสัมพันิธุผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์

• ราย์งานิประจำาปี

• การใหุ้ข้อมูลและสื�อสารผู้�านิช้�องทาง 
Social Media 

• ช้�องทางการร้องเร่ย์นิ

• ความมั�นิคงทางไซเบอร์และ 
ความปลอดำภัย์ของข้อมูล

• ทิศทางการดำำาเนินิธุรกิจท่�ช้ดำเจนิ 

• การบริหุ้ารจัดำการความเส่�ย์ง

• การปรับต์วและการพัฒนิานิวัต์กรรม

• การกำาหุ้นิดำวิสัย์ทัศนิและเป้าหุ้มาย์ 
ท่�ช้ดำเจนิและสามารถืนิำาไปใช้ไดำจริง

• การรักษัาความปลอดำภัย์ของข้อมูล 
ลูกค้าผู้�านิความรับผู้ดำช้อบต์�อนิโย์บาย์ 
ลูกค้าและผู้บริโภค 

• การปฏิบัต์ต์ามเงื�อนิไขและสัญญาเงินิกู้
อย์�างเคร�งครัดำ 

• การปฏิบัต์ต์ามกฎระเบ่ย์บของสถืาบันิ 
การเงินิอย์�างเคร�งครัดำ

• การใหุ้ความร�วมมือในิการต์อบคำาถืามท่�
ถืกต์องต์�อนิกวิเคราะหุ้สินิเช้�อ

• การคิดำค้นิผู้ลิต์ภัณฑ์ใหุ้ม�ดำวย์ 
เทคโนิโลย์ท่�ทันิสมัย์ต์ามความต์องการ
ของต์ลาดำ

• ปฏิบัต์ต์ามพระราช้บัญญัต์ค่้มครอง 
ข้อมูลส�วนิบ่คคล (PDPA)

• การเต์บโต์ทางธุรกิจอย์�างมั�นิคง

• การสร้างวัฒนิธุรรมท่�ย์ดำหุ้ย์�นิ  
(จากการบริหุ้ารจัดำการความเส่�ย์ง 
และวิกฤต์อย์�างม่ประสิทธุภาพ)

• การสร้างความไว้วางใจและความเช้�อมั�นิ
ในิระย์ะย์าวต์�อบริษัทฯ

หุ้นิ�วย์งานิ
กำากับ 

• การพบปะ ช้�แจง และพูดำค่ย์ในิโอกาสต์�าง 
ๆ ร�วมกับหุ้นิ�วย์งานิราช้การท่�เก่�ย์วข้อง

• การม่ส�วนิร�วมและสนิบสนินิโครงการ 
ต์�าง ๆ ของหุ้นิ�วย์งานิภาครัฐ

• เปิดำเผู้ย์ข้อมูล ผู้�านิ SET Portal 
System

• การใหุ้ข้อมูลและสื�อสารผู้�านิช้�องทาง 
Social Media

• การสานิสัมพันิธุผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์

• ราย์งานิประจำาปี

• ช้�องทางการร้องเร่ย์นิ

• การปฏิบัต์ต์ามกฎหุ้มาย์และระเบ่ย์บ 
ท่�เก่�ย์วข้องกับการดำำาเนินิธุรกิจ

• การกำากับดำแลกิจการท่�ดำ 

• การดำแลค่ณภาพของบริการและสินิค้า 

• ความรับผู้ดำช้อบต์�อสังคมและ 
สิ�งแวดำล้อม 

• การปฏิบัต์ต์ามกฎหุ้มาย์และข้อบังคับ 
อย์�างเคร�งครัดำ

• การปฏิบัต์ต์ามนิโย์บาย์ต์�อต์านิ 
การท่จริต์คอร์รัปช้นิของบริษัทฯ และ 
นิโย์บาย์การจัดำการผู้ลประโย์ช้นิทับซ้อนิ
การดำำาเนินิธุรกิจดำวย์ความโปร�งใส 
และลดำผู้ลกระทบต์�อสิ�งแวดำล้อม 
และสังคม

• ส�งเสริมผู้ลิต์ภัณฑ์ท่�ม่ค่ณค�าทางสังคม
และสิ�งแวดำล้อม

• การกำากับดำแลกิจการท่�ดำ 

• การรักษัาความไว้วางใจจากสาธุารณช้นิ

• การเต์บโต์ของธุรกิจในิระย์ะย์าว

• การเพิ�มความโปร�งใสเพื�อลดำความ 
ขัดำแย์งทางผู้ลประโย์ช้นิท่�อาจเกิดำข้�นิ 
ระหุ้ว�างบริษัทฯ และหุ้นิ�วย์งานิ 
กำากับดำแล

• ความร�วมมือทางวิช้าการเพื�อสนิบสนินิ
กิจกรรม 
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ผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์ ช้�องทางการสานิสัมพันิธุ
กับผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์

ความต์องการและ
ความคาดำหุ้วัง การต์อบสนิองต์�อความคาดำหุ้วัง การสร้างมูลค�าเพิ�ม

ช้มช้นิ 
และสังคม

• การสำารวจความคิดำเหุ้นิจากช้มช้นิ

• จัดำกิจกรรมช้มช้นิออนิไลนิ เช้�นิ  
การแช้ร์คลิปการดำำาเนินิงานิของ 
บริษัทฯ

• การม่ส�วนิร�วมกับกิจกรรมของช้มช้นิ

• การใหุ้ข้อมูลและสื�อสารผู้�านิช้�องทาง 
Social Media 

• การสานิสัมพันิธุผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์

• ราย์งานิประจำาปี

• ช้�องทางการร้องเร่ย์นิ

• การเพิ�มโอกาสในิการทำางานิและพัฒนิา
ทักษัะใหุ้กับช้มช้นิ

• การจัดำการสิ�งแวดำล้อม 
โดำย์เฉพาะเรื�องการจัดำการของเส่ย์

• การช้�วย์เหุ้ลือประช้าช้นิในิช้มช้นิเมื�อเกิดำ
เหุ้ต์ฉ่กเฉินิข้�นิ

• ส�งเสริมกิจกรรมช้มช้นิกระช้บความสัม
พันิธุของคนิในิช้มช้นิ

• สนิบสนินิกิจกรรมของช้มช้นิ เช้�นิ 
การสนิบสนินิก่ฬา (โครงการสโมสร 
สม่ทรปราการ) โครงการทำาไดำบ่ญ และ
การบริจาคเพื�อบรรเทาผู้ลกระทบท่�เกิดำ
ข้�นิระหุ้ว�างการแพร�ระบาดำของ 
โรคต์ดำเช้�อไวรัสโคโรนิา 2019 
(COVID-19)

• ใหุ้ความรู้แก�ช้มช้นิเก่�ย์วกับการพัฒนิา 
ทักษัะ และความเช้�ย์วช้าญท่�เก่�ย์วข้อง 
กับการดำำาเนินิงานิของบริษัท 

• จ้างคนิในิท้องถื�นิ

• สื�อสารกับช้มช้นิเก่�ย์วกับการดำแล 
สิ�งแวดำล้อมโดำย์เฉพาะการจัดำการ 
ของเส่ย์

• การสำารวจความต์องการหุ้รือ 
ความคิดำเหุ้นิของช้มช้นิประจำาปี

• การรักษัาความไว้วางใจในิระย์ะย์าว 
กับช้มช้นิ

• การลดำอัต์ราการว�างงานิ

• การไดำรับความร�วมมือจากช้มช้นิ

• การปรับปร่งค่ณภาพช้วิต์ความเป็นิอย์�
ของช้มช้นิ

• การสร้างความต์ระหุ้นิกในิการจัดำการ 
สิ�งแวดำล้อม

• การลดำและป้องกันิผู้ลกระทบต์�อสังคม 
และสิ�งแวดำล้อม

สื�อมวลช้นิ • เผู้ย์แพร�การดำำาเนินิงานิของ SABUY 
ผู้�านิการแถืลงข�าว/ข�าวประช้าสัมพันิธุ 
เก่�ย์วกับการดำำาเนินิธุรกิจและการปรับป
ร่งองค์กรอย์�างสมำ�าเสมอ

• สัมภาษัณ์ผู้บริหุ้าร 
เก่�ย์วกับการดำำาเนินิงานิ โครงการ 
และสถืานิการณ์ในิปจัจ่บันิ 

• เข้าร�วมกิจกรรมเพื�อเผู้ย์แพร�ความเช้�ย์
วช้าญและประสิทธุภาพของธุรกิจ

• การใหุ้ข้อมูลและสื�อสารผู้�านิช้�องทาง 
Social Media

• การสานิสัมพันิธุผู้ม่ส�วนิไดำเส่ย์

• ราย์งานิประจำาปี

• ช้�องทางการร้องเร่ย์นิ

• การบริหุ้ารความเส่�ย์ง

• การจัดำการสิ�งแวดำล้อม

• เผู้ย์แพร�ข้อมูลข�าวสารและนิโย์บาย์ท่�เป็
นิปจัจ่บันิแก�สื�อมวลช้นิอย์�างเท�าเท่ย์มผู้�
านิช้�องทางการสื�อสารต์�างๆ 
อย์�างทันิท�วงท่และรวดำเร็ว

• แลกเปล่�ย์นิความเช้�ย์วช้าญดำานิเทคโนิโ
ลย์ผู้�านิแพลต์ฟื้อร์มต์�างๆ เช้�นิ 
กิจกรรมและเฟื้สบ่�คไลฟื้์

• แสดำงความต์ระหุ้นิกดำานิสิ�งแวดำล้อมผู้�า
นิบริการใหุ้ม�ท่�เปนิมิต์รต์�อสิ�งแวดำล้อม 
(เช้�นิ ร่ไซเคิลขย์ะท่�ต์ขาย์ของอัต์โนิมัต์ 
แลกเปล่�ย์นิขย์ะไฟื้ฟื้า้)

• สร้างความไว้วางใจและความเช้�อมั�นิต์�อ
ประช้าช้นิ

• รักษัาช้�อเส่ย์งท่�ดำในิธุรกิจดำานิเทคโนิโล
ย์ ควบคู�กับความรับผู้ดำช้อบต์�อสังคมแ
ละสิ�งแวดำล้อม 

• เผู้ย์แพร�ข้อมูลท่�ถืกต์องแก�สาธุารณช้นิ
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การปีระเมินิปีระเด็ำนิสำาคัญต่อการพัฒนิาอย่างยั�งย่นิ

บร่ัษััที่ฯ ได้กำาหนดกรัะบว่นการัปีรัะเม่้นปีรัะเด็นสำำาคัญ่ต่อการัพัฒนาอยา่งยั�งยน่ให้สำอดคลุ้่องตาม้ม้าตรัฐานการัรัายงานด้านคว่าม้ยั�งย่น  

(GRI Standards) ขององค์การัแห่งคว่าม้ร่ัเร่ั�ม้ว่่าด้ว่ยการัรัายงานสำากลุ่ (GRI: Global Reporting Initiative) เพ่�อสำะท้ี่อนปีรัะเด็นท่ี่�ม่้ 

นัยสำำาคัญ่ต่อผ่ลุ่กรัะที่บที่างเศรัษัฐก่จำ สัำงคม้ แลุ่ะส่ำ�งแว่ดลุ่้อม้ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะอ่ที่ธุ่พลุ่ต่อการัปีรัะเม่้นแลุ่ะตัดส่ำนใจำของผู่้ม่้สำ่ว่นได้เส่ำย 

ตลุ่อดห่ว่งโซ่ค่ณ์ค่าของธุ่รัก่จำ โดยม่้การัปีรัะเม่้นเพ่�อที่บที่ว่นการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งปีรัะเด็นสำำาคัญ่ ขององค์กรัแลุ่ะผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำย อันจำะสำาม้ารัถ 

นำาไปีบร่ัหารัจัำดการัได้อย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ การัปีรัะเม่้นปีรัะเด็นท่ี่�สำำาคัญ่ 3 ขั�นตอน ปีรัะกอบด้ว่ย

1. การระบ่ประเด็ำนิท่�สำาคัญต์�อองค์กรและผูู้้ม่ส�วนิได้ำเส่ย์

 บร่ัษััที่ฯ พ่จำารัณ์าแลุ่ะว่่เครัาะห์ปีรัะเด็นคว่าม้ยั�งย่นท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับธุ่รัก่จำ ซ้�งครัอบคลุ่่ม้ทัี่�งม่้ต่เศรัษัฐก่จำ สัำงคม้ แลุ่ะสำ่�งแว่ดลุ้่อม้  

โดยพ่จำารัณ์าจำากม้าตรัฐาน ข้อกำาหนด แลุ่ะแนว่ปีฏ่ิ์บัต่ในรัะดับสำากลุ่ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ซ้�งสำอดคลุ้่องกับบร่ับที่แลุ่ะการัดำาเน่นการัด้านคว่าม้ยั�งย่น 

ขององค์กรั แลุ่ะคว่าม้คาดหวั่งของผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำย โดยบร่ัษััที่ฯ ได้กำาหนดขอบเขตของปีรัะเด็นคว่าม้ยั�งย่นตาม้ผ่ลุ่กรัะที่บจำากการัดำาเน่นงาน

ตลุ่อดห่ว่งโซ่ค่ณ์ค่า ซ้�งครัอบคลุ่่ม้ทัี่�งภายในแลุ่ะภายนอกองค์กรั

2. การประเมินิระดัำบความสำาคัญ

 การัปีรัะเม่้นรัะดับคว่าม้สำำาคัญ่ของปีรัะเด็นคว่าม้ยั�งยน่ท่ี่�สำำาคัญ่ จำะพ่จำารัณ์าจำากโอกาสำแลุ่ะผ่ลุ่กรัะที่บต่อการัสำร้ัางค่ณ์ค่าของบร่ัษััที่ฯ 

ซ้�งครัอบคลุ่่ม้ในม่้ต่เศรัษัฐก่จำ สัำงคม้ แลุ่ะส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ รัว่ม้ถ้งรัะดับคว่าม้สำนใจำ ผ่ลุ่กรัะที่บ แลุ่ะคว่าม้สำำาคัญ่ต่อผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำย

3. การทวนิสอบและรับรองผู้ลการประเมินิ

 ผ่ลุ่ลัุ่พธ์ุของการัปีรัะเม่้นรัะดับคว่าม้สำำาคัญ่ของปีรัะเด็นคว่าม้ยั�งยน่ จำะถูกพ่จำารัณ์าคว่าม้ถูกต้องครับถ้ว่นโดยคณ์ะที่ำางาน ก่อนนำาเสำนอ

ให้ผู้่บร่ัหารัรัะดับสูำงได้ดำาเน่นการัพ่จำารัณ์า ที่บที่ว่น แลุ่ะให้คว่าม้เห็นชอบเพ่�ออน่มั้ต่ปีรัะเด็นท่ี่�สำำาคัญ่ด้านคว่าม้ยั�งย่นของบร่ัษััที่ฯ

ผู้ลการประเมินิประเด็ำนิสำาคัญด้ำานิความยั์�งยื์นิ
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บร่ัษััที่ฯ ได้จัำดกลุ่่่ม้ปีรัะเด็นสำำาคัญ่ด้านคว่าม้ยั�งย่นออกเปี็น 3 กลุ่่่ม้ ซ้�งครัอบคลุ่่ม้ปีรัะเด็นด้านส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ สัำงคม้ แลุ่ะเศรัษัฐก่จำแลุ่ะ 

ธุรัรัม้าภ่บาลุ่ หร่ัอ ESG เพ่�อกำาหนดแนว่ที่างในการับร่ัหารัจัำดการัต่อไปี ดังน่�

มิต์ิเศรษัฐกิจและธุรรมาภิบาล มิต์ิสิ�งแวดำล้อม มิต์ิสังคม

• การกำากับดำูแลกิจการ
• การบริหุ้ารจัดำการความเส่�ย์งและการ

จัดำการภาวะวิกฤต์
• นิวัต์กรรมทางธุ่รกิจเพื�อสังคมและสิ�ง

แวดำล้อม  
• การบริหุ้ารจัดำการความสัมพันิธ์ุลูกค้า
• การบริหุ้ารจัดำการหุ้�วงโซ�อ่ปทานิ

• กลย์่ทธุ์การเปล่�ย์นิแปลงสภาพภูมิ
อากาศ 

• การปฏิิบัต์ิต์�อแรงงานิอย์�างเป็นิธุรร
มและเคารพสิทธุิมนิ่ษัย์ช้นิ

• การพัฒนิาท่นิมนิ่ษัย์์ขององค์กร
• อาช้่วอนิามัย์และความปลอดำภัย์
• การม่ส�วนิร�วมต์�อช้่มช้นิ

เปีา้หมายการจัดำการด้ำานิความยั�งย่นิ

บร่ัษััที่ฯ ม่่้งมั้�นในการัเป็ีนผู้่นำาในเที่คโนโลุ่ย่ โดยม่้พันธุก่จำในการัยกรัะดับคว่าม้เช่�อมั้�นแลุ่ะคว่าม้ยั�งย่นให้กับผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำย  

ในฐานะท่ี่�เป็ีนผู้่ม่้ส่ำว่นสำำาคัญ่ในการัดำาเน่นธุ่รัก่จำ บร่ัษััที่ฯ จ้ำงได้ว่างแผ่นการักำาหนดกลุ่ย่ที่ธ์ุแลุ่ะท่ี่ศที่างการัดำาเน่นงานด้านคว่าม้ 

ยั�งย่นขององค์กรั ให้สำอดคลุ้่องกับเป้ีาหม้ายการัพัฒนาท่ี่�ยั�งย่นขององค์การัสำหปีรัะชาชาต่ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) 

เพ่�อเพ่�ม้ข่ดคว่าม้สำาม้ารัถขององค์กรั ท่ี่�จำะร่ัว่ม้ก้าว่สู่ำการัเป็ีนผู้่นำาเที่คโนโลุ่ย่ที่างด้านการัเง่นในอนาคต ซ้�งม่้สำารัะสำำาคัญ่ดังน่� 

ทิศทางกลย่์ทธ์ุ เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ การสนัิบสน่ินิเป้าหุ้มาย์ 
การพัฒนิาท่�ยั์�งยื์นิ

มิติ์ 
เศรษัฐกิจ 

และ 
ธุรรมาภิบาล

เสริมสร้างกลไกการกำากับดูำแล 
และส�งเสริมความโปร�งใสทั�วทั�ง 
องค์กร

• ไม�ฝ่า่ฝ่น้ิและปฏิิบัต์ิต์ามกฎหุ้มาย์ท่�เก่�ย์วข้อง 
การกำากับดูำแลกิจการอย์�างเคร�งครัดำ

• การม่ส�วนิร�วมของผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ย์ต์�อการ 
พัฒนิาอย์�างยั์�งยื์นิของบริษััทฯ

• ไม�ม่ข้อร้องเร่ย์นิจากผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ย์

เสริมสร้างการบริหุ้ารความเส่�ย์ง 
และระบบควบค่มภาย์ในิ โดำย์ม่�งเน้ินิ 
การประเมินิและจัดำลำาดัำบความ 
สำาคัญของความเส่�ย์ง พร้อมทั�ง 
วิธุ่แก้ไขอย์�างเหุ้มาะสม

• การนิำาระบบบริหุ้ารความเส่�ย์งไปใช้้ทั�วทั�งองค์กร
• พนิักงานิและบ่คลากรไดำ้รับการฝ่กึอบรมเรื�อง 

การบริหุ้ารความเส่�ย์ง
• พนิักงานิและบ่คลากรไดำ้รับการฝ่กึอบรมเก่�ย์วกับ

ความเส่�ย์งในิการรักษัาข้อมูลความลับ
• ไม�ม่กรณ่การละเมิดำการค่้มครองข้อมูลส�วนิบ่คคล

 

 

การนิำาเทคโนิโลย่์ขั�นิสูงมาประย่์กต์์ 
ใช้้ในิโมเดำลทางธุ่รกิจ เพื�อสร้าง 
ค่ณค�าทางสังคมและสิ�งแวดำล้อม

• การลงท่นิในิการวิจัย์และพัฒนิานิวัต์กรรมเพื�อ 
ปรับปร่งประสิทธิุภาพของผู้ลิต์ภัณฑ์์และบริการ

• การพัฒนิาผู้ลิต์ภัณฑ์์และบริการท่�ออกแบบมา 
เพื�อกล่�มผูู้้ด้ำอย์โอกาส

  

การนิำาความพ้งพอใจของลูกค้า
มาพัฒนิาผู้ลิต์ภัณฑ์์และบริการ 
ต์ลอดำจนิการดำำาเนิินิธุ่รกิจ

• ความพ้งพอใจของลูกค้าท่�ม่ต์�อภาพรวมการ 
ดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ เพิ�มข้�นิอย์�างต์�อเนืิ�อง

• การต์อบสนิองต์�อความต์้องการและความ 
คาดำหุ้วังของลูกค้าอย์�างทันิท�วงท่

  

ย์กระดัำบการจัดำการหุ้�วงโซ�ค่ณค�า 
ผู้�านิการพิจารณาจากผู้ลกระทบ 
ต์�อสิ�งแวดำล้อม สังคม และ 
เศรษัฐกิจ ต์ลอดำจนิกำาหุ้นิดำ 
จรรย์าบรรณทางธุ่รกิจ

• คู�ค้าและคู�ความร�วมมือทางธุ่รกิจปฏิิบัต์ิต์าม 
กฎระเบ่ย์บ และกฎหุ้มาย์อย์�างเคร�งครัดำ

• การประเมินิความเส่�ย์งของคู�ค้าต์�อเรื�องสิทธุิ 
มน่ิษัย์ช้นิ

• การประเมินิคู�ค้าและคู�ความร�วมมือทางธุ่รกิจ 
โดำย์ใช้้เกณฑ์์ด้ำานิ ESG

  

มิติ์ 
สิ�งแวดำล้อม

การพิจารณาการเปล่�ย์นิแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เพื�อลดำผู้ลกระทบ 
ด้ำานิสิ�งแวดำล้อม และบริหุ้าร 
จัดำการวัสด่ำและพลังงานิอย์�าง 
ม่ประสิทธิุภาพ

• ลดำปริมาณการใช้้พลังงานิไฟื้ฟื้า้
• การนิำาวัสดำ่ร่ไซเคิลมาใช้้ในิการผู้ลิต์ เพื�อลดำ 

ปริมาณของเส่ย์ทางอิเล็กทรอนิิกส์
• การใหุ้้พนิักงานิม่ส�วนิร�วมต์�อกิจกรรมประหุ้ย์ัดำ 

พลังงานิและจัดำการของเส่ย์
• การลดำความเข้มข้นิการปล�อย์ก�าซคาร์บอนิ 

(carbon intensity)
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ทิศทางกลย่์ทธ์ุ เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ การสนัิบสน่ินิเป้าหุ้มาย์ 
การพัฒนิาท่�ยั์�งยื์นิ

มิติ์ 
สังคม

พัฒนิากลไกด้ำานิสิทธิุมน่ิษัย์ช้นิ 
ใหุ้้เป็นิมาต์รการของบริษััทฯ เพื�อ 
ขจัดำการละเมิดำแรงงานิและ 
สิทธิุมน่ิษัย์ช้นิในิหุ้�วงโซ�ค่ณค�า

• ไม�ม่เหุ้ต์่การณ์การละเมิดำสิทธุิมนิ่ษัย์ช้นิ 
ต์ลอดำหุ้�วงโซ�ค่ณค�า

  

จ�าย์ผู้ลต์อบแทนิท่�เท�าเท่ย์ม ด้ำวย์ 
การส�งเสริมต์ามผู้ลงานิและ 
โปรแกรมการฝ่กึอบรมท่�พนัิกงานิ 
ท่กคนิสามารถืเข้าถ้ืงได้ำ

• การเพิ�มความผูู้กพันิร�วมกับพนิักงานิ
• ลดำอัต์ราการลาออกของพนิักงานิ 
• เพิ�มอัต์ราการใหุ้้ค�าต์อบแทนิเพิ�ม
• สนิับสนิ่นิใหุ้้พนิักงานิเข้ารับการอบรมเพื�อฝ่กึฝ่นิ

ทักษัะและความเช้่�ย์วช้าญในิการทำางานิ
  

การย์กระดัำบค่ณภาพช่้วิต์และความ
ปลอดำภัย์ในิท่�ทำางานิของพนัิกงานิ 
และผูู้้ท่�เก่�ย์วข้อง

• สนิับสนิ่นิใหุ้้พนิักงานิม่ค่ณภาพช้่วิต์และ 
ความเปน็ิอยู์�ท่�ด่ำจากการทำางานิ

• ลดำอ่บัต์ิเหุ้ต์่และอัต์ราการเส่ย์ช้่วิต์จากการทำางานิ
• ฝ่กึอบรมคู�ค้าและคู�ความร�วมมือทางธุ่รกิจดำ้านิ 

ความปลอดำภัย์ในิการทำางานิก�อนิปฏิิบัติ์งานิ
  

การรักษัาความสัมพันิธ์ุท่�ด่ำกับ
ช่้มช้นิ และลดำผู้ลกระทบจากการ 
ดำำาเนิินิงานิท่�ม่ผู้ลกระทบต์�อสังคม

• สนิับสนิ่นิการจ้างงานิคนิในิท้องถืิ�นิ
• การรักษัาและเพิ�มระดำับความพ้งพอใจของช้่มช้นิ

ท่�ม่ต์�อการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ
• สนิับสนิ่นิการลงท่นิเพื�อช้่มช้นิและสังคม

 

ภัาพรวมการดำำาเนิินิการและการจัดำการปีระเด็ำนิด้ำานิความยั�งย่นิที�สำาคัญ

บร่ัษััที่ฯ ดำาเน่นธุ่รัก่จำภายใต้หลัุ่กธุรัรัม้าภ่บาลุ่ท่ี่�ด่ ม่้คว่าม้โปีรั่งใสำแลุ่ะตรัว่จำสำอบได้ โดยม่้คว่าม้ม้่่งมั้�นท่ี่�จำะพัฒนาธุ่รัก่จำคว่บคู่ไปีกับ 

การัสำรั้างสำม้ด่ลุ่ที่างเศรัษัฐก่จำ สัำงคม้ แลุ่ะสำ่�งแว่ดลุ่้อม้ ทัี่�งน่�บร่ัษััที่ฯ ตั�งมั้�นในการัเปี็นแบบอย่างท่ี่�ด่ของสัำงคม้ (Good Corporate Citizen)  

ในการัดำาเน่นธุ่รัก่จำอย่างยั�งย่นแลุ่ะสำาม้ารัถบร่ัหารัก่จำการัให้เต่บโตอย่างมั้�นคงแลุ่ะเป็ีนท่ี่�ยอม้รัับในสัำงคม้บนพ่�นฐานของจำร่ัยธุรัรัม้แลุ่ะหลัุ่กการั 

กำากับดูแลุ่ก่จำการัท่ี่�ด่ รัว่ม้ทัี่�งสำาม้ารัถสำร้ัางผ่ลุ่ตอบแที่นให้กับผู้่ม่้สำ่ว่นได้เส่ำยอย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพโดยจำะคำาน้งผ่ลุ่กรัะที่บในการัดำาเน่นธุ่รัก่จำท่ี่�ม่้ 

ต่อผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำย ตลุ่อดห่ว่งโซ่ค่ณ์ค่าของบร่ัษััที่ฯ อย่างต่อเน่�อง 

มิติ์ ผู้ลการดำำาเนิินิงานิ

เศรษัฐกิจ 
และธุรรมาภิบาล

• ไม�พบข้อร้องเร่ย์นิท่�เกิดำจากการไม�ปฏิิบัต์ิต์ามหุ้ลักการกำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่
• ไม�ม่ข้อพิพาททางกฎหุ้มาย์ใดำ ๆ
• ไม�พบเหุ้ต์่การณ์ท่�ถืูกโจมต์่ทางไซเบอร์     
• ไม�พบเหุ้ต์่การณ์ท่�ข้อมูลลูกค้ารั�วไหุ้ล       
• จำานิวนิข้อร้องเร่ย์นิของลูกค้าม่นิ้อย์กว�าร้อย์ละ 1 จากราย์การการทำาธุ่รกรรม

ทั�งหุ้มดำ
• จำานิวนิคู�ค้าทั�งหุ้มดำ 91 ราย์ 
• ไม�พบกรณ่ท่�บริษััทฯ ไม�ปฏิิบัต์ิ/ละเมิดำ กฎหุ้มาย์หุ้รือข้อบังคับดำ้านิสิ�งแวดำล้อม 
• ไม�พบข้อร้องเร่ย์นิดำ้านิสิ�งแวดำล้อมจากการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ

สิ�งแวดำล้อม

• ไม�พบกรณ่ท่�บริษััทฯ ไม�ปฏิิบัต์ิ/ละเมิดำ กฎหุ้มาย์หุ้รือข้อบังคับดำ้านิสิ�งแวดำล้อม
• ไม�พบข้อร้องเร่ย์นิดำ้านิสิ�งแวดำล้อมจากการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ 
• ค�าใช้้จ�าย์สำาหุ้รับการใช้้พลังงานิไฟื้ฟื้า้ 1,398,677.03 บาท
• ค�าใช้้จ�าย์สำาหุ้รับการใช้้พลังงานิท่�ลดำไดำ้ 218,433 บาท
• ปริมาณการใช้้นิำ�า 131,024.5 บาท
• ปริมาณการใช้้นิำ�าท่�เพิ�มข้�นิ 2,330 บาท

สังคม

• ไม�พบกรณ่การละเมิดำสิทธุิมนิ่ษัย์ช้นิ
• ไม�พบกรณ่การเลือกปฏิิบัต์ิ
• จำานิวนิพนิักงานิทั�งหุ้มดำ 983  คนิ
• จำานิวนิของพนิักงานิเข้าใหุ้ม� 336  คนิ
• จำานิวนิพนิักงานิพ้นิสภาพ 178  คนิ
• จำานิวนิพนิักงานิท้องถืิ�นิ 983 คนิ
• พนิักงานิเข้าใหุ้ม�ร้อย์ละ 34.18 
• จำานิวนิช้ั�วโมงฝ่กึอบรมเฉล่�ย์ 1.05  ช้ั�วโมง/คนิ/ปี 
• จำานิวนิเงินิลงท่นิในิการฝ่กึอบรมและพัฒนิาบ่คลากร 133,400  บาท

รายงานประจำาปี 2564
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การดำำาเนิินิงานิในิมิติเศรษฐกิจและธุรรมาภิับาล

การกำากับดููแลกิจการ

บร่ัษััที่ฯ เช่�อมั้�นเป็ีนอย่างย่�งว่่าการักำากับดูแลุ่ก่จำการัท่ี่�ด่จำะยกรัะดับผ่ลุ่การัดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ฯ ได้อย่างยั�งย่น แลุ่ะเป็ีน 

หัว่ใจำสำำาคัญ่ท่ี่�นำาไปีสู่ำคว่าม้สำำาเร็ัจำแลุ่ะบรัรัลุ่่เป้ีาหม้ายท่ี่�สำำาคัญ่สูำงส่ำด แนว่ปีฏ่ิ์บัต่ในการักำากับดูแลุ่ก่จำการัของบร่ัษััที่ฯ จำะช่ว่ยที่ำาให้มั้�นใจำได้ว่่า  

ท่ี่กการัดำาเน่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ จำะเป็ีนอย่างโปีร่ังใสำ ม่้จำรัรัยาบรัรัณ์ แลุ่ะสำอดคลุ้่องตาม้กฎหม้ายอย่างเคร่ังครััด

บร่ัษััที่ฯ ได้จัำดที่ำานโยบายเก่�ยว่กับการักำากับดูแลุ่ก่จำการัท่ี่�ด่ข้�น โดยย้ดหลัุ่กปีฏ่ิ์บัต่ตาม้หลัุ่กการักำากับดูแลุ่ก่จำการัท่ี่�ด่สำำาหรัับบร่ัษััที่

จำดที่ะเบ่ยน ปีี 2560 ซ้�งครัอบคลุ่่ม้เน่�อหาท่ี่�สำำาคัญ่ อาท่ี่ โครังสำร้ัางการักำากับดูแลุ่ก่จำการัท่ี่�ด่ บที่บาที่หน้าท่ี่� แลุ่ะคว่าม้รัับผ่่ดชอบของ 

คณ์ะกรัรัม้การั ตลุ่อดจำนหลัุ่กการัในการับร่ัหารังานของผู้่บร่ัหารัอย่างโปีร่ังใสำ ชัดเจำน แลุ่ะสำาม้ารัถตรัว่จำสำอบได้ เพ่�อเป็ีนแนว่ที่างในการั

บร่ัหารัจัำดการัที่ำาให้เก่ดคว่าม้เช่�อมั้�นว่่าการัดำาเน่นงานใด ๆ ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย เป็ีนไปีด้ว่ยคว่าม้เป็ีนธุรัรัม้ สำร้ัางคว่าม้น่าเช่�อถ่อ  

แลุ่ะเพ่�อปีรัะโยชน์ในการัสำร้ัางค่ณ์ค่าให้ก่จำการัเต่บโตได้อย่างยั�งย่น ซ้�งสำาม้ารัถศ้กษัา นโยบายหร่ัอแนว่ที่างการักำากับดูแลุ่ก่จำการัท่ี่�ด่ 

ขององค์กรัได้ในส่ำว่นท่ี่� 2 ของรัายงาน 56-1 One Report ปีี 2564 ภายใต้หัว่ข้อ “การักำากับดูแลุ่ก่จำการั”

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัฝ่ึกอบรัม้พนักงานเก่�ยว่กับการักำากับดูแลุ่ก่จำการัที่่�ด่

เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่

• ไม้่ม้่ข้อพ่พาที่ที่่�เก่ดข้�นในที่่กกรัะบว่นการัดำาเน่นงาน

• ไม้่ม้่ข้อรั้องเรั่ยนจำากผู่้ม้่สำ่ว่นได้เสำ่ย

ผู้ลการดำำาเนิินิงานิด้ำานิการกำากับดูำแลกิจการท่�ด่ำ

ไม้่พบข้อรั้องเรั่ยนที่่�เก่ดจำากการัไม้่ปีฏิ์่บัต่ตาม้หลุ่ักการักำากับดูแลุ่ก่จำการัที่่�ด่

ไม้่ม้่ข้อพ่พาที่ที่างกฎหม้ายใด ๆ

การต์�อต้์านิคอร์รัปชั้นิ

บร่ัษััที่ แลุ่ะบร่ัษััที่ในกลุ่่่ม้ ได้ตรัะหนักแลุ่ะย้ดมั้�นการัดำาเน่นธุ่รัก่จำอย่างม่้ค่ณ์ธุรัรัม้ ม่้คว่าม้รัับผ่่ดชอบต่อสัำงคม้แลุ่ะผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำย 

ท่ี่กกลุ่่่ม้ตาม้หลัุ่กการักำากับดูแลุ่ก่จำการัท่ี่�ด่ รัว่ม้ถ้งจำรัรัยาบรัรัณ์ที่างธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ เพ่�อสำร้ัางค่ณ์ค่าอย่างยั�งย่น ร่ัว่ม้กับสัำงคม้ด้ว่ยการั

เอาใจำใส่ำดูแลุ่ผ่ลุ่ปีรัะโยชน์อย่างเป็ีนธุรัรัม้ จ้ำงได้จัำดที่ำานโยบายแลุ่ะแนว่ปีฏ่ิ์บัต่เก่�ยว่กับการัต่อต้านคอร์ัรััปีชันสำำาหรัับบร่ัษััที่ บร่ัษััที่ในกลุ่่่ม้ 

แลุ่ะท่ี่กหน่ว่ยงานท่ี่�เก่�ยว่ข้อง โดยกำาหนดให้ผู้่บร่ัหารัแลุ่ะพนักงานจำะไม้่เร่ัยกร้ัอง ดำาเน่นการั หร่ัอยอม้รัับการัคอรั์รััปีชันในท่ี่กรูัปีแบบ  

ไม่้ว่่าจำะโดยที่างตรังแลุ่ะที่างอ้อม้ ในท่ี่กกรัณ่์ท่ี่�เอ่�อปีรัะโยชน์ต่อตนเอง เพ่�อนแลุ่ะคนรู้ัจัำก นอกจำากน่� กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ได้จัำดให้ม่้การัสำอบที่าน 

แลุ่ะที่บที่ว่นการัปีฏ่ิ์บัต่ตาม้นโยบายต่อต้านการัคอร์ัรััปีชันน่�อย่างสำม้ำ�าเสำม้อ เพ่�อปีรัับปีร่ังนโยบายให้สำอดคลุ้่องกับการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่ง 

ของธุ่รัก่จำ รัะเบ่ยบ ข้อบังคับ แลุ่ะกฎหม้ายท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ทัี่�งน่� เพ่�อให้การัดำาเน่นการัเป็ีนไปีอย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ได้กำาหนด 

บที่บาที่หน้าท่ี่�ผู้่รัับผ่่ดชอบอย่างชัดเจำน ไว้่ดังน่� 
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หน่ิวยงานิ บทบาทหน้ิาที�

คณะกรรมการกล่�มบริษััทฯ - กำาหุ้นิดำนิโย์บาย์การกำากับดำูแล ใหุ้้ระบบต์�อต์้านิการท่จริต์คอร์รัปช้ันิม่ประสิทธุิภาพ  
- ต์ิดำต์ามการดำำาเนิินิงานิ เพื�อใหุ้้ความเช้ื�อมั�นิว�าฝ่า่ย์บริหุ้ารไดำ้ต์ระหุ้นิักถื้งความสำาคัญ 

ของการต์�อต้์านิการท่จริต์คอร์รัปชั้นิ 
- ปลูกฝ่งัค�านิิย์มดำังกล�าวใหุ้้เป็นิวัฒนิธุรรมขององค์กร และกล่�มบริษััทเพื�อใหุ้้สามารถื

ดำำาเนิินิการไดำ้ต์ามนิโย์บาย์การต์�อต์้านิการคอร์รัปช้ันิ 

คณะกรรมการบริหุ้าร - ทบทวนินิโย์บาย์ เพื�อใหุ้้สอดำคล้องกับการเปล่�ย์นิแปลงของธุ่รกิจ ระเบ่ย์บ ข้อบังคับ 
และกฎหุ้มาย์ท่�เก่�ย์วข้อง 

- ใหุ้้ความเหุ้็นิช้อบในิการแก้ไขปรับปร่งเพื�อเสนิอขออนิ่มัต์ิต์�อคณะกรรมการบริษััทฯ 
- ใหุ้้ความเหุ้็นิและข้อแนิะนิำาท่�เป็นิประโย์ช้นิ์ในิการจัดำทำาแผู้นิงานิและการนิำามาต์รการ 

ไปปฏิิบัติ์

คณะกรรมการต์รวจสอบ - การสอบทานิระบบราย์งานิทางการเงินิและบัญช้่ ระบบการควบค่มภาย์ในิ และ 
กระบวนิการอื�นิท่�เก่�ย์วข้องกับมาต์รการต์�อต้์านิการคอร์รัปชั้นิ เพื�อใหุ้้มั�นิใจว�า 
การปฏิิบัติ์งานิของหุ้นิ�วย์งานิต์�างๆ เปน็ิไปอย์�างม่ประสิทธิุภาพ ถูืกต้์องต์ามกฎหุ้มาย์ 
สอดำคล้องต์ามระเบ่ย์บวิธุ่ปฏิิบัติ์ เป็นิไปต์ามมาต์รฐานิสากลและมาต์รฐานิทาง 
จริย์ธุรรมท่�ด่ำ

คณะกรรมการบริหุ้าร
ความเส่�ย์ง

- กำาหุ้นิดำกลย์่ทธุ์ โครงสร้างและทรัพย์ากรท่�ใช้้ในิการบริหุ้ารความเส่�ย์ง 
- ประเมินิ วัดำผู้ล และต์ิดำต์ามผู้ลของการบริหุ้ารความเส่�ย์งโดำย์คำานิ้งถื้งมาต์รการ 

ต์�อต้์านิการคอร์รัปชั้นิ 

ฝ่า่ย์บริหุ้าร - นิำานิโย์บาย์นิ่�ไปปฏิิบัต์ิ โดำย์สื�อสารและส�งเสริมใหุ้้พนิักงานิท่กระดำับ และผูู้้ท่�เก่�ย์วข้อง 
ท่กฝ่า่ย์ม่ความรู้ความเข้าใจและปฏิิบัติ์หุ้น้ิาท่�ได้ำโดำย์ปราศจากการคอร์รัปชั้นิ  

- ส�งเสริมและสนิับสนิ่นิใหุ้้กล่�มบริษััทฯ พิจารณานิำานิโย์บาย์และมาต์รการต์�อต์้านิ 
การคอร์รัปชั้นิน่ิ�ไปใช้้ต์ามความเหุ้มาะสม  

- นิำาความเหุ้็นิและข้อแนิะนิำาของคณะกรรมการกล่�มบริษััทฯ และ/หุ้รือคณะกรรมการ 
ช่้ดำย์�อย์ไปปฏิิบัติ์ 

- การทบทวนิความเหุ้มาะสมของระบบและมาต์รการต์�างๆ 
และราย์งานิประเดำ็นิปัญหุ้าต์�างๆ ท่�พบต์�อคณะกรรมการกล่�มบริษััท และ/หุ้รือ 
คณะกรรมการช่้ดำย์�อย์ต์ามบทบาทหุ้น้ิาท่�และความรับผิู้ดำช้อบ

นิโย์บาย์และกระบวนิการแจ้งเบาะแส

กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ได้ส่ำงเสำร่ัม้การัร้ัองเร่ัยนแลุ่ะการัแจ้ำงเบาะแสำการัท่ี่จำร่ัตคอร์ัรััปีชันให้แก่บ่คลุ่ากรัท่ี่กรัะดับของบร่ัษััที่แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย โดย 

สำาม้ารัถแจ้ำงเบาะแสำการัท่ี่จำร่ัตคอร์ัรััปีชันได้โดยน่รันาม้ผ่่านช่องที่างไปีรัษัณ่์ย์ ดังน่� 

เร่ัยน : ปีรัะธุานกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ

ท่ี่�อยู่ : 230 ถนนบางข่นเท่ี่ยน-ชายที่ะเลุ่ แขว่งแสำม้ดำา เขตบางข่นเท่ี่ยน กร่ังเที่พม้หานครั 10150

ทัี่�งน่� กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ จำะให้คว่าม้เป็ีนธุรัรัม้ต่อผู้่รั้องเร่ัยน แลุ่ะดำาเน่นการัตาม้ม้าตรัการัค้่ม้ครัองผู้่ร้ัองเร่ัยนหร่ัอผู้่ให้คว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อในการั 

รัายงานการัคอร์ัรััปีชันอย่างเคร่ังครััด ตาม้ท่ี่�นโยบาย รัะเบ่ยบแลุ่ะคู่ม่้อปีฏ่ิ์บัต่งานต่างๆ กำาหนด โดยจำะไม่้ลุ่ดตำาแหน่ง ลุ่งโที่ษั หร่ัอ 

ให้ผ่ลุ่ที่างลุ่บแก่ผู้่ร้ัองเร่ัยนในท่ี่กรัะดับ แลุ่ะไม้่ปีฏ่ิ์เสำธุข้อร้ัองเร่ัยน แม้้ว่่าข้อร้ัองเร่ัยนดังกลุ่่าว่จำะที่ำาให้กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ต้องสูำญ่เส่ำยโอกาสำ 

ที่างธุ่รัก่จำ 

รายงานประจำาปี 2564
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เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัจำัดที่ำานโยบายการัต่อต้านการัที่่จำรั่ตที่่�เปี็นรัูปีธุรัรัม้แลุ่ะสำอดคลุ่้องกับการัดำาเน่นธุ่รัก่จำ

• การัปีรัะกาศเจำตนารัม้ณ์์การัต่อต้านที่จ่ำรัต่ร่ัว่ม้กบัแนว่ร่ัว่ม้ต่อต้านคอร์ัรัปัีชนัของภาคเอกชนไที่ย (CAC: Private Sector Collective 

Action against Corruption)

• การัตรัว่จำสำอบแลุ่ะปีรัะเม้่นคว่าม้เสำ่�ยงเก่�ยว่กับการัต่อต้านที่่จำรั่ตคอรั์รััปีชันในที่่กกรัะบว่นการัดำาเน่นงาน

เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่ 

• ไม้่ม้่การัที่่จำรั่ตคอรั์รััปีชันในที่่กการัดำาเน่นงาน

ผู้ลการดำำาเนิินิงานิด้ำานิการต์�อต้์านิคอร์รัปชั้นิ

ไม้่ม้่กรัณ์่ที่่จำรั่ตคอรั์รััปีชันที่่�เก่ดข้�น

ความเส่ี่�ยงและการจัดูการภาวะวิกฤต
   

การับร่ัหารัจัำดการัคว่าม้เส่ำ�ยงถ่อเป็ีนกลุ่ไกสำำาคัญ่ในการัรัะบ่แนว่โน้ม้คว่าม้เส่ำ�ยงแลุ่ะปัีญ่หาท่ี่�อาจำเก่ดข้�นแลุ่ะอาจำส่ำงผ่ลุ่กรัะที่บต่อบร่ัษััที่ฯ 

พร้ัอม้กันน่�การับร่ัหารัคว่าม้เสำ่�ยงท่ี่�ม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพแลุ่ะม่้ม้าตรัการัในการัลุ่ดคว่าม้เสำ่�ยงถ่อเปี็นปัีจำจัำยสำำาคัญ่ในการัขับเคลุ่่�อนองค์กรัให้สำาม้ารัถ 

บรัรัลุ่่ตาม้เป้ีาหม้ายได้ พร้ัอม้ทัี่�งสำาม้ารัถสำร้ัางค่ณ์ค่าร่ัว่ม้ให้กับผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำยท่ี่กกลุ่่่ม้

ด้ว่ยเหต่น่� คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ จ้ำงได้ตรัะหนักถ้งคว่าม้สำำาคัญ่กับการับร่ัหารัคว่าม้เสำ่�ยง โดยจัำดให้ม่้การัปีรัะเม่้นคว่าม้เสำ่�ยง 

ท่ี่�ครัอบคลุ่่ม้ปัีจำจัำยภายใน ปัีจำจัำยภายนอก แลุ่ะโอกาสำท่ี่�อาจำเก่ดผ่ลุ่กรัะที่บต่อบร่ัษััที่ ตลุ่อดจำนจัำดที่ำาแผ่นการัจัำดการับร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยง 

เป็ีนปีรัะจำำาท่ี่กปีี เพ่�อป้ีองกันหร่ัอลุ่ดผ่ลุ่กรัะที่บท่ี่�อาจำเก่ดข้�นต่อการัดำาเน่นธุ่รัก่จำให้อยู่ในรัะดับท่ี่�สำาม้ารัถยอม้รัับได้ 

ทัี่�งน่� เพ่�อให้การัดำาเน่นงานเปีน็ไปีอยา่งม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ ได้แต่งตั�งคณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัคว่าม้เสำ่�ยง ให้ม่้หน้าท่ี่�กำากับ 

ดูแลุ่การับร่ัหารัคว่าม้เสำ่�ยงของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่แลุ่ะม้อบหม้ายให้ฝ่่ายจัำดการัเปี็นผู้่รัายงานคว่าม้ก้าว่หน้าด้านคว่าม้เสำ่�ยงอย่างสำม้ำ�าเสำม้อ โดย 

คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบจำะนำาผ่ลุ่การับร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยง ไปีพ่จำารัณ์ารัว่่ม้กับรัายงานผ่ลุ่การัดำาเน่นงานของกลุ่่ม่้บร่ัษััที่ แลุ่ะผ่ลุ่การัตรัว่จำสำอบรัะบบ 

คว่บค่ม้ภายใน เพ่�อสำร้ัางคว่าม้เช่�อมั้�นแก่ผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำยว่่า กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ม่้การับร่ัหารัจัำดการัคว่าม้เส่ำ�ยงอยู่ในรัะดับท่ี่�ยอม้รัับได้ (รัายลุ่ะเอ่ยด 

นโยบายหร่ัอแนว่ที่างการัดำาเน่นงานได้ในส่ำว่นท่ี่� 1 ของรัายงาน 56-1 One Report ปีี 2564 ภายใต้หัว่ข้อ “การับร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยง”) 

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัฝ่ึกอบรัม้พนักงานเก่�ยว่กับการับรั่หารัจำัดการัคว่าม้เสำ่�ยง

เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่

• การัผ่นว่กเรั่�อง ESG เข้าเปี็นปีัจำจำัยหน้�งในการับรั่หารัจำัดการัคว่าม้เสำ่�ยง

• การัผ่ลุ่ักดันให้แต่ลุ่ะหน่ว่ยงานม้่แบบจำำาลุ่องการับรั่หารัคว่าม้เสำ่�ยง 

ความมั�นิคงปลอดำภัย์ของข้อมูลและระบบไซเบอร์

จำากคว่าม้ก้าว่หน้าของเที่คโนโลุ่ยท่่ี่�ม่้การัพัฒนาแลุ่ะเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งไปีอย่างรัว่ดเร็ัว่ การัรัักษัาคว่าม้มั้�นคงปีลุ่อดภัยที่างไซเบอร์ั จ้ำงม่้คว่าม้

สำำาคัญ่อย่างย่�งต่อบร่ัษััที่ฯ เน่�องจำากบร่ัษััที่ฯ ได้ดำาเน่นธุ่รัก่จำด้ว่ยรัะบบ Cloud Computing เป็ีนหลัุ่ก ไม่้ว่่าจำะเป็ีน ตู้เต่ม้สำบายพลัุ่สำ, SABUY 

Money, SABUY Exchange, SABUY Solutions, Vending Plus แลุ่ะอ่�นๆ การัถูกโจำม้ต่ที่างไซเบอร์ัจำะส่ำงผ่ลุ่กรัะที่บโดยตรังต่อบร่ัษััที่ฯ ทัี่�งใน 

รูัปีแบบของตัว่เง่นแลุ่ะรูัปีแบบท่ี่�ไม่้ใช่ตัว่เง่น อาท่ี่ การัสูำญ่เส่ำยฐานลูุ่กค้าจำากคว่าม้เช่�อมั้�นแลุ่ะภาพลัุ่กษัณ์์ของบร่ัษััที่ฯ ท่ี่�ลุ่ดลุ่ง ทัี่�งน่� คว่าม้เส่ำ�ยง 

ท่ี่�อาจำเก่ดข้�นจำากการัรัักษัาคว่าม้ปีลุ่อดภัยของข้อมู้ลุ่แลุ่ะรัะบบไซเบอร์ั ได้แก่ ข้อมู้ลุ่ของผู้่ใช้งานในรัะบบถูกนำาไปีใช้หร่ัอเผ่ยแพร่ัโดยไม่้ได้คว่าม้ 

ยน่ยอม้ รัะบบขัดข้อง ผู้่บร่ัโภคไม่้สำาม้ารัถใช้งานส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการัได้  แลุ่ะโอกาสำในการัเก่ดคว่าม้เส่ำยหายที่างการัเง่นของผู้่ใช้งานในรัะบบ เป็ีนต้น 
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บร่ัษััที่ฯ ม่้การัพัฒนาบ่คลุ่ากรัในแผ่นกท่ี่�เก่�ยว่ข้องให้ม่้คว่าม้รู้ัคว่าม้สำาม้ารัถท่ี่�จำะรัับม่้อภัยค่กคาม้จำากไซเบอรั์ได้ในรัะดับด่ อ่กทัี่�งยังม่้

การัจำัดหาเครั่�องม่้อแลุ่ะพัฒนารัะบบอย่างต่อเน่�องเพ่�อป้ีองกันภัยค่กคาม้จำากไซเบอรั์ท่ี่�ซับซ้อนหร่ัอไม่้เป็ีนท่ี่�รู้ัจัำก แลุ่ะเพ่�อสำร้ัางคว่าม้เช่�อมั้�น 

ต่อผู้่ใช้บร่ัการั นอกจำากน่� บร่ัษััที่ฯ ม่้การักำาหนดม้าตรัการัแลุ่ะการัรัะบ่คว่าม้เส่ำ�ยงท่ี่�อาจำเก่ดข้�นจำากไซเบอร์ัอย่างครัอบคลุ่่ม้แลุ่ะม่้ 

ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ เพ่�อเป็ีนแนว่ที่างคว่บค่ม้ภัยค่กคาม้จำากไซเบอร์ั อาท่ี่ การัป้ีองกันภัยค่กคาม้ (Threat Prevention) แลุ่ะการัตอบสำนองต่อส่ำ�งท่ี่� 

เก่ดข้�นอยา่งทัี่นท่ี่ว่งท่ี่ (Timely & Effective Threat Response) สำำาหรัับพนักงานในท่ี่กรัะดับ ตั�งแต่คณ์ะกรัรัม้การั ผู้่บร่ัหารั พนักงาน แลุ่ะบร่ัษััที่ยอ่ย

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น 

• จำัดตั�งคณ์ะกรัรัม้การัด้านไซเบอรั์เพ่�อที่ำาหน้าที่่�ว่างนโยบาย แลุ่ะหาแนว่ที่างการัปี้องกันการัถูกโจำม้ต่ที่างไซเบอรั์ 

• การัฝ่ึกอบรัม้พนักงานเก่�ยว่กับการัรัักษัาข้อมู้ลุ่แลุ่ะคว่าม้ม้ั�นคงปีลุ่อดภัยที่างไซเบอรั์ 

• การัปีรัะเม้่นคว่าม้เสำ่�ยงต่อการัถูกค่ม้คาม้ที่างไซเบอรั์ 

เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่

• การัลุ่ดจำำานว่นเหต่การัณ์์การัถูกโจำม้ต่ที่างไซเบอรั์ 

• ปี้องกันไม้่ให้ข้อมู้ลุ่ของผู่้ม้่สำ่ว่นได้เสำ่ยรัั�ว่ไหลุ่ 

ผู้ลการดำำาเนิินิงานิด้ำานิความมั�นิคงปลอดำภัย์ทางไซเบอร์

ไม้่พบเหต่การัณ์์ที่่�ถูกโจำม้ต่ที่างไซเบอรั์     

ไม้่พบเหต่การัณ์์ที่่�ข้อมู้ลุ่ลุู่กค้ารัั�ว่ไหลุ่       

นวัตกรรมทางธุุรกิจเพ่ื่�อสิี่�งแวดูล้อมและสัี่งคม
	 	 	

บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย ได้ให้คว่าม้สำำาคัญ่ต่อการัพัฒนานวั่ตกรัรัม้ในท่ี่กกรัะบว่นการัที่ำางานในองค์กรั แลุ่ะได้ส่ำงเสำร่ัม้คว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อ 

รัะหว่่างองค์กรั เพ่�อพัฒนาส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการั อ่กทัี่�งให้คว่าม้สำำาคัญ่ต่อการันำานว่ัตกรัรัม้ม้าใช้ในการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งคว่าม้ค่ดแลุ่ะการัผ่ลุ่่ตเพ่�อเพ่�ม้ 

มู้ลุ่ค่าส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการั ให้เก่ดการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งในเช่งบว่กแลุ่ะเก่ดปีรัะโยชน์สูำงส่ำดต่อสัำงคม้ 

การัเผ่ยแพร่ันวั่ตกรัรัม้ถ่อเป็ีนคว่าม้รัับผ่่ดชอบต่อสัำงคม้ โดยบร่ัษััที่ได้ส่ำ�อสำารัแลุ่ะเผ่ยแพร่ัการัพัฒนานวั่ตกรัรัม้ใหม่้ๆ ท่ี่�นำาม้าปีรัะยก่ต์ใช้ 

ในการัดำาเน่นธุ่รัก่จำให้กับกลุ่่่ม้ผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำยรัับที่รัาบทัี่�งที่างตรังแลุ่ะที่างอ้อม้ ผ่่านช่องที่างการัส่ำ�อสำารัท่ี่�หลุ่ากหลุ่าย เพ่�อให้มั้�นใจำว่่ากลุ่่่ม้ 

เป้ีาหม้ายแลุ่ะผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำย สำาม้ารัถเข้าถ้งข้อมู้ลุ่ข่าว่สำารัของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย ได้อย่างทัี่�ว่ถ้ง 

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัเพ่�ม้สำัดสำ่ว่นของเง่นลุ่งที่่นเพ่�อการัว่่จำัยแลุ่ะพัฒนาผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์แลุ่ะบรั่การั 

• การันำานว่ัตกรัรัม้ม้าปีรัับใช้ในผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์แลุ่ะบรั่การัอย่างสำรั้างสำรัรัค์ 

เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่

• ผ่ลุ่ักดันให้บ่คลุ่ากรัที่่กคนม้่สำ่ว่นรั่ว่ม้ในการัพัฒนานว่ัตกรัรัม้แลุ่ะสำรั้างสำรัรัค์สำ่�งใหม้่ ๆ 

ผู้ลการดำำาเนิินิงานิด้ำานินิวัต์กรรมทางธุ่รกิจเพื�อสังคมและสิ�งแวดำล้อม

บร่ัษััที่ฯ ได้สำร้ัางรัะบบน่เว่ศของตัว่เองอยา่งครับว่งจำรั (หร่ัอ SABUY Ecosystem) เพ่�อตอบสำนองคว่าม้ต้องการัของคนไที่ย แลุ่ะเพ่�ม้โอกาสำ 

ในการัเข้าถ้งส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการัให้ครัอบคลุ่่ม้ท่ี่กภาคส่ำว่น โดย SABUY Ecosystem ครัอบคลุ่่ม้ 4 กลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำ/บร่ัหารัหลัุ่ก ได้แก่ Payments, 

Merchandising, Solutions & Platforms, and Financial Services 

รายงานประจำาปี 2564
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ในปีี 2564 บร่ัษััที่ฯ ได้ร่ัว่ม้ม่้อกับบร่ัษััที่ เคอรั่� เอ็กซ์เพรัสำ (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำำากัด (ม้หาชน) ในการัพัฒนานวั่ตกรัรัม้เก่�ยว่กับการั 

ชำารัะเง่นแบบอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำในรูัปีแบบของเคอร่ั� ว่อลุ่เล็ุ่ที่ (KERRY Wallet) เพ่�อรัองรัับการัเต่บโตของธุ่รัก่จำอ่คอม้เม่้ร์ัซ โซเช่ยลุ่คอม้เม่้ร์ัซ  

ในปีรัะเที่ศไที่ย ท่ี่�ม่้แนว่โน้ม้เต่บโตอย่างต่อเน่�อง โดย “เคอร่ั� ว่อลุ่เล็ุ่ที่” เป็ีนรัะบบท่ี่�รัว่บรัว่ม้บร่ัการั SABUY Ecosystem ไว้่ในแพลุ่ตฟอร์ัม้เด่ยว่ 

อย่างครับว่งจำรั ที่ำาให้สำาม้ารัถรัองรัับการัชำารัะเง่นได้ในหลุ่ากหลุ่ายรูัปีแบบ อาท่ี่ การัใช้ เคอร่ั� ว่อลุ่เล็ุ่ที่ ซ่�อส่ำนค้าในตู้เว่นด่�งพลัุ่สำท่ี่�ต่ดตั�ง 

ในห้างสำรัรัพส่ำนค้าชั�นนำา โรังงานอ่ตสำาหกรัรัม้ แลุ่ะแหลุ่่งช่ม้ชนต่างๆ ใช้จ่ำายผ่่านศูนย์อาหารัในศูนย์การัค้าแลุ่ะห้างสำรัรัพส่ำนค้า Lotus’s  

ทัี่�ว่ปีรัะเที่ศ แลุ่ะในศูนย์อาหารัท่ี่�อยู่ใน Ecosystem ของกลุ่่่ม้  SABUY รัว่ม้ถ้งร้ัานค้า/ลูุ่กค้ารัะบบ POS แลุ่ะเคร่ั�องรูัดบัตรั (EDC) ในกลุ่่่ม้

พันธุม่้ตรัของ SABUY จำากคว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อดังกลุ่่าว่ ไม่้เพ่ยงแต่เป็ีนการัเพ่�ม้มู้ลุ่ค่าส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการั แต่ยังสำาม้ารัถตอบสำนองไลุ่ฟ์สำไตล์ุ่ของ 

ผู้่ซ่�อขายส่ำนค้าออนไลุ่น์ม้ากย่�งข้�น

การบริหารจัดูการความสัี่มพัื่นธ์ุลูกค้า
	 	

การัดำาเน่นธุ่รัก่จำในย่คปัีจำจ่ำบันม่้คว่าม้แตกต่างจำากในอด่ตเป็ีนอย่างม้าก ซ้�งก่อให้เก่ดการัแข่งขันท่ี่�ที่ว่่คว่าม้ร่ันแรังม้ากข้�น บร่ัษััที่ฯ  

จำำาเปี็นต้องเร่ัยนรู้ัแลุ่ะปีรัับตัว่ให้ทัี่นกับการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งของโลุ่กแลุ่ะพฤต่กรัรัม้ของผู้่บร่ัโภคท่ี่�เปีลุ่่�ยนในท่ี่กขณ์ะ การัดำาเน่นธุ่รัก่จำให้ปีรัะสำบ 

คว่าม้สำำาเร็ัจำไม่้ใช่เพ่ยงการัม่่้งขายส่ำนค้าหร่ัอบร่ัการัเท่ี่านั�น แต่ต้องอาศัยปัีจำจัำยอ่�น ๆ  อาท่ี่ การัว่างแผ่นการัตลุ่าด การับร่ัการัลูุ่กค้า รัว่ม้ไปีถ้งการั 

สำร้ัางคว่าม้สัำม้พันธ์ุรัะหว่่างบร่ัษััที่ฯ กับลูุ่กค้า ดังนั�นการับร่ัหารัจัำดการัคว่าม้สัำม้พันธ์ุลูุ่กค้าจ้ำงกลุ่ายเป็ีนพ่�นฐานของคว่าม้สำำาเร็ัจำของบร่ัษััที่ในปัีจำจ่ำบัน

การับร่ัหารัจัำดการัคว่าม้สัำม้พันธ์ุกับลูุ่กค้าได้อย่างเหม้าะสำม้แลุ่ะรัว่ดเร็ัว่ จำะก่อให้เก่ดคว่าม้ปีรัะทัี่บใจำแลุ่ะคว่าม้ภักด่ของลูุ่กค้าท่ี่�ม่้ต่อ 

บร่ัษััที่ในรัะยะยาว่ โดยบร่ัษััที่ฯ ม่้แนว่ที่างในการับร่ัหารัคว่าม้สัำม้พันธ์ุกับลูุ่กค้า ค่อ 

1. การัสำร้ัางคว่าม้รู้ัจัำกแลุ่ะค้่นเคยกับลูุ่กค้า/คู่คว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อที่างธุ่รัก่จำท่ี่�สำำาคัญ่ 

2. สำร้ัางคว่าม้ต้องการัเพ่�อแก้ไขปัีญ่หาแลุ่ะสำร้ัางค่ณ์ค่าร่ัว่ม้กับลูุ่กค้า 

3. การัว่างแผ่นการัดำาเน่นการัร่ัว่ม้กับลูุ่กค้า อาท่ี่ การัเย่�ยม้ชม้เป็ีนปีรัะจำำาท่ี่กเด่อน เพ่�อต่ดตาม้คว่าม้ค่บหน้า แลุ่ะนำาเสำนอ 

ผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ของบร่ัษััที่ฯ 

4. การัม่้ส่ำว่นร่ัว่ม้กับคู่คว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อที่างธุ่รัก่จำต่าง ๆ เพ่�อนำาคว่าม้ต้องการัของลูุ่กค้าม้าว่างแผ่นปีรัับปีร่ังแลุ่ะแก้ไขผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์แลุ่ะบร่ัการั

ร่ัว่ม้กัน 

กระบวนิการรับข้อร้องเร่ย์นิของลูกค้า

บร่ัษััที่ฯ ได้จัำดให้ม่้ช่องที่างในการัต่ดต่อสำอบถาม้ การัขอข้อมู้ลุ่ แลุ่ะการัให้ข้อแนะนำาเก่�ยว่กับส่ำนค้าแลุ่ะการัให้บร่ัการัของบร่ัษััที่ ผ่่าน

ที่างอ่เม้ลุ่แลุ่ะ Call Center ซ้�งข้อร้ัองเร่ัยนต่างๆ จำะผ่่านกรัะบว่นการัดำาเน่นงานตาม้คว่าม้เหม้าะสำม้ แลุ่ะม่้การัแจ้ำงผ่ลุ่การัดำาเน่นงานให้ผู้่

สำอบถาม้ได้รัับที่รัาบ

 ที่างอ่เม้ลุ่ supportcc@sabuytech.com

 
Call Center

 
02-451-5335

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัสำานสำัม้พันธุ์แลุ่ะการันำาเสำนอผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ รัว่ม้ถ้งรั่ว่ม้พัฒนากับคู่คว่าม้รั่ว่ม้ม้่อที่างธุ่รัก่จำ

• การัเพ่�ม้แลุ่ะรัักษัาคว่าม้พ้งพอใจำของลุู่กค้าอย่างต่อเน่�อง 

เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่

• การัลุ่ดจำำานว่นข้อรั้องเรั่ยนแลุ่ะแก้ไขข้อรั้องเรั่ยนของลุู่กค้าอย่างม้่ปีรัะสำ่ที่ธุ่ภาพ 

จำานิวนิข้อร้องเร่ย์นิของลูกค้า

จำำานว่นข้อรั้องเรั่ยนของลุู่กค้าม้่น้อยกว่่ารั้อยลุ่ะ 1 จำากรัายการัการัที่ำาธุ่รักรัรัม้ที่ั�งหม้ด

95

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564



การบริหารจัดูการห่วงโซ่่อุปทาน
  

บร่ัษััที่ฯ เช่�อมั้�นว่่าปัีจำจัำยท่ี่�จำะนำาพาบร่ัษััที่ไปีสู่ำคว่าม้สำำาเร็ัจำส่ำว่นหน้�งม้าจำาก การับร่ัหารัจัำดการัห่ว่งโซ่ค่ณ์ค่าอย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ ซ้�ง 

ไม้่เพ่ยงแต่จำะช่ว่ยปี้องกันผ่ลุ่กรัะที่บต่อธุ่รัก่จำแลุ่ะช่�อเส่ำยงขององค์กรั แต่ยังเพ่�ม้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพในการัดำาเน่นงาน คว่าม้โปีรั่งใสำ ตลุ่อดจำนสำรั้าง

ค่ณ์ค่ารั่ว่ม้กันรัะหว่่างบร่ัษััที่ฯ กับคู่ค้า โดยการัดำาเน่นงานภายใต้หลัุ่กการั คว่าม้ค่้ม้ค่า โปีรั่งใสำ ม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพแลุ่ะปีรัะส่ำที่ธุ่ผ่ลุ่ ตรัว่จำสำอบ

ได้ ซ้�งครัอบคลุ่่ม้ตั�งแต่การัคัดเลุ่่อกผู้่คา้แลุ่ะคู่คา้ ตลุ่อดจำนการับร่ัหารัจัำดการัคว่าม้เส่ำ�ยงของคู่ค้าด้านส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ สัำงคม้ แลุ่ะการักำากับดูแลุ่ก่จำการั

ท่ี่�ด่ (ESG: Environment Social Governance) รัว่ม้ถ้งการัสำานสัำม้พันธ์ุแลุ่ะยกรัะดับศักยภาพของคู่ค้า โดยนำาเที่คโนโลุ่ย่ด่จ่ำทัี่ลุ่ม้าช่ว่ยเพ่�ม้ 

ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพกรัะบว่นการับร่ัหารัจัำดการัในแต่ลุ่ะขั�นตอนให้เป็ีนรัะบบม้ากย่�งข้�น 

จรรย์าบรรณคู�ค้า

บร่ัษััที่ฯ ได้จัำดที่ำาจำรัรัยาบรัรัณ์คู่ค้าโดยม่้วั่ตถ่ปีรัะสำงค์ เพ่�อส่ำงเสำร่ัม้ให้คู่ค้าธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ฯ ในเคร่ัอม่้การัดำาเน่นงาน 

อย่างยั�งย่น โดยคำาน้งถ้งปีรัะเด็นด้านส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ สัำงคม้ แลุ่ะบรัรัษััที่ภ่บาลุ่ แลุ่ะเป็ีนแนว่ที่างปีฏ่ิ์บัต่สำำาหรัับคู่ค้าในการัดำาเน่นธุ่รัก่จำให้ 

สำอดคลุ้่องกับข้อกำาหนด กฎหม้าย รัะเบ่ยบ แลุ่ะม้าตรัฐานสำากลุ่ ซ้�งคลุ่อบคลุ่่ม้ปีรัะเด็นจำร่ัยธุรัรัม้ที่างธุ่รัก่จำ การัปีฏ่ิ์บัต่ด้านแรังงานแลุ่ะส่ำที่ธุ่ 

ม้น่ษัยชน คว่าม้ปีลุ่อดภัยแลุ่ะอาช่ว่อนาม้ัย การับร่ัหารัจัำดการัส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ในพ่�นท่ี่�ปีฎ่บัต่งาน แลุ่ะคว่าม้รัับผ่่ดชอบต่อช่ม้ชนแลุ่ะสำังคม้ 

โดยม่้สำารัะสำำาคัญ่ ดังน่� 

ปีระเด็ำนิสำาคัญ แนิวทางการปีฏิิบัติ

ด้ำานิสิ�งแวดำล้อม - ปฏิิบัติ์ต์ามกฎหุ้มาย์ ระเบ่ย์บ ข้อบังคับ รวมไปถ้ืงมาต์รฐานิด้ำานิสิ�งแวดำล้อมท่�ม่ความ 
เก่�ย์วข้องกับธุ่รกิจ

- ดำำาเนิินิธุ่รกิจโดำย์ประเมินิความเส่�ย์งและผู้ลกระทบต์�อสิ�งแวดำล้อม
- คำาน้ิงถ้ืงทรัพย์ากรธุรรมช้าติ์ และร�วมอน่ิรักษ์ัทั�งทางต์รงและทางอ้อมไม�ว�าจะเปน็ิการ 

ลดำการใช้้กระดำาษั ลดำการใช้้นิำ�า ลดำการใช้้ไฟื้ฟื้า้ นิำาแก้วนิำ�ามาใช้้เอง แย์กขย์ะ และอื�นิๆ

ด้ำานิสังคม - เคารพสิทธิุมน่ิษัย์ช้นิต์ามหุ้ลักมาต์รฐานิสากล เช้�นิ ปฏิิญญาสากลว�าด้ำวย์สิทธิุมน่ิษัย์ช้นิ 
“UDHR” (Universal Declaration of Human Rights) ต์ลอดำจนิอน่ิสัญญาหุ้ลัก 
ด้ำานิสิทธิุแรงงานิขององค์การแรงงานิระหุ้ว�างประเทศ (The International Labour 
Organization Conventions)

- ปฎิบัติ์ต์ามกฎหุ้มาย์ ระเบ่ย์บ ข้อบังคับ รวมไปถ้ืงมาต์รฐานิแรงงานิท่�ม่ความเก่�ย์วข้อง 
กับธุ่รกิจ

- การไม�เลือกปฎิบัติ์บนิพื�นิฐานิของ เชื้�อช้าติ์ เพศ อาย่์ สัญช้าติ์ ศาสนิา สถืานิภาพสมรส 
ความเชื้�อ และสถืานิะอื�นิๆ

- ไม�จ้างแรงงานิเด็ำกหุ้รือแรงงานิต์�างด้ำาวโดำย์มิช้อบด้ำวย์กฎหุ้มาย์

ด้ำานิบรรษััทภิบาล - ดำำาเนิินิธุ่รกิจบนิพื�นิฐานิของจริย์ธุรรม โดำย์ย้์ดำหุ้ลักความซื�อสัต์ย์์ส่จริต์ และโปร�งใส  
ต์ลอดำจนิการผู้ลักดัำนิการต์�อต้์านิคอร์รัปชั้นิ

- ปกปอ้งข้อมูลคู�ค้า พนัิกงานิ แรงงานิ และผูู้้ม่ส�วนิได้ำเส่ย์ ไม�นิำาไปเปดิำเผู้ย์ต์�อสาธุารณะ
- เคารพในิทรัพย์์สินิทางปัญญา

นอกจำากน่� บร่ัษััที่ฯ ได้กำาหนดย่ที่ธุศาสำตร์ัในการับร่ัหารัจัำดการัห่ว่งโซ่อ่ปีที่านให้ครัอบคลุ่่ม้ตั�งแต่กรัะบว่นการัคัดเลุ่่อกคู่ค้า 

การัปีรัะเม่้นคว่าม้เส่ำ�ยง แลุ่ะผ่ลุ่การัดำาเน่นงานของคู่ค้าเพ่�อให้ม่้คว่าม้ยั�งย่นไปีพร้ัอม้กับบร่ัษััที่ฯ โดยม่้สำารัะสำำาคัญ่ดังน่� 

ย่์ทธุศาสต์ร์การบริหุ้ารจัดำการหุ้�วงโซ�อ่ปทานิ

บร่ัษััที่ฯ กำาหนดยท่ี่ธุศาสำตร์ัในการับร่ัหารัจัำดการัห่ว่งโซ่อ่ปีที่าน เพ่�อให้การับร่ัหารัจัำดการัห่ว่งโซ่อ่ปีที่านม่้คว่าม้โปีร่ังใสำแลุ่ะยั�งย่น รัว่ม้ถ้ง 

ป้ีองกันแลุ่ะลุ่ดผ่ลุ่กรัะที่บในด้านเศรัษัฐก่จำ ส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ สัำงคม้ โดยย้ดหลัุ่กการักำากับก่จำการัท่ี่�ด่ เพ่�อสำร้ัางคว่าม้ไว้่ว่างใจำของผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำยต่อ 

การัดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ ซ้�งครัอบคลุ่่ม้ตั�งแต่การัสำนับสำน่นการัจำัดซ่�อจัำดจำ้าง การัสำรั้างโอกาสำแลุ่ะอาช่พอันเปี็นการัสำนับสำน่นเศรัษัฐก่จำ 

รายงานประจำาปี 2564
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แลุ่ะสำรั้างรัายได้ให้แก่ผู่้คนในพ่�นท่ี่� การัปีฏ่ิ์บัต่ตาม้กฎหม้ายท่ี่�เก่�ยว่ข้องคว่บคู่กับการัต่ดตาม้เลุ่ะปีรัะเม่้นผ่ลุ่การัดำาเน่นงาน เพ่�อนำาม้าปีรัับปีร่ัง

กรัะบว่นการัดำาเน่นงานของคู่ค้าสู่ำการัเต่บโตอย่างยั�งยน่  

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัผ่นว่กเรั่�อง ESG เข้าม้าเปี็นสำ่ว่นหน้�งในการัปีรัะเม้่นคู่ค้าของบรั่ษััที่ฯ 

เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่

• คู่ค้า (ผู่้ขาย/ผู่้ให้บรั่การัหลุ่ัก) รัายใหม้่ผ่่านเกณ์ฑ์์การัปีรัะเม้่นด้าน ESG 

• การัผ่ลุ่ักดันคู่ค้าให้ตรัะหนักถ้งการัพัฒนาอย่างยั�งย่น 

ผู้ลการดำำาเนิินิงานิด้ำานิการบริหุ้ารจัดำการหุ้�วงโซ�อ่ปทานิ

จำานวนค่้้ค้้าทัี่�งิหมดในปี	2564

จำำานว่นคู่ค้าที่ั�งหม้ด 91 รัาย 

การดำำาเนิินิงานิในิมิติสิ�งแวดำล้อม

กลยุทธ์ุการเปล่�ยนแปลงสี่ภาพื่ภูมิอากาศ
  

ปีรัะเที่ศไที่ยได้แสำดงคว่าม้ม่่้งมั้�นในการัปีรัะช่ม้ Conference of the Parties: COP 26 ณ์ เม่้องกลุ่าสำโกว์่ สำหรัาชอาณ์าจัำกรั 

ในการัเป็ีนกลุ่างที่างคาร์ับอน (Carbon Neutrality) ในปีี 2593 แลุ่ะการัปีลุ่่อยก�าซเร่ัอนกรัะจำกส่ำที่ธุ่เป็ีนศูนยใ์นปีี 2608 รัว่ม้ถ้งม่้คว่าม้ตั�งใจำท่ี่�จำะลุ่ด 

การัปีลุ่่อยก�าซเร่ัอนกรัะจำก (Nationally Determined Contributions: NDC) ในท่ี่กภาคส่ำว่นร้ัอยลุ่ะ 20-25 ภายในปีี 2573 บร่ัษััที่ฯ 

ม่้คว่าม้ตรัะหนัก ม่่้งมั้�น แลุ่ะพร้ัอม้เป็ีนส่ำว่นหน้�งในการัม่้ส่ำว่นร่ัว่ม้ เพ่�อตอบสำนองต่อเป้ีาหม้ายดังกลุ่่าว่ของปีรัะเที่ศ โดยผ่ลัุ่กดันการับร่ัหารัจัำดการัก�าซ 

เร่ัอนกรัะจำกให้เก่ดข้�นอย่างจำร่ังจัำง พร้ัอม้ทัี่�งปีรัับปีร่ังกรัะบว่นการัดำาเน่นธุ่รัก่จำให้สำอดรัับต่อการัลุ่ดการัปีลุ่่อยก�าซเร่ัอนกรัะจำกได้อย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ

นิโย์บาย์และระบบจัดำการสิ�งแวดำล้อม

บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย ให้คว่าม้สำำาคัญ่ในเร่ั�องการัอน่รัักษ์ัที่รััพยากรัธุรัรัม้ชาต่ แลุ่ะตรัะหนักถ้งคว่าม้ปีลุ่อดภัยของสัำงคม้ ส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ 

ค่ณ์ภาพช่ว่่ตของพนักงาน แลุ่ะช่ม้ชนท่ี่�อาจำได้รัับจำากผ่ลุ่กรัะที่บจำากการัดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ฯ โดยบร่ัษััที่ฯ ม่่้งมั้�นส่ำงเสำร่ัม้การัใช้พลัุ่งงานแลุ่ะ 

ที่รััพยากรัอย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ แลุ่ะส่ำงเสำร่ัม้การัใช้ส่ำนค้าท่ี่�เป็ีนม่้ตรัต่อส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่�องเพ่�อลุ่ดผ่ลุ่กรัะที่บ 

ต่อส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ อ่กทัี่�งม่่้งเน้นสำร้ัางคว่าม้ตรัะหนักในด้านคว่าม้รัับผ่่ดชอบต่อส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ในพนักงานท่ี่กรัะดับอยา่งจำร่ังจัำงแลุ่ะต่อเน่�อง นอกจำากน่� 

บร่ัษััที่ฯ ม่้แนว่ที่างในการัจัำดก่จำกรัรัม้อน่รัักษ์ัส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้อย่างสำม้ำ�าเสำม้อ เพ่�อลุ่ดคว่าม้เส่ำยหายท่ี่�อาจำเก่ดข้�นในสัำงคม้ ยกรัะดับค่ณ์ภาพช่ว่่ต แลุ่ะ

ค่นกำาไรัสู่ำสัำงคม้ตาม้คว่าม้เหม้าะสำม้ 

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัไม้่ลุ่ะเม้่ดข้อกฎหม้าย ข้อบังคับที่างด้านสำ่�งแว่ดลุ่้อม้ต่าง ๆ 

• การัลุ่ดข้อรั้องเรั่ยนด้านสำ่�งแว่ดลุ่้อม้จำากการัดำาเน่นงานของบรั่ษััที่ฯ 
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ผู้ลการดำำาเนิินิงานิด้ำานินิโย์บาย์และระบบจัดำการสิ�งแวดำล้อม

การไม่ปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อบังิคั้บด้านสิ�งิแวดล้อม

ไม้่พบกรัณ์่ที่่�บรั่ษััที่ฯ ไม้่ปีฏิ์่บัต่/ลุ่ะเม้่ด กฎหม้ายหรั่อข้อบังคับด้านสำ่�งแว่ดลุ่้อม้ 

ข้อร้องิเร่ยนด้านสิ�งิแวดล้อม

ไม้่พบข้อรั้องเรั่ยนด้านสำ่�งแว่ดลุ่้อม้จำากการัดำาเน่นงานของบรั่ษััที่ฯ 

การบริหุ้ารจัดำการด้ำานิพลังงานิ

การับร่ัหารัจัำดการัพลัุ่งงานในบร่ัษััที่ฯ ม่้วั่ตถ่ปีรัะสำงค์เพ่�อให้บร่ัษััที่ฯ สำาม้ารัถดำาเน่นการัปีรัับปีร่ังการัใช้พลัุ่งงานให้เก่ดปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ 

สูำงส่ำดแลุ่ะลุ่ดสำดัส่ำว่นของการัใช้พลัุ่งงาน ม่่้งเน้นการัลุ่ดต้นท่ี่นพลัุ่งงาน การัปีลุ่อ่ยก�าซเร่ัอนกรัะจำก แลุ่ะผ่ลุ่กรัะที่บที่างสำ่�งแว่ดลุ้่อม้อ่�น ๆ  ด้ว่ยการั 

จัำดการัพลัุ่งงานท่ี่�เป็ีนรัะบบแลุ่ะม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ โดยในปัีจำจ่ำบันบร่ัษััที่ฯ ได้ว่างแผ่นการัดำาเน่นงานเพ่�อลุ่ดการัใช้พลัุ่งงาน ดังน่�

1. รัะบบการับร่ัหารัจัำดการัพลัุ่งงานให้เก่ดปีรัะโยชน์สูำงส่ำด

2. การัปีรัะยก่ต์ใช้นวั่ตกรัรัม้เพ่�อเพ่�ม้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพการัลุ่ดการัใช้พลัุ่งงาน

3. การัว่างกลุ่ย่ที่ธ์ุในการัดำาเน่นงานเพ่�อให้บรัรัลุ่่เป้ีาหม้าย

4. การัรัณ์รังค์แลุ่ะส่ำงเสำร่ัม้การัใช้ไฟฟ้าแลุ่ะการัใช้นำ�าอย่างปีรัะหยัด อาท่ี่เช่น กำาหนดเว่ลุ่าการัเปิีด-ปิีดไฟ เป็ีนต้น  

ปัีจำจ่ำบัน บร่ัษััที่ฯ ได้ให้คว่าม้สำำาคัญ่ต่อการัจัำดการัเพ่�อลุ่ดปัีญ่หาก�าซเร่ัอนกรัะจำก โดยก่จำกรัรัม้ของบร่ัษััที่ท่ี่�อาจำม่้ผ่ลุ่กรัะที่บต่อปีร่ัม้าณ์ 

การัปีลุ่่อยก�าซเร่ัอนกรัะจำกอยู่ในด้านการัใช้พลัุ่งงาน อาท่ี่ การัใช้ไฟฟ้าจำากเครั่�องปีรัับอากาศ อย่างไรัก็ตาม้ บร่ัษััที่อยู่ในรัะหว่่างการัเร่ั�ม้ต้น 

ในการัพ่จำารัณ์าศ้กษัาแลุ่ะเก็บรัว่บรัว่ม้ข้อมู้ลุ่ เพ่�อเปิีดเผ่ยปีร่ัม้าณ์การัปีลุ่่อยก�าซเร่ัอนกรัะจำก รัว่ม้ถ้งกำาหนดเป้ีาหม้าย แนว่ที่าง แลุ่ะกลุ่ย่ที่ธ์ุ  

สำำาหรัับการัลุ่ดปีร่ัม้าณ์การัปีลุ่่อยก�าซเร่ัอนกรัะจำกในอนาคต ซ้�งจำะสำาม้ารัถเปิีดเผ่ยข้อมู้ลุ่ได้ในปีีถัดๆ ไปี 

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัออกแบบนโยบายหรั่อกลุ่ย่ที่ธุ์ด้านการับรั่หารัจำัดการัพลุ่ังงาน

• การัสำ่งเสำรั่ม้พนักงานม้่สำ่ว่นรั่ว่ม้ในก่จำกรัรัม้หรั่อโครังการัในการัลุ่ดการัใช้พลุ่ังงานเพ่�ม้ข้�น 

เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่

• การัลุ่ดปีรั่ม้าณ์การัใช้พลุ่ังงานต่อหน่ว่ยการัผ่ลุ่่ต

• การันำาพลุ่ังงานหม้่นเว่่ยนเข้าม้าใช้ในกรัะบว่นการัดำาเน่นงาน

• เปีิดเผ่ยปีรั่ม้าณ์การัปีลุ่่อยก�าซเรั่อนกรัะจำกแลุ่ะเปี้าหม้ายการัลุ่ดปีรั่ม้าณ์การัปีลุ่่อยก�าซเรั่อนกรัะจำก

ผู้ลการดำำาเนิินิงานิด้ำานิการบริหุ้ารจัดำการพลังงานิ

ปริมาณการใช้ำพลังิงิานไฟฟ้า

ค่าใช้จำ่ายสำำาหรัับการัใช้พลุ่ังงานไฟฟ้า                1,398,677.03  บาที่

ค่าใช้จำ่ายสำำาหรัับการัใช้พลุ่ังงานที่่�ลุ่ดได้              218,433  บาที่

รายงานประจำาปี 2564
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ปริมาณการใช้้พลังงานิไฟื้ฟื้า้

ปีระเภัทของพลังงานิ
ปีริมาณการใช้พลังงานิ	(บาท)

2562 2563 2564
ค�าใช้้จ�าย์สำาหุ้รับการใช้้พลังงานิไฟื้ฟ้ื้า 1,620,334.87 1,617,109.77 1,398,677.03

การบริหุ้ารจัดำการนิำ�า 

นำ�าเปี็นที่รััพยากรัธุรัรัม้ชาต่ท่ี่�ม่้คว่าม้สำำาคัญ่ต่อการัดำารังช่ว่่ต แลุ่ะการัพัฒนาที่างเศรัษัฐก่จำ ซ้�งปัีจำจ่ำบันพบปีัญ่หาการัขาดแคลุ่นนำ�า แลุ่ะ 

นำ�าเส่ำยท่ี่�เก่ดจำากโรังงานอ่ตสำาหกรัรัม้เปี็นจำำานว่นม้าก ด้ว่ยสำาเหต่น่� บร่ัษััที่ฯ จ้ำงจำำาเปี็นท่ี่�จำะต้องม่้การับร่ัหารัจำัดการั แลุ่ะคว่บค่ม้ทัี่�งปีร่ัม้าณ์ 

แลุ่ะค่ณ์ภาพของนำ�าอยา่งเป็ีนรูัปีธุรัรัม้ โดยในปัีจำจ่ำบันบร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การัดำาเน่นงานดูแลุ่ให้ม่้การัปีฏ่ิ์บัต่ตาม้กฎหม้ายแลุ่ะข้อบังคับด้านส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ 

การัใช้นำ�าอย่างรัับผ่่ดชอบรัว่ม้ถ้งที่ำาการัตรัว่จำสำอบปีร่ัม้าณ์การัใช้นำ�า แลุ่ะการัปีลุ่่อยนำ�า 

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ 

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัปีรัะเม้่นคว่าม้เสำ่�ยงจำากการัด้งนำ�าจำากแหลุ่่งนำ�าธุรัรัม้ชาต่ม้าใช้บรั่โภค 

• การัลุ่ดแลุ่ะคว่บค่ม้ปีรั่ม้าณ์การัใช้นำ�าอย่างม้่ปีรัะสำ่ที่ธุ่ภาพ 

• การัคว่บค่ม้ค่าค่ณ์ภาพของนำ�าที่่�งให้เปี็นไปีตาม้ม้าตรัฐาน 

ผู้ลการดำำาเนิินิงานิด้ำานิการบริหุ้ารจัดำการนิำ�า

ปริมาณนำ�าใช้ำ

ปีร่ัม้าณ์การัใช้นำ�า                          131,024.50   บาที่

ปีร่ัม้าณ์การัใช้นำ�าท่ี่�เพ่�ม้ข้�น                2,330   บาที่

ที�มาของนิำ�าใช้
ปีริมาณ	(บาท)

2562 2563 2564

นิำ�าประปา 130,885.45 128,694.60 131,024.50

การบริหุ้ารจัดำการขย์ะและของเส่ย์

การับร่ัหารัจำดัการัของเส่ำยเป็ีนปีรัะเดน็ท่ี่�บร่ัษััที่ฯ ให้คว่าม้สำำาคัญ่แลุ่ะดำาเน่นการัจำดัการัตาม้กฎหม้ายอย่างเคร่ังครััด บร่ัษััที่ฯ ย้ดแนว่ที่าง 

การับร่ัหารัจัำดการัของเส่ำยตาม้หลัุ่ก 3Rs ค่อ การัลุ่ดปีร่ัม้าณ์ของเส่ำยโดยการัลุ่ดการัใช้ (Reduce) การันำาของเส่ำยกลัุ่บม้า ใช้ซำ�า (Reuse) 

แลุ่ะการันำาของเส่ำยกลัุ่บม้าใช้ใหม่้ (Recycle) ตาม้แนว่ที่างปีฏ่ิ์บัต่ทัี่�งในปีรัะเที่ศแลุ่ะต่างปีรัะเที่ศ เพ่�อลุ่ดผ่ลุ่กรัะที่บต่อส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้อันเน่�อง 

ม้าจำากการักำาจัำดของเส่ำยท่ี่�ไม่้เหม้าะสำม้ ทัี่�งน่� บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การับร่ัหารัจัำดการัของเส่ำยอย่างเหม้าะสำม้ ทัี่�งสำถานท่ี่�จัำดเก็บ ว่่ธุ่การัขนส่ำงออกนอก 

สำถานท่ี่� การับำาบัด แลุ่ะการักำาจัำดของเส่ำยท่ี่�เก่ดข้�น แลุ่ะได้ม่้การัรัว่บรัว่ม้ขยะอันตรัาย อาท่ี่ อะไหลุ่่ แลุ่ะขยะอ่เล็ุ่กที่รัอน่กส์ำ 

เพ่�อนำาไปีปีรัะมู้ลุ่ผ่่านตัว่แที่น แลุ่ะเพ่�อส่ำงเสำร่ัม้ให้ม่้การัใช้ที่รััพยากรัอย่างเก่ดปีรัะโยชน์สูำงส่ำด
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เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัลุ่ดปีรั่ม้าณ์ของเสำ่ยไม้่อันตรัาย 

• การัสำ่งเสำรั่ม้หลุ่ัก 3R ในการัคัดแยกขยะ

การดำำาเนิินิงานิในิมิติสังคม

การปฏิิบัติต่อแรงงานและสิี่ทธิุมนุษยชน
  

ในการัดำาเน่นธุ่รัก่จำย่อม้ส่ำงผ่ลุ่กรัะที่บต่อผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำยทัี่�งที่างตรังแลุ่ะที่างอ้อม้ อาท่ี่ ลูุ่กค้า คู่ค้า ผู้่ส่ำงม้อบ พนักงาน ผู้่ถ่อห้่น นักลุ่งท่ี่น ช่ม้ชน
ท้ี่องถ่�น เปีน็ต้น ซ้�งอาจำจำะสำง่ผ่ลุ่กรัะที่บตอ่ผู้่ม่้ส่ำว่นไดเ้ส่ำยอยา่งหลุ่่กเลุ่่�ยงไม้ไ่ด้ โดยปีรัะเดน็ท่ี่�มั้กเก่ดข้�นบ่อยค่อ เร่ั�องส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชน ดังนั�นการัดแูลุ่
ใส่ำใจำแลุ่ะการัเคารัพส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชนจ้ำงเป็ีนส่ำ�งท่ี่�ธุ่รัก่จำต้องให้คว่าม้สำำาคัญ่เป็ีนอย่างม้ากในปัีจำจ่ำบัน

บร่ัษััที่ฯ ได้ว่างแผ่นสำำาหรัับการักำาหนดแนว่ที่างการัดำาเน่นธุ่รัก่จำให้สำอดคลุ้่องกับหลัุ่กการัค้่ม้ครัองส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชนอย่างครัอบคลุ่่ม้ตาม้ 
กฎหม้ายของปีรัะเที่ศแลุ่ะหลัุ่กการัสำากลุ่ อาท่ี่ ปีฏ่ิ์ญ่ญ่าสำากลุ่ว่่าด้ว่ยส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชน (Universal Declaration of Human Rights หร่ัอ UDHR)  
หลัุ่กการัช่�แนะของสำหปีรัะชาชาต่เร่ั�องส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชนสำำาหรัับธุร่ัก่จำ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) แนว่ปีฏ่ิ์บต่ั 
ในการัตรัว่จำสำอบธุ่รัก่จำอย่างรัอบด้านของ OECD สำำาหรัับการัดำาเน่นธุ่รัก่จำท่ี่�ม่้คว่าม้รัับผ่่ดชอบ (The OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises) บร่ัษััที่ฯ กำาหนดกลุ่ย่ที่ธ์ุแลุ่ะแผ่นในการับร่ัหารัจัำดการัคว่าม้เส่ำ�ยงท่ี่�อาจำเก่ดจำากการัลุ่ะเม่้ดส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชน ม่้กลุ่ไกการัค้่ม้ครัอง 
แลุ่ะเยย่ว่ยาเม่้�อเก่ดเหต่ รัว่ม้ถ้งเปิีดโอกาสำให้พนักงานแลุ่ะผู้่ม่้ส่ำว่นได้เส่ำยม่้ส่ำว่นร่ัว่ม้หาร่ัอในปีรัะเด็นดังกลุ่่าว่เพ่�อสำร้ัางคว่าม้เข้าใจำ สำร้ัางคว่าม้ร่ัว่ม้ม่้อ 
แลุ่ะสำร้ัางปีรัะโยชน์ให้เก่ดข้�นพร้ัอม้กัน แลุ่ะส่ำงเสำร่ัม้ให้เป็ีนส่ำว่นหน้�งของวั่ฒนธุรัรัม้องค์กรัตลุ่อดทัี่�งห่ว่งโซ่ค่ณ์ค่าต่อไปี นอกจำากน่� การัสำร้ัางคว่าม้รู้ั 
ในการัเคารัพแลุ่ะปีกป้ีองส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชนให้แก่บ่คลุ่ากรัถ่อเป็ีนหัว่ใจำสำำาคัญ่ท่ี่�ที่ำาให้ธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่สำาม้ารัถขับเคลุ่่�อนต่อไปีได้อย่างยั�งย่นแลุ่ะม่้
ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ โดยบร่ัษััที่ได้ส่ำงเสำร่ัม้คว่าม้รู้ัแลุ่ะสำร้ัางคว่าม้ตรัะหนักท่ี่�ด่ด้านส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชนให้แก่บ่คลุ่ากรัผ่่านก่จำกรัรัม้ต่างๆ อาท่ี่ การัฝึ่กอบรัม้ แลุ่ะ
การัเข้าร่ัว่ม้สัำม้ม้นา 

บร่ัษััที่ฯ ม่่้งมั้�นในการัสำนับสำน่นการัเคารัพแลุ่ะปีกป้ีองส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชน เสำร่ัภาพแลุ่ะส่ำที่ธุ่ของแรังงาน การัไม่้เลุ่่อกปีฏ่ิ์บัต่ไม่้ว่่าจำะเป็ีนเช่�อชาต่  
ส่ำผ่่ว่ เพศ ศาสำนา คว่าม้ค่ดเห็นที่างการัเม่้อง การัแบ่งแยกสัำญ่ชาต่ หร่ัอต้นกำาเน่ดที่างสัำงคม้ การัจ้ำางงานท่ี่�สำมั้ครัใจำ ไม่้ม่้การัใช้แรังงานเด็ก แรังงานบังคับ 
หร่ัอแรังงานท่ี่�ผ่่ดกฎหม้าย การัปีรัะเม่้นผ่ลุ่การัปีฏ่ิ์บัต่งาน ตลุ่อดจำนการัพ่จำารัณ์าจ่ำายค่าตอบแที่นในรัูปีเง่นเด่อน แลุ่ะ/หร่ัอ โบนัสำด้ว่ยคว่าม้ 
เป็ีนธุรัรัม้เหม้าะสำม้ตาม้ศักยภาพของพนักงาน อ่กทัี่�งยังม่่้งมั้�นในการัท่ี่�จำะจัำดที่ำานโยบายส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชนเป็ีนเอกสำารัชัดเจำนในอนาคต โดยนำา 
แนว่ปีฏ่ิ์บัต่หร่ัอหลัุ่กการัด้านส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชนในปีรัะเที่ศหร่ัอรัะดับสำากลุ่ เช่น ม้าตรัฐานแรังงานไที่ย คว่าม้รัับผ่่ดชอบที่างสัำงคม้ของธุ่รัก่จำไที่ย  
(ม้รัที่. 8001-2553) ของกรัะที่รัว่งแรังงาน หร่ัอ The UN Guiding Principles on Business and Human Rights เป็ีนต้น ม้าปีรัะกอบการั 
จัำดที่ำานโยบายส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชนพร้ัอม้ทัี่�งกำาหนดเป้ีาหม้ายแลุ่ะแสำดงการัดำาเน่นงานท่ี่�สำอดคลุ้่องกับนโยบาย ดังน่�

1. บร่ัษััที่ฯ ดำาเน่นการัตรัว่จำสำอบการัดำาเน่นงานด้านส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชนในท่ี่กกรัะบว่นการัดำาเน่นงานแลุ่ะห่ว่งโซ่ค่ณ์ค่า ซ้�งรัว่ม้ถ้ง นโยบาย 
กรัอบการัพฒันาโครังรัา่งงาน (Framework Development) การัรัะบ่คว่าม้เสำ่�ยง (Risk Identification) แลุ่ะ ม้าตรัการัในการับรัรัเที่าคว่าม้เสำ่�ยง 
(Mitigation Measures) นอกจำากน่�บร่ัษััที่จำะนำาม้าตรัการัในการับรัรัเที่าคว่าม้เส่ำ�ยงท่ี่�ได้จัำดที่ำาไว้่ม้าดำาเน่นการัอย่างครัอบคลุ่่ม้

2. บร่ัษััที่ฯ ม่้การัพัฒนาแลุ่ะปีรัับปีร่ังหลัุ่กสูำตรัการัฝึ่กอบรัม้พนักงานตาม้คว่าม้เหม้าะสำม้อย่างสำม้ำ�าเสำม้อ เพ่�อเสำร่ัม้สำร้ัางในคว่าม้ย้ดมั้�นของ
บร่ัษััที่เก่�ยว่กับแรังงานแลุ่ะส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชน

3. บร่ัษััที่ฯ จำะตรัว่จำสำอบแลุ่ะต่ดตาม้ข้อร้ัองเร่ัยน (ถ้าม่้) ด้านส่ำที่ธุ่ม้น่ษัยชน เพ่�อแก้ไขแลุ่ะปีรัับปีร่ังการัดำาเน่นงานอย่างต่อเน่�อง

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น
• การัจำัดที่ำานโยบายด้านสำ่ที่ธุ่ม้น่ษัยชนครัอบคลุ่่ม้ตลุ่อดห่ว่งโซ่อ่ปีที่าน
เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่
• การัปีรัะเม้่นคว่าม้เสำ่�ยง ต่ดตาม้ แลุ่ะตรัว่จำสำอบปีรัะเด็นด้านสำ่ที่ธุ่ม้น่ษัยชนตลุ่อดห่ว่งโซ่ค่ณ์ค่า
• ไม้่ม้่ข้อรั้องเรั่ยนด้านสำ่ที่ธุ่ม้น่ษัยชนในที่่กการัดำาเน่นงาน 
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ผู้ลการดำำาเนิินิงานิด้ำานิการปฏิิบัติ์ต์�อแรงงานิและสิทธิุมน่ิษัย์ช้นิ

ไม้่พบกรัณ์่การัลุ่ะเม้่ดสำ่ที่ธุ่ม้น่ษัยชน

ไม้่พบกรัณ์่การัเลุ่่อกปีฏิ์่บัต่

การพัื่ฒนาทุนมนุษย์ขององค์กร
  

บร่ัษััที่ฯ ตรัะหนักแลุ่ะเล็ุ่งเห็นว่่า “พนักงาน” เป็ีนปัีจำจัำยท่ี่�สำำาคัญ่ในการัขับเคลุ่่�อนบร่ัษััที่ฯ ให้บรัรัลุ่่พันธุก่จำแลุ่ะเป้ีาหม้ายการัดำาเน่นงาน 

ธุ่รัก่จำแลุ่ะช่ว่ยสำร้ัางการัเต่บโต ท่ี่าม้กลุ่างการัแข่งขันในสำถานการัณ์์การัดำาเน่นธุ่รัก่จำในปัีจำจ่ำบัน อ่กทัี่�งยังม่้ส่ำว่นช่ว่ยในการัพัฒนาบร่ัษััที่ไปีสู่ำ 

คว่าม้ยั�งย่น ดังนั�นบร่ัษััที่ฯ จ้ำงม่่้งเน้นแลุ่ะให้คว่าม้สำำาคัญ่ต่อการัส่ำงเสำร่ัม้การัพัฒนาที่รััพยากรัม้น่ษัย์ให้ม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ ผ่่านการัดำาเน่นงาน 

ท่ี่�สำอดคลุ้่องกับกฎหม้าย รัะเบ่ยบ ข้อบังคับ แลุ่ะม้าตรัฐานท่ี่�เก่�ยว่ข้อง เพ่�อให้การับร่ัหารัจัำดการัที่รััพยากรับ่คคลุ่นั�นสำาม้ารัถสำร้ัางให้เก่ด 

ค่ณ์ค่าสูำงส่ำดกับบร่ัษััที่

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัที่บที่ว่นโครังสำรั้างการัดำาเน่นงานให้เปี็นไปีอย่างม้่ปีรัะสำ่ที่ธุ่ภาพ

• การัลุ่ดแลุ่ะแก้ไขข้อรั้องเรั่ยนของพนักงานที่่�ม้่ต่อการัดำาเน่นงานบรั่ษััที่ฯ

• การัว่างแผ่นอัตรัากำาลุ่ังให้เหม้าะสำม้

เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่

• การัที่บที่ว่นค่าน่ยม้ตลุ่อดจำนถ้งว่ัฒนธุรัรัม้องค์กรัเพ่�อสำรั้างการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่ง

ผู้ลการดำำาเนิินิงานิการบริหุ้ารจัดำการทรัพย์ากรบ่คคล

จำำานว่นพนักงานที่ั�งหม้ด                983  คน
จำำานว่นของพนักงานเข้าใหม้่           336  คน

จำำานว่นพนักงานพ้นสำภาพ           178  คน

จำำานว่นพนักงานที่้องถ่�น                 983  คน

รั้อยลุ่ะของพนักงานเข้าใหม้่            34.18

จำานิวนิบ่คลากรทั�งหุ้มดำ

ประเภท
จำานิวนิ (คนิ)

ช้าย์ หุ้ญิง
จำานิวนิพนิักงานิและลูกจ้างทั้งหุ้มดำ 521 462

จำานิวนิพนิักงานิทั้งหุ้มดำ 509 438

จำานิวนิลูกจ้างทั้งหุ้มดำ 12 24
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ความหุ้ลากหุ้ลาย์ของบ่คลากร

บร่ัษััที่ฯ เคารัพแลุ่ะให้คว่าม้สำำาคัญ่ในคว่าม้หลุ่ากหลุ่ายของบ่คลุ่ากรั โดยแบ่งเป็ีน 2 ม่้ต่หลัุ่ก ได้แก่ รัะดับปีฐม้ภูม่้ ซ้�งปีรัะกอบด้ว่ย อาย่

 เพศ เช่�อชาต่ ชาต่พันธ์ุ่ รัสำน่ยม้ที่างเพศ คว่าม้สำาม้ารัถที่างกายภาพ แลุ่ะรัะดับท่ี่ต่ยภูม่้ ปีรัะกอบด้ว่ยภาษัา วั่ฒนธุรัรัม้ ปีรัะเพณ่์ ค่าน่ยม้ การั

ศ้กษัา ปีรัะสำบการัณ์์ คว่าม้เช่�อหร่ัอศาสำนา ทัี่�งน่�บร่ัษััที่ฯ ม่้ได้ม่้บรัรัทัี่ดฐานในการัคัดสำรัรับ่คลุ่ากรัโดยอ้างอ่งจำากม่้ต่ข้างต้น เน่�องจำากบร่ัษััที่ฯ

 ม่้คว่าม้เช่�อว่่าคว่าม้แตกต่างของบ่คลุ่ากรัแต่ลุ่ะคนจำะเป็ีนตัว่นำาการัขับเคลุ่่�อนธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ ให้เป็ีนไปีด้ว่ยคว่าม้หลุ่ากหลุ่ายท่ี่�ม่้ค่ณ์ภาพ

ต์ำาแหุ้นิ�งงานิ
เพศ (คนิ)

ช้าย์ หุ้ญิง
ผูู้้บริหุ้ารระดำับสูง 33 17

ผูู้้บริหุ้ารระดำับกลาง 92 100

ผูู้้บริหุ้ารระดำับต์้นิ 363 231

พนิักงานิ 31 103

ลูกจ้าง 12 24

จำานิวนิบ่คลากรเข้าใหุ้ม�และพ้นิสภาพทั�งหุ้มดำ

ประเภท
จำานิวนิ (คนิ)

2563 2564
พนิักงานิเข้าใหุ้ม�จำาแนิกต์ามเพศ

ช้าย์ 215 181

หุ้ญิง 130 155

พนิักงานิเข้าใหุ้ม�จำาแนิกต์ามอาย์่

< 30 ป่ 188 208

30 – 50 ป่ 153 113

> 50 ป่ 4 15

ประเภท
จำานิวนิ (คนิ)

2563 2564
พนิักงานิพ้นิสภาพจำาแนิกต์ามเพศ

ช้าย์ 190 122

หุ้ญิง 150 56

การด้ำงดูำดำและรักษัาพนัิกงานิท่�ม่ศักย์ภาพ

บร่ัษััที่ฯ ม่่้งเน้นการัว่่เครัาะห์คว่าม้สำาม้ารัถของพนักงานเป็ีนหลัุ่ก โดยการันำาข้อมู้ลุ่เช่งลุ้่กท่ี่�ได้จำากการัปีรัะเม่้นผ่ลุ่การัปีฏ่ิ์บัต่งานม้าเป็ีน 

ปัีจำจัำยในการัยกรัะดับค่ณ์ภาพช่ว่่ตการัที่ำางานของพนักงาน เพ่�อด้งดูดแลุ่ะรัักษัาบ่คลุ่ากรัท่ี่�ม่้คว่าม้สำาม้ารัถให้คงอยู่กับบร่ัษััที่ฯ ได้นานท่ี่�ส่ำด  

เพ่�อให้พนักงานม่้ส่ำว่นช่ว่ยขับเคลุ่่�อนการัดำาเน่นธุ่รัก่จำให้เต่บโต ก้าว่หน้า แลุ่ะสำร้ัางคว่าม้ได้เปีร่ัยบที่างการัแข่งขัน ดังนั�นบร่ัษััที่ฯ จ้ำงได้กำาหนด 

กลุ่ยท่ี่ธ์ุ แนว่ที่างการับร่ัหารั แลุ่ะแนว่ที่างการัปีฏ่ิ์บัต่ ซ้�งคำาน้งถ้งการักำาหนดสำวั่สำด่การั ค่าตอบแที่น ผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ การัปีฏ่ิ์บัต่อยา่งเป็ีนธุรัรัม้ การั

จัำดก่จำกรัรัม้สัำงสำรัรัค์เพ่�ม้คว่าม้ส่ำขแก่พนักงาน แลุ่ะการัส่ำงเสำร่ัม้ส่ำที่ธุ่เสำร่ัภาพในการัเจำรัจำาต่อรัองรัะหว่่างพนักงานกับบร่ัษััที่ฯ โดยบร่ัษััที่ม่้ขั�นตอน

การัปีรัะเม่้นผ่ลุ่งานของพนักงานอย่างเป็ีนรัะบบ รัว่ม้ทัี่�งยังม่้นโยบายการัสำรัรัหาผู้่บร่ัหารัม้าส่ำบที่อดตำาแหน่งท่ี่�สำำาคัญ่ (Successor plan) ได้แก่

ตำาแหน่งรัะดับผู้่บร่ัหารัรัะดับสูำง (C level) แลุ่ะผู้่บร่ัหารัในสำายงานต่างๆ คว่บคู่ไปีกับนโยบายการัพัฒนาบ่คลุ่ากรั โดยเฉีพาะ บ่คลุ่ากรัแถว่รัะดับ

ถัดม้าของบร่ัษััที่ฯ อย่างต่อเน่�อง เพ่�อให้พนักงานสำาม้ารัถที่ำางานได้อย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ แลุ่ะสำาม้ารัถปีฏ่ิ์บัต่งานที่ดแที่นกันได้

รายงานประจำาปี 2564

102



นอกจำากน่� บร่ัษััที่ฯ ได้เสำร่ัม้สำร้ัางก่จำกรัรัม้ภายในองค์กรัเพ่�อสำนับสำน่นให้เก่ดการัสำร้ัางค่ณ์ค่าร่ัว่ม้กันภายในบร่ัษััที่ กำาหนดหลัุ่กสูำตรั 

การัพัฒนาพนักงานรัว่ม้ถ้งการัปีรัะเม่้นผ่ลุ่การัปีฏ่ิ์บัต่งานของพนักงานท่ี่กคนภายใต้หลัุ่กเกณ์ฑ์์แลุ่ะรัะเบ่ยบว่่ธุ่ปีฏ่ิ์บัต่ท่ี่�เป็ีนธุรัรัม้ ม่้การั 

ที่บที่ว่นค่าตอบแที่นให้สำอดคลุ่้องกับผ่ลุ่ปีรัะกอบการัของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะเช่�อม้โยงกับผ่ลุ่การัปีฏ่ิ์บัต่งาน โดยในปีัจำจ่ำบันได้ม่้การัจำัดสำรัรัสำว่ัสำด่การั 

แลุ่ะส่ำที่ธุ่ปีรัะโยชน์ต่าง ๆ ดังน่�

สวัสดำิการและสิทธุิปีระโยชนิ์ต่าง	ๆ
กองท่นิสำารองเล่้ย์งช้่พ

ประกันิสังคม

ประกันิกล่�ม (ส่ขภาพ/อ่บัต์ิเหุ้ต์่)

ต์รวจส่ขภาพประจำาป่

เครื�องแบบพนิักงานิ

เงินิช้�วย์เหุ้ลืองานิศพ (พนิักงานิ) 

เงินิช้�วย์เหุ้ลืองานิศพ (บิดำา/มารดำา/สาม่/ภรรย์า/บ่ต์ร/ญาต์ิพนิักงานิ)

สิทธุิ์การลา
ลาเพื�อจัดำงานิศพ

ลาคลอดำบ่ต์ร

ลาเพื�อช้�วย์ภรรย์าเล่้ย์งบ่ต์ร

ลารับราช้การทหุ้าร

ลาป� วย์

ลาเพื�อทำาหุ้มันิ

ลาฝ้่กอบรม

ลากิจส�วนิต์ัว

ลาพักผู้�อนิประจำาป่

ลาเพื�อสมรส

ลาอ่ปสมบท

การคำานิวณค�าล�วงเวลา

บร่ัษััที่ฯ กำาหนดแนว่ที่างในการัที่ำางานลุ่ว่่งเว่ลุ่าในว่นัที่ำางานปีกต่แลุ่ะในว่นัหยด่ โดยพนกังานจำำาเปีน็ต้องได้รัับการัอน่ม้ต่ัจำากผู้่บงัคับบัญ่ชา 

สูำงส่ำดของแผ่นกลุ่่ว่งหน้า สำำาหรัับในวั่นที่ำางานปีกต่ บร่ัษััที่ฯ จำะที่ำาการัจ่ำายค่าลุ่่ว่งเว่ลุ่าในอัตรัา 1.5 เท่ี่าของอัตรัาค่าจ้ำาง/ชั�ว่โม้ง ให้แก่พนักงาน 

สำำาหรัับการัที่ำางานในวั่นหย่ด อาท่ี่ วั่นหย่ดปีรัะจำำาสัำปีดาห์ แลุ่ะวั่นหย่ดตาม้ปีรัะเพณ่์ท่ี่�บร่ัษััที่ปีรัะกาศ พนักงานรัายเด่อนท่ี่�ที่ำางาน 

ในวั่นหย่ด บร่ัษััที่จ่ำาย 1 เท่ี่าของค่าจ้ำางในวั่นที่ำางาน ในกรัณ่์พนักงานรัายวั่นท่ี่�ที่ำางานในวั่นหย่ด บร่ัษััที่จ่ำายเท่ี่ากับค่าจ้ำางในวั่นที่ำางานปีกต่  

แลุ่ะในกรัณ่์พนักงานที่ำางานลุ่่ว่งเว่ลุ่าในวั่นหยด่ บร่ัษััที่จ่ำายในอัตรัา 3 เท่ี่า ของค่าจ้ำางในวั่นที่ำางานปีกต่ 

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัพ่จำารัณ์าคัดเลุ่่อกพนักงานที่่�ม้่ศักยภาพ

เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่

• การัรัักษัาพนักงานที่่�ม้่ศักยภาพให้คงอยู่กับบรั่ษััที่ฯ

• การัรัักษัาแลุ่ะเพ่�ม้คว่าม้พ้งพอใจำของพนักงาน 

• การัลุ่ดแลุ่ะแก้ไขข้อรั้องเรั่ยนของพนักงานบรั่ษััที่ฯ 

103

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564



โครงการหุ้รือกิจกรรมด้ำานิการด้ำงดูำดำและรักษัาพนัิกงานิท่�ม่ศักย์ภาพ

 บร่ัษััที่ฯ จัำดที่ำาโครังการั SABUY Academy เพ่�อพัฒนาบ่คลุ่ากรัร่่ันใหม่้แลุ่ะม่่้งเน้นให้พนักงานท่ี่�ม่้ศักยภาพเข้าม้าที่ำางาน 

ในบร่ัษััที่ฯ โดยโครังการัดังกลุ่่าว่ถูกบรัรัจ่ำอยู่ในแผ่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ในรัะยะกลุ่างแลุ่ะยาว่ เพ่�อเป็ีนการัสำรั้างแรังจำูงใจำให้กับพนักงาน 

นอกจำากน่�ยังม่้ม้ต่อน่มั้ต่ให้บร่ัษััที่ฯ จัำดสำรัรัแลุ่ะเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่เพ่�อซ่�อห้่นสำามั้ญ่เพ่�ม้ท่ี่นของบร่ัษััที่ฯ ให้แก่กรัรัม้การั 

แลุ่ะพนักงานของบร่ัษััที่ฯ (“SABUY-WA”) แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยจำำานว่น 45,000,000 หน่ว่ย เม่้�อวั่นท่ี่� 18 ม่้นาคม้ 2562 แลุ่ะท่ี่�ปีรัะช่ม้ 

สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่นม่้ม้ต่อน่มั้ต่ให้ออกแลุ่ะเสำนอขายใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ท่ี่�จำะซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ฯ (“SABUY-WB”) ให้แก่กรัรัม้การั 

แลุ่ะพนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย เป็ีนจำำานว่นไม่้เก่น 29,500,000 หน่ว่ย เม่้�อวั่นท่ี่� 20 เม้ษัายน 2564 ทัี่�งน่�จำำานว่นใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่

ท่ี่�จัำดสำรัรัให้แก่กรัรัม้การั ผู้่บร่ัการั พนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย ข้�นอยู่กับตำาแหน่ง อาย่งาน คว่าม้รู้ัแลุ่ะปีรัะสำบการัณ์์ คว่าม้รัับผ่่ดชอบ 

รัว่ม้ถ้งผ่ลุ่การัปีฏ่ิ์บัต่งานหร่ัอปีรัะโยชน์ท่ี่�บร่ัษััที่จำะได้รัับ 

การฝ่กึอบรมและพัฒนิาบ่คลากรขององค์กร

บร่ัษััที่ฯ ม่่้งเน้นการัพัฒนาศักยภาพของบ่คลุ่ากรั ตลุ่อดจำนสำ่งเสำร่ัม้ให้พนักงานในบร่ัษััที่ม่้คว่าม้รู้ัคว่าม้สำาม้ารัถ แลุ่ะม่้ที่ักษัะในการั 

ปีฎ่บัต่งานท่ี่�ด่ข้�น โดยผ่่านกรัะบว่นการัฝึ่กอบรัม้ การัเร่ัยนรู้ัจำากการัปีฏ่ิ์บัต่งานจำร่ัง การัศ้กษัาดูงาน ไปีจำนถ้งการัแบ่งปัีนถ่ายที่อดปีรัะสำบการัณ์์

การัที่ำางานรัะหว่่างกัน ซ้�งบร่ัษััที่ฯ เล็ุ่งเห็นว่่าหากพนักงานม่้ทัี่กษัะ คว่าม้รู้ั คว่าม้สำาม้ารัถ แลุ่ะม่้ทัี่ศนคต่ท่ี่�ด่ต่อการัที่ำางานยอ่ม้จำะสำร้ัางปีรัะโยชน์ 

สูำงส่ำดต่อบร่ัษััที่ ส่ำงผ่ลุ่ให้เก่ดการัพัฒนาแลุ่ะบรัรัลุ่่เป้ีาหม้ายของบร่ัษััที่ท่ี่�กำาหนดไว้่ได้อย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ

รูปแบบ/แนิวทาง/นิโย์บาย์การฝ่กึอบรมและพัฒนิาบ่คลากร

โดยในปัีจำจ่ำบัน บร่ัษััที่ฯ ได้ว่างแนว่ที่างในการับร่ัหารัจัำดการัแลุ่ะพัฒนาบ่คลุ่ากรัของบร่ัษััที่ให้เต่บโตคว่บคู่ไปีพร้ัอม้กับการัดำาเน่นธุ่รัก่จำ 

ของบร่ัษััที่ ผ่่านนโยบายในการัพัฒนาบ่คลุ่ากรัท่ี่กรัะดับ โดยเร่ั�ม้ตั�งแต่คณ์ะกรัรัม้การัแลุ่ะผู้่บร่ัหารั ตลุ่อดจำนพนักงานรัะดับปีฏ่ิ์บัต่การั

การพัฒนิากรรมการและผูู้้บริหุ้าร

บร่ัษััที่ฯ สำนับสำน่นแลุ่ะส่ำงเสำร่ัม้ให้ม่้การัฝึ่กอบรัม้แลุ่ะให้คว่าม้รู้ัแก่ผู้่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องในรัะบบการักำากับดูแลุ่ก่จำการัของบร่ัษััที่ฯ อาท่ี่ 

กรัรัม้การับร่ัษััที่ กรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ กรัรัม้การัช่ดย่อยผู้่บร่ัหารั แลุ่ะเลุ่ขาน่การับร่ัษััที่ เพ่�อให้ม่้คว่าม้รู้ัเท่ี่าทัี่นต่อบร่ับที่แลุ่ะการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่ง 

ในด้านต่าง ๆ ไม่้ว่่าจำะเปี็นด้านเศรัษัฐก่จำ สัำงคม้ แลุ่ะสำ่�งแว่ดลุ่้อม้ รัว่ม้ถ้งม่้การัปีรัับปีร่ังการัปีฏ่ิ์บัต่งานอย่างต่อเน่�อง ผ่่านการัฝ่ึกอบรัม้แลุ่ะ 

ให้คว่าม้รู้ัท่ี่�เก่ดข้�นภายในบร่ัษััที่แลุ่ะการัฝึ่กอบรัม้ของหน่ว่ยงานภายนอก

หลัุ่กสูำตรัการัฝึ่กอบรัม้ของบร่ัษััที่จำะได้รัับการัพ่จำารัณ์าตาม้คว่าม้เหม้าะสำม้ของหน้าท่ี่�แลุ่ะคว่าม้รัับผ่่ดชอบของกรัรัม้การัแลุ่ะผู้่บร่ัหารั 

ในแต่ลุ่ะตำาแหน่ง ซ้�งจำะเป็ีนไปีตาม้รัะเบ่ยบข้อกำาหนดของสำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย 

แลุ่ะหน่ว่ยงานรัาชการัอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง  

ในกรัณ่์ท่ี่�ม่้การัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งกรัรัม้การั บร่ัษััที่ฯ จำะจัำดให้ม่้เอกสำารัแลุ่ะข้อมู้ลุ่ท่ี่�เป็ีนปีรัะโยชน์ต่อการัปีฏ่ิ์บัต่หน้าท่ี่� รัว่ม้ถ้งการัแนะนำา 

ลัุ่กษัณ์ะธุ่รัก่จำแลุ่ะแนว่ที่างการัดำาเน่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ เพ่�อให้ที่รัาบถ้งคว่าม้สำำาคัญ่แลุ่ะรูัปีแบบการัดำาเน่นงานในปัีจำจ่ำบัน

การพัฒนิาพนัิกงานิระดัำบปฏิิบัติ์การ

บร่ัษััที่ฯ ดำาเน่นการัตาม้นโยบายฝึ่กอบรัม้แลุ่ะพัฒนาบ่คลุ่ากรั โดยพนักงานท่ี่กคนจำะได้รัับการัฝึ่กอบรัม้ด้านคว่าม้รู้ัเช่งว่่ชาการั 

การัพัฒนาบ่คลุ่่กภาพ การัพัฒนาให้พนักงานม่้ที่ัศนคต่ท่ี่�ด่ในการัที่ำางานอย่างเท่ี่าเท่ี่ยม้แลุ่ะสำม้ำ�าเสำม้อ เพ่�อสำร้ัางข่ดคว่าม้สำาม้ารัถท่ี่�จำำาเปี็น 

ในการัปีฏ่ิ์บัต่งาน (Job Requirement) อ่กทัี่�งยังเป็ีนการัเตร่ัยม้คว่าม้พร้ัอม้ต่อการัปีฏ่ิ์บัต่งานในตำาแหน่งหน้าท่ี่�การังานแลุ่ะคว่าม้รัับผ่่ดชอบ 

ท่ี่�สูำงข้�นในอนาคต สำาม้ารัถเต่บโตก้าว่หน้าตาม้เส้ำนสำายอาช่พ (Career Path) โดยบร่ัษััที่จำะพ่จำารัณ์าแลุ่ะสำนับสำน่นการัฝึ่กอบรัม้แลุ่ะสัำม้ม้นา  

ตาม้คว่าม้เหม้าะสำม้แลุ่ะคว่าม้เช่�ยว่ชาญ่ในงาน 

การฝ่กึอบรมภาย์ในิบริษััท

บร่ัษััที่ฯ กำาหนดหลัุ่กสูำตรัในการัฝึ่กอบรัม้ท่ี่�จำำาเป็ีนต่อพนักงานในแต่ลุ่ะสำายงาน โดยได้กำาหนดแผ่นพัฒนาแลุ่ะหลัุ่กสูำตรัการัฝึ่กอบรัม้ 

ปีรัะจำำาปีี อาท่ี่ การัฝึ่กพัฒนาฝี่ม่้อการัขายรัะดับหัว่หน้างาน (Sales) การัฝ่ึกอบรัม้ PDPA แลุ่ะปีฐม้น่เที่ศพนักงานใหม้่ เป็ีนต้น ซ้�งบร่ัษััที่ฯ  

จำะคัดสำรัรับ่คลุ่ากรัผู้่เช่�ยว่ชาญ่จำากภายนอกเข้าม้าที่ำาการัฝึ่กอบรัม้ให้แก่บ่คลุ่ากรัของบร่ัษััที่

รายงานประจำาปี 2564
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การฝ่กึอบรมภาย์นิอกบริษััท

บร่ัษััที่ฯ สำนับสำน่นการัฝึ่กอบรัม้ภายนอกให้แก่พนักงาน โดยการัเปิีดโอกาสำให้พนักงานเข้าร่ัว่ม้การัฝึ่กอบรัม้ร่ัว่ม้กับองค์กรัต่าง ๆ  ท่ี่�ได้รัับ 

การัยอม้รัับแลุ่ะได้ม้าตรัฐานในรัะดับสำากลุ่ รัว่ม้ถ้งบร่ัษััที่ฯ จำะพ่จำารัณ์าด้านค่ณ์ธุรัรัม้ ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพขององค์กรัท่ี่�ที่ำาการัฝึ่กอบรัม้ แลุ่ะปีรัะโยชน์ 

ท่ี่�พนักงานจำะได้รัับเป็ีนสำำาคัญ่

นอกจำากน่� บร่ัษััที่ฯ จำะที่ำาการัสำำารัว่จำแผ่นการัดำาเน่นงาน แลุ่ะโครังสำร้ัางต่าง ๆ เพ่�อรัว่บรัว่ม้ ปีรัับปีร่ัง แก้ไขข้อมู้ลุ่จำากท่ี่กสำายงานอย่าง

สำม้ำ�าเสำม้อ อ่กทัี่�งได้จัำดที่ำารัะบบปีรัะเม่้นผ่ลุ่การัปีฏ่ิ์บัต่งาน โดยกำาหนดตัว่ช่�วั่ดรัะดับปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพทัี่�งในรัะดับองค์กรัแลุ่ะรัะดับหน่ว่ยงาน รัว่ม้ถ้ง 

ที่บที่ว่นลัุ่กษัณ์ะงานให้สำอดคลุ้่องกับแผ่นการัดำาเน่นงานของธุ่รัก่จำ เพ่�อนำาไปีสู่ำการัสำร้ัางรัะบบการัพัฒนาศักยภาพของบ่คลุ่ากรัอย่างครัอบคลุ่่ม้ 

แลุ่ะครับถ้ว่น พร้ัอม้กับนำาผ่ลุ่การัปีรัะเม่้นไปีจัำดที่ ำาแผ่นการัฝึ่กอบรัม้แลุ่ะพัฒนาบ่คลุ่ากรัในปีีต่อไปี เพ่�อเพ่�ม้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพของการัที่ำางานของ 

พนักงานให้ตอบสำนองต่อการัดำาเน่นธุ่รัก่จำต่อไปีในอนาคต  

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัปีรัะเม้่นผ่ลุ่การัปีฏิ์่บัต่งานของพนักงานปีีลุ่ะ 1 ครัั�ง

• ชั�ว่โม้งการัฝ่ึกอบรัม้เฉีลุ่่�ยที่่�เพ่�ม้ข้�น 

• การัที่บที่ว่นแผ่นการัฝ่ึกอบรัม้แลุ่ะพัฒนาบ่คลุ่ากรัอย่างสำม้ำ�าเสำม้อ

ผู้ลการดำำาเนิินิงานิการฝ่กึอบรมและพัฒนิาบ่คลากร

จำำานว่นชั�ว่โม้งฝ่ึกอบรัม้เฉีลุ่่�ย                                 1.05  ชั�ว่โม้ง/คน/ปีี 

จำำานว่นเง่นลุ่งที่่นในการัฝ่ึกอบรัม้แลุ่ะพัฒนาบ่คลุ่ากรั    133,400  บาที่ 

จำานิวนิชั้�วโมงฝ่กึอบรมเฉล่�ย์

ประเภท จำานิวนิช้ั�วโมงฝ้่กอบรมเฉล่�ย์ (ช้ั�วโมง/คนิ/ป่)
การฝ้่กอบรมของพนิักงานิทั้งหุ้มดำ 1.05

การฝ้่กอบรมของพนิักงานิเพศช้าย์ 0.85

การฝ้่กอบรมของพนิักงานิเพศหุ้ญิง 1.58

ต์ำาแหุ้นิ�งงานิ จำานิวนิช้ั�วโมงฝ้่กอบรมเฉล่�ย์ (ช้ั�วโมง/คนิ/ป่)
ผูู้้บริหุ้ารระดำับสูง 6.08

ผูู้้บริหุ้ารระดำับกลาง 2.26

ผูู้้บริหุ้ารระดำับต์้นิ 0.63
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หุ้ลักสูต์รการฝ่กึอบรม

หุ้ลักสูต์รการฝ่กึอบรม
หุ้มวดำบริหุ้ารจัดำการ 
การฝ่กึพัฒนิาฝ่มืีอการขาย์ระดัำบหัุ้วหุ้น้ิางานิ (Sales)

พัฒนิาทักษัะการบริหุ้ารคนิ สำาหุ้รับหัุ้วหุ้น้ิางานิ

หุ้ลักสูต์รการประเมินิความเส่�ย์งสำาหุ้รับหัุ้วหุ้น้ิางานิ

หุ้มวดำเทคนิิคเฉพาะ
การพัฒนิาทักษัะการติ์ดำตั์�งตู้์ เพื�อย์กระดัำบมาต์รฐานิฝ่มืีอช้�าง อย์�างมืออาช่้พ

การพัฒนิาการบริหุ้ารงานิด้ำานิสารสนิเทศ ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

เทคนิิคการสื�อสารและการบริการ Call Center

การพัฒนิาและเพิ�มทักษัะการบริหุ้ารจัดำการคลังสินิค้าอะไหุ้ล�

PDPA In Action การแบ�งปนัิเก่�ย์วกับ พ.ร.บ. ค้่มครองข้อมูลส�วนิบ่คคล

การแบ�งปนัิเก่�ย์วกับ พ.ร.บ. ค้่มครองข้อมูลส�วนิบ่คคล PDPA (ขั�นิพื�นิฐานิ)

หุ้มวดำทักษัะพื�นิฐานิด้ำานิการทำางานิ
ปฐมนิิเทศ

การประย่์กต์์ใช้้ระบบมาต์รฐานิ ISO9001:2015 เพื�อการพัฒนิาองค์กร

เทคนิิคการทำางานิใหุ้้ประสบความสำาเร็จในิย่์ควิถ่ืใหุ้ม�

อาช่วอนามัยและความปลอดูภัย
  

บร่ัษััที่ฯ ให้คว่าม้สำำาคัญ่ต่อการัปีฏ่ิ์บัต่แลุ่ะบร่ัหารัจัำดการัด้านคว่าม้ปีลุ่อดภัย อาช่ว่อนามั้ย แลุ่ะสำภาพแว่ดลุ้่อม้ในการัที่ำางานของ 

พนักงานเป็ีนอย่างย่�ง โดยม่่้งมั้�นท่ี่�จำะสำร้ัางสำภาพแว่ดลุ้่อม้การัที่ำางานท่ี่�ด่แลุ่ะเก่ดคว่าม้ปีลุ่อดภัยกับพนักงานท่ี่กคนรัว่ม้ถ้งบ่คคลุ่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องอ่�น ๆ  

อาท่ี่ ผู้่รัับเหม้า คู่ค้า ช่ม้ชน แลุ่ะส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ เป็ีนต้น

บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การัป้ีองกันผ่ลุ่กรัะที่บจำากอันตรัายท่ี่�อาจำเก่ดข้�นแลุ่ะอาจำส่ำงผ่ลุ่ให้ธุ่รัก่จำต้องหย่ดชะงักลุ่ง โดยดำาเน่นงานตาม้กรัะบว่นการั 

บร่ัหารัจัำดการัด้านคว่าม้ปีลุ่อดภัย อาช่ว่อนามั้ย แลุ่ะสำภาพแว่ดลุ้่อม้ในการัที่ำางานอย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพภายใต้รัะบบการัจัำดการัด้าน 

อาช่ว่อนามั้ยแลุ่ะคว่าม้ปีลุ่อดภยัม้าตรัฐาน ISO 45001:2018 รัะบบการัจำดัการัด้านส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ ISO 14001: 2015 รัว่ม้ถ้งตาม้กฎหม้าย ข้อบังคับ 

แลุ่ะม้าตรัการัอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง บร่ัษััที่ฯ ได้แต่งตั�งคณ์ะกรัรัม้การัคว่าม้ปีลุ่อดภัย ซ้�งจำะที่ำาหน้าท่ี่�ต่ดตาม้ เฝ้่ารัะวั่ง อาช่ว่อนามั้ยแลุ่ะคว่าม้ 

ปีลุ่อดภัยในการัที่ำางาน พร้ัอม้ทัี่�งจัำดที่ำาคู่ม่้อคว่าม้ปีลุ่อดภัยในการัดำาเน่นงานของพนักงานแลุ่ะบ่คคลุ่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องอ่�น ๆ อ่กทัี่�งยังที่ำาหน้าท่ี่� 

ที่บที่ว่นแลุ่ะแก้ไขปีรัับปีร่ังแผ่นการัดำาเน่นงานด้านคว่าม้ปีลุ่อดภัยตาม้กฎหม้ายแลุ่ะม้าตรัฐานท่ี่�เก่�ยว่ข้องอย่างสำม้ำ�าเสำม้อ แลุ่ะที่ำาการัปีรัะเม่้น 

คว่าม้เส่ำ�ยงด้านคว่าม้ปีลุ่อดภัยแลุ่ะส่ำ�งแว่ดลุ้่อม้ในการัปีฏ่ิ์บัต่งานต่าง ๆ  รัว่ม้ถ้งม่้ม้าตรัการัตรัว่จำสำอบการัปีฏ่ิ์บัต่งานท่ี่�ม่้คว่าม้เส่ำ�ยงอย่างสำม้ำ�าเสำม้อ 

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัสำรั้างจำ่ตสำำาน้กแลุ่ะการัตรัะหนักถ้งคว่าม้ปีลุ่อดภัยให้แก่พนักงานของบรั่ษััที่

• การัที่บที่ว่นแผ่นงานด้านคว่าม้ปีลุ่อดภัยอย่างน้อยปีีลุ่ะ 1 ครัั�ง

• ไม้่ม้่ข้อรั้องเรั่ยนด้านอาช่ว่อนาม้ัยแลุ่ะคว่าม้ปีลุ่อดภัย

เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่

• จำำานว่นอ่บัต่เหต่เปี็นศูนย์

รายงานประจำาปี 2564
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ผลการดำำาเนิินิงานิด้ำานิอาชีีวอนิามััยและความัปลอดำภััย

มัาตรการ Covid-19 

เนื่่�องด้้วยสถานื่การณ์์แพร่ระบาด้ของโรค Covid-19 บริษััทฯ ได้้กำาหนื่ด้มาตรการป้้องกันื่หากพบพนื่ักงานื่ติด้เชื้่�อไวรัส Covid-19  

โด้ยมีรายละเอียด้ดั้งนีื่�

นื่อกจากนีื่�บริษััทได้้จัด้ทำาการป้ระกาศ เร่�อง เฝ้้าระวังโรคติด้เช่ื้�อไวรัสโคโรนื่า 2019 (รอบ 2) ณ์ วันื่ที� 21 ธัันื่วาคม 2563 โด้ยมีรายละเอียด้ 

ดั้งนีื่�

1. ขอให้พนื่กังานื่ทกุท่านื่ป้้องกันื่ตนื่เองโด้ยสวมใส่หน้ื่ากากอนื่ามยัตลอด้เวลาที�ป้ฏบิตังิานื่ หรอ่อยูใ่นื่ที�สาธัารณ์ะ รวมถงึ การล้างม่อบ่อยๆ 

เพ่�อป้้องกันื่อีกทางหนื่ึ�ง

2. ขอความร่วมม่อพนื่ักงานื่ทุกท่านื่หลีกเลี�ยงโด้ยไม่ไป้อยู่ในื่พ่�นื่ที�แออัด้ และ พ่�นื่ที�เสี�ยงโด้ยไม่จำาเป้็นื่โด้ยเฉพาะในื่จังหวัด้สมุทรสาคร

3. พนื่ักงานื่ที�อาศัยหร่อเด้ินื่ทางไป้ยังพ่�นื่ที�อ่�นื่ๆ ในื่เขตจังหวัด้สมุทรสาคร ให้สังเกตุอาการของการติด้เชื้่�อระบบทางเด้ินื่หายใจ  

(ไข้ ไอ เจ็บคอ มีนื่ำ�ามูก หร่อจมูกไม่ได้้กลิ�นื่) หากมีอาการผิิด้ป้กติให้รีบพบแพทย์ทันื่ที ขอให้รับผิิด้ชื้อบต่อสังคม ด้้วยการเฝ้้าระวังอาการ 

ตนื่เองอย่างน้ื่อย 14 วันื่

4. สำาหรบัพนื่กังานื่ที�สามารถป้ฏบิตังิานื่ที�บ้านื่ได้้ ให้ใช้ื้สทิธั ิWFH ได้้ โด้ยลงเวลาเข้า-ออก ผ่ิานื่ระบบออนื่ไลน์ื่ ที�บรษิัทัฯ ป้ระกาศใชื้้  

และรายงานื่ตัวกับผู้ิบังคับบัญชื้าผ่ิานื่ Zoom Cloud และ ผ่ิานื่ Line Group ทุกวันื่

5. กรณ์ีพนื่ักงานื่ป้กป้ิด้ข้อมูล หร่อให้ข้อมูลที�เป้็นื่เท็จและไม่ป้ฏิบัติตามข้อที� 1. บริษััทขอลงโทษัพนัื่กงานื่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานื่ 

พ.ศ. 2541 มาตรา 119(4) ว่าด้้วย ฝ้่าฝ้ืนื่ข้อบังคับเกี�ยวกับการทำางานื่ หร่อระเบียบหร่อคำาสั�งของนื่ายจ้าง อนัื่ชื้อบด้้วยกฎหมายและเป้็นื่ธัรรม 

และนื่ายจ้างได้้ตักเต่อนื่เป้็นื่หนื่ังส่อแล้ว เวน้ื่แต่ กรณ์ีร้ายแรงนื่ายจ้างไม่ต้องตักเต่อนื่ ซึ�งพนื่ักงานื่อาจถูกลงโทษัทางวินื่ัยขั�นื่สูงสดุ้ โด้ยเลิกจ้าง 

ไม่จ่ายค่าชื้ด้เชื้ยได้้

หากพบพนักงานติดเชื�อไวรัส Covid-19 บริษัทประกาศป�ดทําการ (เป�นเวลา 3 วัน)

แจ้งบริษัททําความสะอาดฆ่าเชื�อ Covid-19 ภายในบริษัท

จัดกลุ่มพนักงานเข้าปฏิบัติงานตามความจําเป�น (บางหน่วยงาน)

ในกรณีที�พนักงานปฏิบัติงานที�บ้านบางส่วน พนักงาน
ต้องติดต่อประสานงานตามที�ระบบ IT กําหนดไว้
และเฝ�าสังเกตอาการรวมถึงดูแลตนเอง 14 วัน

พนักงานทุกคนปฏิบัติงานตามปกติ (ตามประกาศบริษัท)

ในกรณีที�พนักงานปฏิบัติงานที�บริษัทบางส่วน พนักงานต้อง
ปฏิบัติตามขั�นตอนการคัดกรองโดยเคร่งครัดก่อนเข้า

ปฏิบัติงานทุกครั�ง รวมถึงสวมใส่อุปกรณ์ป�องกันที�บริษัทฯ 
กําหนดและปฏิบัติตามแนวทางของบริษัท
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 การม่ส่ี่วนร่วมต่อชุมชน
  

บร่ัษััที่ฯ ให้คว่าม้สำำาคัญ่กับการัม่้ส่ำว่นร่ัว่ม้ต่อการัพฒันาช่ม้ชนให้ม่้ค่ณ์ภาพช่ว่่ตแลุ่ะคว่าม้เป็ีนอยูท่่ี่�ด่ข้�น โดยม่่้งเน้นถ้งผ่ลุ่กรัะที่บจำากการั 

ดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ฯ ท่ี่�ม่้ต่อช่ม้ชน อ่กทัี่�งยงัตรัะหนกัถ้งการัสำร้ัางการัม่้ส่ำว่นร่ัว่ม้ต่อช่ม้ชน สัำงคม้ แลุ่ะสำ่�งแว่ดลุ้่อม้ ผ่่านแนว่ที่างการัดำาเน่นงาน 

ด้านการัม่้ส่ำว่นร่ัว่ม้ต่อช่ม้ชนแลุ่ะการัจัำดที่ำานโยบายในการัให้คว่าม้ช่ว่ยเหลุ่่อแลุ่ะพัฒนาสัำงคม้ 

ในปัีจำจ่ำบันสำถานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดเช่�อไว่รััสำ Covid-19 ยงัคงที่ว่่คว่าม้ร่ันแรังแลุ่ะส่ำงผ่ลุ่กรัะที่บโดยตรังแก่ช่ม้ชนบร่ัเว่ณ์ใกลุ่้เค่ยงกับ 

สำถานปีรัะกอบการั บร่ัษััที่ฯ เล็ุ่งเห็นแลุ่ะให้คว่าม้สำำาคัญ่ต่อคว่าม้เปี็นอยู่แลุ่ะค่ณ์ภาพช่ว่่ตของคนในสำังคม้แลุ่ะช่ม้ชน จ้ำงจัำดก่จำกรัรัม้บร่ัจำาค 

หน้ากากป้ีองกันเช่�อไว่รััสำแก่ โรังพยาบาลุ่ อาท่ี่ โรังพยาบาลุ่พรัะม้งก่ฎเกลุ้่า โรังพยาบาลุ่ธุรัรัม้ศาสำตร์ัเฉีลุ่่ม้พรัะเก่ยรัต่ โรังพยาบาลุ่ภูม่้พลุ่อด่ลุ่ยเดช 

เป็ีนต้น รัว่ม้ถ้ง โรังพัก บ้านพักคนชรัา วั่ด แลุ่ะช่ม้ชนโดยรัอบบร่ัษััที่ แลุ่ะแจำกนำ�าด่�ม้ให้แก่มู้ลุ่น่ธุ่เส้ำนด้าย นอกจำากน่�บร่ัษััที่ฯ ยังม่่้งเน้นถ้งการั 

พัฒนาศักยภาพของคนในช่ม้ชนแลุ่ะสัำงคม้ จ้ำงม้อบโอกาสำในการัที่ำางานให้แก่นักศ้กษัาในช่ม้ชนเข้าม้าฝึ่กงานร่ัว่ม้กับบร่ัษััที่

ช้�องทางการร้องเร่ย์นิ

      ที่างอ่เม้ลุ่ supportcc@sabuytech.com

               Call Center 02-451-5335

เปา้หุ้มาย์ในิการดำำาเนิินิงานิ

เป้ีาหม้ายรัะยะสัำ�น

• การัจำ้างงานคนในที่้องถ่�นให้เข้าม้าเปี็นสำ่ว่นหน้�งของบรั่ษััที่ฯ

• การัที่ำาก่จำกรัรัม้ CSR เพ่�อช่ว่ยเหลุ่่อ สำนับสำน่น พัฒนาค่ณ์ภาพช่ว่่ตแลุ่ะคว่าม้เปี็นอยู่ของช่ม้ชนอย่างต่อเน่�อง

เป้ีาหม้ายรัะยะยาว่

• การัปีรัะเม้่นคว่าม้เสำ่�ยงของช่ม้ชนที่่�ได้รัับผ่ลุ่กรัะที่บจำากการัดำาเน่นงานของบรั่ษััที่ฯ 

• การัปีรัะเม้่นคว่าม้พ้งพอใจำของช่ม้ชน รัว่ม้ไปีถ้งการัลุ่ดผ่ลุ่กรัะที่บแลุ่ะข้อรั้องเรั่ยนจำากช่ม้ชน 

• ไม้่ม้่ข้อรั้องเรั่ยนจำากช่ม้ชนที่่�ได้รัับผ่ลุ่กรัะที่บจำากการัดำาเน่นงานของบรั่ษััที่ฯ

โครงการหุ้รือกิจกรรมด้ำานิการม่ส�วนิร�วมต์�อช่้มช้นิ

บร่ัษััที่ฯ ม่้นโยบายจัำดที่ำาโครังการัเพ่�อสัำงคม้แลุ่ะสำ่�งแว่ดลุ้่อม้อยา่งต่อเน่�อง โดยม่้ตัว่อยา่งโครังการัท่ี่�จัำดที่ำาแลุ้่ว่เสำรัจ็ำ แลุ่ะ/หร่ัอ อยูร่ัะหว่่าง

การัดำาเน่นโครังการั ปีรัะกอบด้ว่ย

1.	โค้รงิการปันนำ�าใจผู้่านสโมสรสม้ที่รปราการ

บร่ัษััที่ฯ ให้คว่าม้สำำาคัญ่กับการัสำนับสำน่นด้านก่ฬา เน่�องจำากกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ม่้ว่่สัำยทัี่ศน์ในการัให้โอกาสำแลุ่ะสำร้ัางสัำงคม้ท่ี่�ด่ สำนับสำน่น 

ให้เยาว่ชนห่างไกลุ่จำากยาเสำพต่ด โดยรัะยะแรักของการัช่ว่ยเหลุ่่อแลุ่ะสำนับสำน่นโครังการัดังกลุ่่าว่ เร่ั�ม้จำากการัสำนับสำน่นเง่นเพ่�อช่ว่ยเหลุ่่อ 

ค่าใช้จ่ำายของสำโม้สำรั แลุ่ะในรัะยะต่อม้าค่อการัสำร้ัางก่จำกรัรัม้เพ่�อปีรัะโยชน์ต่อสัำงคม้ต่าง ๆ เช่น การัเพ่�ม้ช่องที่างการัขายนำ�าเปีลุ่่า 

ตรัาสำโม้สำรัฟ่ตบอลุ่สำม่้ที่รัปีรัาการัในตู้นำ�าของบร่ัษััที่ย่อยของบร่ัษััที่ฯ ท่ี่กตู้ในจัำงหวั่ดสำม่้ที่รัปีรัาการั ทัี่�งในพ่�นท่ี่�เปิีดแลุ่ะพ่�นท่ี่�ปิีด เพ่�อให้ 

สำโม้สำรัฟ่ตบอลุ่ม่้รัายได้เพ่�ม้ข้�น แลุ่ะนำารัายได้ดังกลุ่่าว่ไปีพัฒนาก่จำกรัรัม้ก่ฬาภายในจัำงหวั่ดอ่กหลุ่ายโครังการั เช่น โครังการั Factory Cup  

ในโรังเร่ัยนมั้ธุยม้ในจัำงหวั่ดสำม่้ที่รัปีรัาการั 8 แห่ง ซ้�งเป็ีนโครังการัแข่งขันฟ่ตบอลุ่ซ้�งสำโม้สำรัฟ่ตบอลุ่สำม่้ที่รัปีรัาการัเปี็นเจ้ำาภาพในการัจัำดการั

แข่งขัน เป็ีนต้น
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2. โครงการรณรงค์รับบริจาคผ่านการแชร์คลิปสั้น

บริิษััทฯ ริ่วมกัับสถาบันกััลยาณ์์ริาชนคริินทริ์ ซึ่่�งเป็็นสถาบันท่�ดููแลผูู้�ป็่วยจิิตเวช โดูยกัาริจิัดูทำาคลิป็ริณ์ริงค์ 

ริับบริิจิาคเงินให้�กัับสถาบันกััลยาณ์์ริาชนคริินทริ์ผู้่านกัาริแชริ์คลิป็สั�น ซึ่่�งเงินท่�ไดู�ริับจิากักัาริบริิจิาคดูังกัล่าวไดู�ถูกันำาไป็ 

ช่วยเห้ลือผูู้�ป็่วยจิิตเวชท่�ม่อากัาริผู้ิดูป็กัติทางธริริมชาติและเกัิดูจิากักัาริใช�ยาเสพติดู โดูยบริิษััทฯ จิะบริิจิาคเงินสมทบให้� 

ตามยอดูกัาริเผู้ยแพริ่ (share) และกัาริแสดูงความคิดูเห้็น (comment) ใน Facebook และ YouTube 

ซ่ึ่�งผู้ลจิากักิัจิกัริริมดัูงกัล่าว ช่วยให้�สถาบันกััลยาณ์์ริาชนคริินทร์ิสามาริถริะดูมเงินบริิจิาคไดู�กัว่า 1 ล�านบาท เพื�อใช�ในกัาริ 

ดูำาเนินงานท่�เก่ั�ยวข้�องกัับกัาริรัิกัษัาผูู้�ป่็วยจิิตเวชต่อไป็

3. โครงการปันน�้าใจผ่านสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริิษััทฯ ไดู�เริิ�มโคริงกัาริปั็นนำ�าใจิผู่้านสภากัาชาดูไทยมาตั�งแต่ช่วงป็ลายปี็ 2559 โดูยกัารินำาตู�เติมเงินข้องบริิษััทฯ 

ไป็ให้�บริิกัาริท่�สภากัาชาดูไทย และโริงพยาบาลจิุฬาลงกัริณ์์จิำานวน 10 ตู�  โดูยริายไดู�ท่�เกัิดูจิากักัาริใช�บริิกัาริตู�เติมเงิน 

ดูังกัล่าวบางส่วนจิะถูกับริิจิาคให้�แก่ัสภากัาชาดู เพื�อเพิ�มช่องทางริายไดู� และสามาริถนำาริายไดู�ดูังกัล่าวไป็ใช�กัับกัิจิกัริริม 

ดู�านสาธาริณ์สุข้ไดู�เพิ�มข่้�น โดูยบริิษััทฯ ไดู�ทำากัาริบริิจิาคเงินภายใต�โคริงกัาริดัูงกัล่าวสำาห้รัิบ ปี็ 2562 และ 6 เดืูอนแริกั 

ข้องปี็ 2563 ไป็แล�วทั�งสิ�น 165,423 บาท และ 48,643 บาท ตามลำาดัูบ
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4. โครงการดื่มได้บุญ เพ่ือสมทบให้กับสภากาชาด 

เพื่อการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ส�าหรับอาคารศรีสวริน- 

ทิรานุสรณ์์ 150 ปีี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  

ณ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

VDP ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย่ของบริิษััทฯ ได้้เริิ�มโคริงการิ 

ด้่ �มได้้บุญเพื่่ �อสมทบให้้กับสภากาชาด้ เพื่่ �อการิจััด้ซึ่่ �อ 

เคริ่�องม่อแพื่ทย่์สำาห้ริับอาคาริศริีสวริินทิริานุสริณ์์ 150 ป็ี 

โริงพื่ย่าบาลสมเด้็จัพื่ริะบริมริาชเทวี ณ์ อำาเภอศริีริาชา 

จัังห้วัด้ชลบุริี ตั้ั�งแตั้่ช่วงเด้่อนมิถุุนาย่น ป็ี 2562 โด้ย่ได้้มี 

การินำาตั้้้ขาย่สินค้าที�มีการิสกริีนข้อความลวด้ลาย่สนับสนุน 

โคริงการิ “ด้่�มได้้บุญ” ไป็วางให้้บริิการิในสถุานที�ตั้่างๆ 

ทั�วป็ริะเทศ เช่น ภาย่ในห้้างสริริพื่สินค้า โริงแริม สนามบิน 

สนามกีฬา ธนาคาริ โริงพื่ย่าบาล สถุานีบริิการินำ �ามัน 

สถุานศ่กษัา เป็็นต้ั้น โด้ย่ริาย่ได้้ที�เกิด้จัากการิขาย่สินค้าผ่่าน

ต้ั้้ขาย่สินค้าดั้งกล่าวบางส่วนจัะถุ้กแบ่งให้้แก่สภากาชาด้ไทย่  

เพ่ื่�อเป็็นการิร่ิวมบริิจัาคอย่่างต่ั้อเน่�องและยั่�งย่่น 

5. โครงการมอบสิ่งของบริจาคเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

บริิษััทฯ ได้้มอบสิ�งของบริิจัาคป็ริะเภทนำ�าด้่�มตั้ริาเวนด้ิ�งพื่ลัสและ 6.11 เพื่่�อเป็็นขวัญและกำาลังใจัให้้แก่บุคลากริทางการิแพื่ทย่์ 

และบริริเทาภัย่จัากสถุานการิณ์์การิแพื่ริ่ริะบาด้ของโริคตั้ิด้เช่�อไวริัสโคโรินา 2019 (COVID-19) ให้้แก่ห้น่วย่งานตั้่าง ๆ อาทิ 

โริงพื่ย่าบาลพื่ริะมงกุฎเกล้า โริงพื่ย่าบาลธริริมศาสตั้ริ์ โริงพื่ย่าบาลภ้มิพื่ลอดุ้ลย่เด้ช กริมแพื่ทย่์ทห้าริอากาศ คณ์ะแพื่ทย่์ศาสตั้ริ์  

วชิริพื่ย่าบาล สภากาชาด้ไทย่ ศาลาว่าการิกรุิงเทพื่ ม้ลนิธิด้วงป็ริะทีป็ เป็็นต้ั้น
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จากปีี 2563 บริิษััทฯ มีีธุุริกิจหลัักอยู่่� 3 ธุุริกิจคืือ ตู้่�เตู้ิมีเงิินอัตู้โนมีัตู้ิ ภายู่ใตู้�ชื่ื�อ   “เตู้ิมีสบายู่พลััส” ตู้่�ขายู่สินคื�าอัตู้โนมีัตู้ิ ภายู่ใตู้�ชื่ื�อ  

“เวนดิ้ิ�งิพลััส” แลัะริะบบการิจัดิ้การิ ริวมีไปีถึึงิการิบริิหาริศู่นยู่์อาหาริแลัะริะบบ POS แลัะเพื �อก�าวข�ามีขีดิ้จำากัดิ้แลัะคืวามีท�าทายู่  

กลัุ�มีบริิษััทฯ ไดิ้�มีุ�งิปีริับตู้ัวฝ่่าภาวะวิกฤตู้ สริริหาชื่�องิทางิการิดิ้ำาเนินธุุริกิจใหมี� ๆ (Synergy) พัฒนาองิคื์กริแลัะบุคืคืลัากริอยู่�างิตู้�อเนื�องิ 

ผสมีผสานกับการิพัฒนานวัตู้กริริมีแลัะโซลั่ชื่ันส์ เพื�อตู้อบโจทยู่์ทุกคืวามีตู้�องิการิของิลั่กคื�าในยูุ่คื New normal ส�งิผลัให�ในปีี 2564  

บริิษััทฯไดิ้�ขยู่ายู่ชื่�องิทางิการิดิ้ำาเนินธุุริกิจแลัะเพิ�มีพันธุมีิตู้ริที�หลัากหลัายู่ เพื�อให�คืริอบคืลัุมี Ecosystem ของิบริิษััทฯ แลัะตู้อบสนองิ 

คืวามีตู้�องิการิของิลั่กคื�าไดิ้�มีากยู่ิ�งิขึ�น บริิษััทฯจึงิไดิ้�แบ�งิธุุริกิจออกเปี็น 4 กลุ่่�มหลุ่ักได้้แก� ธุ่รกิจเติิมเงิินแลุ่ะรับชำำ�ระเงิิน ธุ่รกิจจัด้จำ�หน��ย

สิินค้้�แลุ่ะผลุ่ิติภััณฑ์์ ธุ่รกิจระบบโซลุู่ชำั�นสิ์แลุ่ะแพลุ่ติฟอร์ม แลุ่ะธุ่รกิจก�รให้บริก�รท�งิก�รเงิิน ทั�งินี�บริิษััทฯไดิ้�มีีการิลังิทุนที�ส�งิผลัตู้�อ 

การิเติู้บโตู้ของิธุุริกิจเป็ีนจำานวนมีาก โดิ้ยู่มีีริายู่ลัะเอียู่ดิ้ของิการิเปีลีั�ยู่นแปีลังิที�สำาคัืญแลัะปีริะเภทธุุริกิจมีีดัิ้งินี�

กลุ่่�มธุ่รกิจเติิมเงิินแลุ่ะรับชำำ�ระเงิิน
กลัุ�มีธุุริกิจเตู้ิมีเงิินแลัะริับชื่ำาริะเงิินปีริะกอบไปีดิ้�วยู่ บริษััท  

สิบ�ย เทค้โนโลุ่ยี จำ�กัด้ (มห�ชำน) (“SBT”) เปี็นผ่�ให�บริิการิ

ธุุริกริริมีทางิการิเงิินผ�านตู้่�เตู้ิมีเงิินอัตู้โนมีัตู้ิภายู่ใตู้�เคืริื�องิหมีายู่การิคื�า  

“เตู้ิมีสบายู่พลััส” บริษััท สิบ�ย มันนี� จำ�กัด้ (“SBM”) เปี็นผ่�ให�

บริิการิแลัะเปี็นตู้ัวกลัางิในการิชื่ำาริะเงิิน (ริะบบ E-Payment) แลัะ

บริษััท สิบ�ย เอ็กเชำนจ์ จำ�กัด้ (“SBE”) เป็ีนผ่�ให�บริิการิจัดิ้ทำาริะบบ  

Loyalty แลัะ CRM สำาหริับการิให�บริิการิลั่กคื�าผ�าน Ecosystem 

ของิกลุั�มีบริิษััทฯ 

 

กลุ่่�มธุ่รกิจโซลูุ่ชัำ�นแลุ่ะแพลุ่ติฟอร์ม
บริษััท สิบ�ย โซลุู่ชำั�นสิ์ จำ�กัด้ (“SBS”) เปี็นผ่�ให�บริิการิ 

แลัะขายู่อุปีกริณ์์ Hardware ของิริะบบศู่นยู่์อาหาริ แลัะ บริษััท  

เอ.ที.พี.เฟรนด้์ เซอร์วิิสิ จำ�กัด้ (“ShipSmile”) เปี็นแฟรินไชื่ส์ 

ไปีริษัณี์ย์ู่เอกชื่น ให�บริิการิรัิบส�งิพัสดุิ้ดิ้�วนที�มีีคืวามีริวดิ้เร็ิวแลัะมีีบริิษััท 

ขนส�งิชื่ั�นนำาในปีริะเทศูไทยู่ริองิริับการิส�งิพัสดิุ้ให�แก�ลั่กคื�า อีกทั�งิยู่ังิ 

ให�บริิการิเปี็นเคืาน์เตู้อริ์เซอริ์วิสสำาหริับการิตู้�อ พริบ. ภาษัีริถึยู่นตู้์  

หรืิอชื่ำาริะบิลัตู้�างิๆ นอกจากนี�บริิษััทฯ ยู่ังิคืงิลังิทุนตู้�อเนื�องิใน บริษััท  

The Letter Post บริษััท Point Express แลัะบริษััท  

Payspost ตู้ลัอดิ้จนขยู่ายู่ธุุริกิจในแบรินดิ้์ Plus Express โดิ้ยู่

จัดิ้ให�ทั �งิหมีดิ้อยู่่ �ในกลัุ �มีธุุริกิจริับส�งิ (Delivery drop-off)  

ภายู่ในบริษััท SABUY Speed อีกดิ้�วยู่ นอกจากนี�ทางิบริิษััทฯ  

มีีการิริ�วมีมีือกับบริษััท Laundry Bar Thailand เพื�อขยู่ายู่สาขา 

แลัะเพิ�มีการิเติู้บโตู้ของิธุุริกิจริ�านซักผ�าอัตู้โนมัีติู้ของิ SABUY Wash  

(“SBW”) ริวมีไปีถึึงิการิลังิทุนในบริษััท Citysoft เพื�อเปี็นการิ 

ยู่กริะดัิ้บบริิการิโปีริแกริมีสำาเร็ิจร่ิปีที�ใชื่�ในการิบริิหาริ จัดิ้การิริ�าน แลัะ

ริะบบบัญชีื่ในริ�าน

กลุ่่�มธุ่รกิจจำ�หน��ยสิินค้้�แลุ่ะผลิุ่ติภััณฑ์์
เพื�อตู้อบสนองิคืวามีตู้�องิการิผ่�บริิโภคืไดิ้�อยู่�างิริอบดิ้�าน อีกทั�งิ 

เป็ีนชื่�องิทางิในการินำาสินคื�าจากผ่�ผลิัตู้มีาจัดิ้จำาหน�ายู่ในร่ิปีแบบ “B2B”  

แลัะ “B2C” กลัุ �มีบริิษััทฯ จึงิจัดิ้กลัุ �มีธุุริกิจจัดิ้จำาหน�ายู่สินคื�า

แลัะผลัิตู้ภัณ์ฑ์์ โดิ้ยู่มีี บริษััท เวินด้ิ�งิ พลุ่ัสิ จำ�กัด้ (“VDP”) ให�

จำาหน�ายู่เคืริื�องิดิ้ื�มีแลัะอาหาริสำาเริ็จริ่ปีผ�านตู้่�ขายู่สินคื�าอัตู้โนมีัตู้ิ  

ภายู่ใตู้�เคืรืิ�องิหมีายู่การิคื�า “เวนดิิ้�งิ พลััส” บริษััท สิบ�ย ม�ร์เก็ติ พลัุ่สิ  

จำ�กัด้ (“SBMP”) ที�ลังิทุนในธุุริกิจบริิหาริห�วงิโซ�อาหาริ (e-Market 

Supply Chain) บริษััท สิบ�ย ฟู�ด้ พลัุ่สิ จำ�กัด้ (“SBFP”) เป็ีนผ่� 

ให�บริิการิจัดิ้จำาหน�ายู่อาหาริสดิ้ อาหาริแห�งิ แลัะวัตู้ถึุดิ้ิบ สำาหริับ

ปีริะกอบอาหาริ บริษััท ทีบีเอสิพี จำ�กัด้ (มห�ชำน) (“TBSP”) 

เปี็นผ่�ให�บริิการิผลัิตู้บัตู้ริพลัาสตู้ิกแลัะบริิการิบันทึกข�อมี่ลัเพื�อใชื่�ใน 

Ecosystem ของิ SABUY แลัะบริษััท ฟอร์ท สิบ�ย จำ�กัด้ ให�บริิการิ

ด่ิ้แลั แลัะซ�อมีบำารุิงิตู่้�ขายู่สินคื�าอัตู้โนมัีติู้หรืิอตู่้�เวนดิิ้�งิ ให�บริิการิรัิบส�งิ

ไปีริษัณี์ยู่์ แลัะให�บริิการิจุดิ้ชื่าร์ิจริถึยู่นต์ู้ไฟฟ้าในอนาคืตู้

7. ก�รวิิเค้ร�ะห์แลุ่ะอธิุบ�ยของิฝ่�่ยจัดก�ร (MD&A)

ก�รเปลุ่่�ยนแปลุ่งิท่ี่�สิำ�คั้ญในป ี2564
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กลุ่มธุุรกิจการให้บริการทางการเงินิ
ด้ว่ยศักยภาพท่ี่�แข็งแกร่ังของ SABUY Ecosystem ท่ี่�สำาม้ารัถเข้าถ้งกลุ่่่ม้เป้ีาหม้ายในรัะดบัช่ม้ชนทัี่�ว่ปีรัะเที่ศ กลุ่่ม่้บร่ัษััที่ฯ ได้ขยายธุ่รัก่จำ

แลุ่ะต่อยอดไปียังธุ่รัก่จำปีรัะกันภัยแลุ่ะส่ำนเช่�อ โดยม่้บริษััที่	สบาย	แค้ปปิตอล	พลัส	จำากัด	(“SCAP”) เป็ีนผู้่ให้บร่ัการัส่ำนเช่�อหม่้นเว่่ยนธุ่รัก่จำ

แลุ่ะส่ำนเช่�อรัายย่อย แลุ่ะ บริษััที่	สบาย	แมกซ่�	อินชัำวรันส์	โบรกเกอร์	จำากัด	(“SBMX”) เป็ีนผู้่ให้บร่ัการัธุ่รัก่จำนายหน้าปีรัะกันภัย (Broker 

Insurance) แลุ่ะขายปีรัะกันภัยหลุ่ากหลุ่ายกรัม้ธุรัรัม์้ผ่่านรัะบบ POS แลุ่ะเคาเตอร์ั drop-off ของกลุ่่่ม้	SABUY	Speed เพ่�อตอบสำนอง 

คว่าม้ต้องการัของผู้่บร่ัโภคอ่กด้ว่ย

สำำาหรัับโครังสำร้ัางธุ่รัก่จำหลัุ่กจำะม่้การัปีรัับเปีลุ่่�ยนจำาก 4 กลุ่่่ม้ เป็ีน 5 กลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำหลัุ่กได้แก่ 1) ธุ่รัก่จำเต่ม้เง่นแลุ่ะรัับชำารัะเง่น 2) ธุ่รัก่จำ 

จัำดจำำาหน่ายส่ำนค้าแลุ่ะผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ 3) ธุ่รัก่จำรัะบบโซลูุ่ชั�นส์ำแลุ่ะแพลุ่ตฟอร์ัม้ 4) ธุ่รัก่จำการัให้บร่ัการัที่างการัเง่น แลุ่ะ 5)	 ธ้รกิจเศรษัฐกิจใหม่		

(New	 Economy) โดยในส่ำว่นของธุ่รัก่จำเศรัษัฐก่จำใหม่้ท่ี่�เพ่�ม้เข้าม้า จำะเป็ีน บริษััที่	 สบาย	 ดิจิตอล	 จำากัด	 (SABUY	 Digital)  

เพ่�อลุ่งท่ี่นในธุ่รัก่จำท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับส่ำนที่รััพย์ด่จ่ำทัี่ลุ่ (Digital Asset) ซ้�งรัว่ม้ไปีถ้งสำก่ลุ่เง่นด่จ่ำทัี่ลุ่ (คร่ัปีโที่เคอร์ัเรันซ่) แลุ่ะธุ่รัก่จำท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับ

เที่คโนโลุ่ยบ่ล็ุ่อกเชน โดยอยูร่ัะหว่่างเด่นหน้าขอใบอน่ญ่าตท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับสำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์	(ก.ลุ่.ต.)		

แลุ่ะบริษััที่	สบาย	แอค้เซอเรอเรเตอร์	จำากัด	(SABUY	Accelerator)	การัลุ่งท่ี่นธุ่รัก่จำท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับนวั่ตกรัรัม้ เพ่�อขยายการัลุ่งท่ี่นของกลุ่่่ม้

บร่ัษััที่ เพ่�ม้ศักยภาพส่ำนค้าแลุ่ะบร่ัการัใน Ecosystem ของ SABUY 

กลยุทธ์ุและเป้ีาหมายในิปี	ี2565	
	“SABUYVERSE	The	Next	Visionary” หร่ัอจัำกรัว่าลุ่ 

ในแบบของสำบายท่ี่�ครัอบคลุ่่ม้ภาคธุ่รัก่จำแลุ่ะการัใช้ช่ว่่ตของปีรัะชาชน  

ม่้กลุ่ย่ที่ธ์ุค่อ	7-7-7	โดยแบ่งออกเป็ีน 7 สำะดว่ก 7 SMARTs แลุ่ะ 7 

Rising Stars ดังน่� 

7	สะดวก เพ่�อช่ว่่ตท่ี่�สำบายของผู้่บร่ัโภคตั�งแต่ต่�นจำนเข้านอน

ด้ว่ยบร่ัการัจำาก SABUY ได้แก่ สำะดว่กซ่�อ, สำะดว่กสำ่ง, สำะดว่กซัก,  
สำะดว่กใช้, สำะดว่กจ่ำาย, สำะดว่กโอน แลุ่ะสำะดว่กชำารัะ

7	SMARTs การัพัฒนาเที่คโนโลุ่ย่ ให้ครัอบคลุ่่ม้ในท่ี่กกลุ่่่ม้

พ่�นท่ี่�เป้ีาหม้าย ได้แก่ SMART Factory, SMART Office, SMART 

School, SMART Canteen, SMART Parking, SMART Home แลุ่ะ SMART Locker 

 7	Rising	Stars ตั�งจ่ำดย่ที่ธุศาสำตร์ัขยายการัลุ่งท่ี่นไปีในกลุ่่่ม้ธุ่รัก่จำดาว่ร่่ัง ได้แก่ SABUY Digital, SABUY Accelerator, SABUY As A 

Solutions (SAAS), SABUY Speed, SABUY Channel, SABUY Media แลุ่ะ SABUY Infrastructure.

รายงานประจำาปี 2564
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ผลประกอบการป ี2564 ส้ิ้�นสุิ้ดวัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2564

รายได้้
รายได้้จากการขายและให้้บริการของบริษััทฯ ปีี 2564 เท่ากับ

 2,126.8 ล้านบาท เพิิ่�มข้�น 666.0 ล้านบาท ห้รือคิิด้เป็ีนร้อยละ 45.6 

จากช่่วงเด้ียวกันของปีีก่อนห้น้า เปี็นผลมาจากการที�บริษััทสามารถ

รักษัาฐานรายได้้จากการให้้บริการผ่านตู้้้เติู้มเงินตู้ลอด้จนธุุรกรรมตู่้างๆ

 ไว้ได้้อย่างดี้แม้ว่าจะถ้กกระทบจากวิกฤติู้การณ์์ COVID-19 ด้้วยล้กค้ิา

มีคิวามสะด้วกสบายที�สามารถทำารายการผ่านตู้้้เติู้มเงินของบริษััท ซ้ึ่�ง

เข้าถ้งผ้้บริโภคิในพืิ่�นที�ตู่้างๆ รวมไปีถ้งรายได้้จากการขายบริการระบบ

ฟู๊้�ด้คิอร์ทของศู้นย์อาห้ารยังคิงเตู้ิบโตู้ได้้ด้ี โด้ยมีผ้้เช่่าในระบบศู้นย์

อาห้ารเพิิ่�มข้�น 12 ราย เป็ีน 3,194 ราย จากช่่วงเดี้ยวกันในปีีก่อนห้น้า  

และยังมีรายได้้จากการพิ่ัฒนาระบบให้ก้ับลก้คิ้าอีกด้้วย ทั�งนี�บริษััทฯ 

มีการรับร้้รายได้้จากเข้าลงทุนซืึ่�อหุ้้นสามัญของบริษััท ทีบีเอสพีิ่ จำากัด้ 

(มห้าช่น) ในไตู้รมาสที� 3 ซ้ึ่�งด้ำาเนินธุุรกิจผลิตู้บัตู้รพิ่ลาสติู้กและบริการ 

บันท้กข้อม้ลส่วนบุคิคิล เป็ีนจำานวนร้อยละ 73.54 ของทั�งห้มด้ ในส่วน 

รายได้้จากการขายสินคิ้าจากตู้้้ขายสินคิ้าอัตู้โนมัตู้ิยังคิงปีรับตู้ัวได้้ด้ี  

โด้ยมีการขยายปีริมาณ์การตู้ิด้ตู้ั�งตู้้้ขายสินคิ้าอัตู้โนมัตู้ิและตู้้้นำ�ามันที� 

เพิ่ิ�มข้�นจากการได้ร้ับคิวามนิยมและสะด้วกสบายในการเข้าถ้ง ทั�งใน 

ส่วนของชุ่มช่น ร้านคิ้า โรงงาน และออฟู๊ฟู๊ิศู ในส่วนของธุุรกิจ  

Drop-off แบรนด้์ ”ช่ิปีปี์สไมล์” มีรายได้้เตู้ิบโตู้ตู้่อเนื�องจากคิวาม 

ห้มายเห้ตุู้ : 1) รายได้้รวมข้างตู้้นไม่รวม รายได้้อื�นๆ และ ส่วนแบ่งกำาไรของการร่วมค้ิาและบริษััทร่วมที�ใช้่วิธีุส่วนได้้เสีย

 2) คิำานวณ์จากหุ้้นที� 1,201.4 ล้านหุ้้น

12M’63  
ล้านบาที่

12M’64  
ล้านบาที่

เปล่�ยนแปลง  
Y-on-Y

รายได้จากการให้้บร้การ 689.5 1,191.6 72.8%

รายได้จากการขาย 536.2 665.4 24.1%

รายได้จากการให้้บร้การตามสัิ้ญญาและดอกเบ่�ยผ่อนชำำาระ 235.2 269.8 14.7%

รายได้้รวม1 1,460.8 2,126.8 45.6%

กำำาไรข้ั้�นต้้น 625.1 750.0 20.0%

ค่าใช้ำจ่ายในการขายและบร้ห้าร 531.0 612.4 15.3%

กำำาไรสุุทธิิ 97.6 257.5 163.8%

กำำาไรสุุทธิิสุ่วนขั้องบริษ้ัท 102.1 213.6 109.3%

อัตรากำาไรขั�นต้น ร้อยละ 42.8% 35.3%

อัตรากำาไรสุิ้ที่ธ้ั ร้อยละ 6.7% 12.1%

กำาไรต่อหุ้้นขั�นพ้ื้�นฐาน2 บาที่ต่อหุ้้น 0.11 0.20

2,500

รายได้จากการให้บริการตามสัญญา
และดอกเบี�ยจากการขายผ่อนชําระ

รายได้จากการขาย

รายได้จากให้บริการ

รายได้ทั�งหมด

รายได้

2,000

1,500

฿383.8

฿714.1

฿2,126.8
หน่วย ล้านบาท

+86.0%

1,000

500

Q4-63 Q4-64 12M-63 12M-64
0

+45.6%

฿1,460.8
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สามารถในการขยายสาขาได้้อย่างก้าวกระโด้ด้เป็็น 4,640 สาขา โด้ยเพ่ิ่�มข้�น 3,890 สาขา จากปี็ก่อนหน้าท่ี่�ม่เพ่ิ่ยง 750 สาขา และหากรวม 

พิ่ลัส เอกซ์์เพิ่ลสจะม่สาขาทัี่�งหมด้ 5,984 สาขา 

กำำ�ไรข้ั้�นต้้น
กำาไรขั�นต้้นรวมสำาหรับป็ี 2564 ส่�นสุด้วันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เที่่ากับ 750.0 ล้านบาที่ เพิ่่�มข้�นจากช่่วงเด้่ยวกันของป็ีก่อน 

ค่ด้เป็็นร้อยละ 20.0 ที่ั�งน่�อัต้ราการที่ำากำาไรขั�นต้้นลด้ลงจากร้อยละ 42.8 เป็็น 35.3 ในรอบ 12 เด้ือนของป็ีน่� เป็็นผลจากการรับร้ ้ 

ค่าใช่้จ่ายของบร่ษััที่ เอ.ที่่.พิ่่.เฟรนด้์ เซ์อร์ว่ส จำากัด้ (ช่่ป็ป็์สไมล์) ซ์้�งเป็็นบร่ษััที่ให้บร่การจุด้รับส่งส่นค้า และบร่ษััที่ ที่่บ่เอสพิ่่ จำากัด้ (มหาช่น)  

ซ้์�งเป็็นผ้้ผล่ต้บัต้รพิ่ลาสต่้ก โด้ยทัี่�งสองบร่ษััที่ม่อัต้รากำาไรขั�นต้้นท่ี่�น้อยกว่าธุัรก่จเด่้มของบร่ษััที่ 

ค่่�ใช้้จ่่�ยรวม
ค่าใช่้จ่ายรวมสำาหรับป็ี 2564 เที่่ากับ 612.4 ล้านบาที่ เพิ่่�มข้�นจากช่่วงเด้่ยวกันของป็ีก่อนร้อยละ 15.3 เป็็นผลจากการรับร้้ 

ค่าใช่้จ่ายของ ช่่ป็สไมล์และ บร่ษััที่ ที่่บ่เอสพิ่่ จำากัด้ (มหาช่น) นอกจากน่�บร่ษััที่ได้้เพิ่่�มบุคลากรและลงทีุ่นในระบบ โด้ยมุ่งเน้นการ 

หารายได้้ การเพิ่่ �มศัักยภาพิ่ที่างเที่คโนโลย่และการบร่หารความเส่ �ยงอันเป็็นการเสร่มสร้างโครงสร้างพิ่ื �นฐาน (Infrastructure)  

ของบร่ษััที่อย่างไรก็ด่้บร่ษััที่ยังคงสามารถควบคุมค่าใช้่จ่ายได้้เป็็นอย่างด่้

กำำ�ไรสุุทธิิ
กำาไรสุที่ธ่ัสำาหรับปี็ 2564 เท่ี่ากับ 213.6 ล้านบาที่ เพ่ิ่�มข้�นจากช่่วงเด่้ยวกันของปี็ก่อนท่ี่� 111.5 ล้านบาที่ ค่ด้เป็็นร้อยละ 109.3 สอด้คล้อง

กับการรับร้ ้ส่วนแบ่งรายได้้ และกำาไรจากบร่ษััที่ เอ.ที่่.พิ่่.เฟรนด้์ เซ์อร์ว่ส จำากัด้ และ บร่ษััที่ ที่่บ่เอสพิ่่ จำากัด้ (มหาช่น) นับได้้ว่า 

บร่ษััที่ได้้ด้ำาเน่นธุัรก่จต้ามแนวกลยุที่ธ์ัท่ี่�วางไว้และสามารถสร้างผลการกำาไรท่ี่�แข็งแกร่งได้้เป็็นอย่างด่้
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สินิทรัพย์รวม	
ส่ำนที่รััพย์รัว่ม้ ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 เพ่�ม้ข้�น 3,364.0 

ลุ้่านบาที่ หร่ัอค่ดเป็ีนร้ัอยลุ่ะ 121.3 จำากปีี 2563 โดยม่้สำาเหต่หลัุ่ก 

ม้าจำากการัขยายตัว่ของธุ่รัก่จำในการัเข้าลุ่งท่ี่นซ่�อก่จำการับร่ัษััที่  

ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด (ม้หาชน)แลุ่ะการัขยายสัำดส่ำว่นการัถ่อห้่นในบร่ัษััที่ 

เอ.ท่ี่.พ่.เฟรันด์ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด (ช่ปีป์ีสำไม้ล์ุ่)

หนีิ�สินิรวม	
หน่�ส่ำนรัว่ม้ ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 เพ่�ม้ข้�น 1,510.2  

ลุ้่านบาที่ หร่ัอค่ดเป็ีนร้ัอยลุ่ะ 122.0 จำาก ปีี 2563 จำากหน่�ส่ำน 

ในการัเข้าไปีลุ่งท่ี่นในบร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะการั 

กู้ย่ม้เง่นจำากสำถาบันการัเง่นเพ่�อรัองรัับการัขยายตัว่ของธุ่รัก่จำ

	

ส่วนิของผู้ถ่อหุ้นิรวม
ส่ำว่นของผู้่ถ่อห้่น ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 เพ่�ม้ข้�น 1,853.8 

ลุ้่านบาที่ หร่ัอค่ดเปี็นร้ัอยลุ่ะ 120.8 จำาก ปีี 2563 ตาม้ผ่ลุ่การั 

ดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ฯ ปีรัะกอบกับส่ำว่นของท่ี่นท่ี่�ปีรัับเพ่�ม้ข้�นจำากการั

เพ่�ม้ท่ี่นให้กับ บร่ัษััที่ ท่ี่.เค.เอสำ เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน)  

การัใช้ส่ำที่ธุ่�ซ่�อห้่นสำามั้ญ่จำากใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่�ซ่�อห้่นของพนักงาน 

แลุ่ะส่ำว่นท่ี่นนอกเหน่อการัคว่บค่ม้ของ บร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด (ม้หาชน)  

แลุ่ะ บร่ัษััที่ เอ.ท่ี่.พ่.เฟรันด์ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด (ช่ปีป์ีสำไม้ล์ุ่)

การวิเคราะห์ุ้อัต์ราส�วนิทางการเงินิท่�สำาคัญ

ผู้ลประกอบการไต์รมาส 3/2564
ฐานะที่างการัเง่น ณ์ วั่นท่ี่� 30 กันยายน 2564

การวิเคราะห์อัตราส่วนิทางการเงินิ
อัตราส่วนิสภัาพคล่อง

อัตรัาส่ำว่นสำภาพคลุ่่อง ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 เพ่�ม้ข้�นเป็ีน

 0.90 เม่้�อเท่ี่ยบกับ 0.82 ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564

 

อัตราส่วนิหนีิ�สินิต่อส่วนิของผู้ถ่อหุ้นิ
อัตรัาสำ่ว่นหน่�ส่ำนต่อส่ำว่นของผู้่ถ่อห้่น ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 

2564 คงท่ี่�ท่ี่� 0.81 เท่ี่า ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2563 เป็ีนผ่ลุ่ม้าจำาก 

การัขยายตัว่ของผ่ลุ่การัดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ส่ำงผ่ลุ่ให้สำัดส่ำว่นของ 

ผู้่ถ่อห้่นเพ่�ม้ข้�นเม่้�อเท่ี่ยบกับสัำดส่ำว่นของหน่�ส่ำน ทัี่�งน่�บร่ัษััที่ม่้แผ่น 

ท่ี่�จำะจ่ำายชำารัะหน่�จำำานว่น 1,020 ลุ้่านบาที่ จำากการัเข้าไปีลุ่งท่ี่นใน

บร่ัษััที่ ท่ี่บ่เอสำพ่ จำำากัด (ม้หาชน) ซ้�งจำะส่ำงผ่ลุ่ให้อัตรัาส่ำว่นหน่�ส่ำน 

ต่อส่ำว่นของผู้่ถ่อห้่นลุ่ดลุ่งเป็ีน 0.51 เท่ี่า

เม่้�อพ่จำารัณ์าถ้งคว่าม้สำาม้ารัถในการัเต่บโตในอนาคตของ 

บร่ัษััที่ฯแลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย อัตรัาส่ำว่นดังกลุ่่าว่ยังคงอยู่ในรัะดับท่ี่�ตำ�า 

โดยเปีร่ัยบเท่ี่ยบ ซ้�งยังคงที่ำาให้บร่ัษััที่ฯม่้คว่าม้สำาม้ารัถท่ี่� จำ ะ ก ่ อภารัะ

ผู่กพันเพ่�ม้เต่ม้เพ่�อใช้ในการัขยายธุ่รัก่จำได้

รายการ

งบการเงินิสำาหรับงวดำบัญชีส้ินิสุดำวันิที่

31	ธุันิวาคม	2563 31	ธุันิวาคม	2564 เปีลี่ยนิแปีลง

ล้านิบาท ร้อยละ ล้านิบาท ร้อยละ ล้านิบาท ร้อยละ

สินิทรัพย์์รวม 2,772.5 100.0 6136.5 100.0 3,364.0 121.3

หุ้นิ่้สินิรวม 1,238.4 44.7 2,748.6 44.8 1,510.0 122.0

ส�วนิของผูู้้ถืือหุ้่้นิ 1,534.1 55.3 3,387.9 55.2 1,853.8 120.8

ส�วนิของผูู้้ถืือหุ้่้นิของบริษััทใหุ้ญ� 1,482.9 53.5 2,937.3 47.9 1,454.5 98.1

อัต์ราส�วนิสภาพคล�อง (เท�า) 0.82 0.90

อัต์ราส�วนิหุ้นิ่้สินิต์�อส�วนิของผูู้้ถืือหุ้่้นิ (เท�า) 0.81 0.81

อัต์ราส�วนิหุ้นิ่้สินิต์�อส�วนิของผูู้้ถืือหุ้่้นิ (เท�า) 
หุ้ลังจ�าย์ช้ำาระหุ้นิ่้สินิจากการเข้าลงท่นิ TBSP

0.81 0.51
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8. ข้้อมููลท่ั่�วไปและข้้อมููลสำำ�ค่ัญอ่�นๆ
ช่ื่�อสำถ�นท่ั่�ต่ั้�ง ข้อง บริิษ่ัทั่ สำบ�ย เทั่คัโนโลย่ จำำ�ก่ัด (มูห�ชื่น)

ช่ื่�อ บริิษััท สบาย เทคโนโลยี จำำากััด (มหาชน)

SABUY Technology Public Company Limited

ช่ื่�อย่่อ SABUY (จำดทะเบียนในตลาดหลักัทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย)

เลขทะเบีีย่นบีริิษััท 0107562000017

ปริะเภทธุุริกิิจ	 บริิษััท สบาย เทคโนโลยี จำำากััด (มหาชน) ปริะกัอบธุรุิกัิจำกัาริให้บริิกัาริทางอิเล็กัทริอนิกัส์
หลากัหลายริูปแบบ ผ่่านริะบบนิเวศน์ทางกัาริเงิน (Financial Ecosystem) ของบริิษััทฯ ผ่่าน 
ตู้เติมเงิน ภายใต้เคริ่�องหมายกัาริค้า “เติมสบายพลัส” ตู้สินค้า ภายใต้เคริ่�องหมายกัาริค้า  
“เวนดิ�งพลัส” ริะบบบริิหาริศูนย์อาหาริ ริะบบ POS ศูนย์บริิกัาริรัิบส่งพัสดุ (Delivery drop-off) 
ตลอดจำนธุุริกัริริมทางกัาริเงิน เช่น สินเช่�อและนายหน้าปริะกัันภัย โดยปัจำจุำบันปริะกัอบธุุริกิัจำหลักั 
4 ปริะเภท ได้แกั่ 1) ธุุริกัิจำบริิกัาริริะบบชำาริะเงิน (Payment) 2) ธุุริกัิจำจำัดจำำาหน่ายสินค้าและ
ผ่ลิตภัณฑ์์ (Merchandising) 3) ธุุริกิัจำริะบบโซลูชั�นส์ (Solutions) และ 4) ธุุริกิัจำบริิกัาริทางกัาริเงิน  
(Financial Service)

เว็็บีไซด์์ www.sabuytech.com

วั็นจด์ทะเบีีย่น วันที� 18 กั.ค. 2557

วั็นแริกิที�ซ่�อขาย่หุุ้�นในตลาด์หุ้ลักิทรัิพย์่ 11 พ.ย. 2563

ที�ตั�งสำำานักิงานใหุ้ญ่่	 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กัทม. 10150

ทุนจด์ทะเบีีย่น 1,365,411,624.00 บาท

ทุนชื่ำาริะแล�ว็ 1,201,379,956.00 บาท

ริอบีริะย่ะเว็ลาบัีญ่ชีื่ 1 มกัริาคม 2564 - 31 ธัุนวาคม 2564

ผู้้�ถ่ือหุุ้�น ปัจำจุำบันผู้่ถ่อหุ้นริายใหญ่่ของบริิษััทได้แก่ั 

นายชูเกีัยริติ รุิจำนพริพจีำ และ นาย อานนท์ชัย วีริะปริะวัติ โดยถ่อหุ้นร้ิอยละ 33.30 และ 15.23  

ตามลำาดับ ส่วนที�เหล่อเป็นกัาริถ่อหุ้นโดยสถาบันและนักัลงทุนทั�วไป

แผนท่ั่�สำำ�น่กัง�นใหญ่ 
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นายที่ะเบ่ยนห้้น บร่ัษััที่ศูนย์รัับฝ่ากหลัุ่กที่รััพย์ (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำำากัด

ท่ี่�ตั�งิ ชั�น 1 อาคารัตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย เลุ่ขท่ี่� 93 ถนนรััชดาภ่เษัก แขว่งด่นแดง เขตด่นแดง กร่ังเที่พฯ 

10400

โที่รศัพท์ี่ 0-2009-9999

โที่รสาร 0-2009-9991

อ่เมลล์ SETContactCenter@set.or.th

เว็ปไซด์ http://www.set.or.th

ผู้้้สอบบัญช่ำ บร่ัษััที่เคพ่เอ็ม้จ่ำ ภูม่้ไชย สำอบบัญ่ช่ จำำากัด

โดย

1.นายวั่ชรัะ ภัที่รัพ่ทัี่กษ์ั ผู้่สำอบบัญ่ช่รัับอน่ญ่าตเลุ่ขท่ี่� 6669

2.นางสำาว่พรัท่ี่พย์ ร่ัม้ด่ส่ำต ผู้่สำอบบัญ่ช่รัับอน่ญ่าตเลุ่ขท่ี่� 5565

3.นายวั่ยวั่ฒน์ กอสำม้านชัยก่จำ ผู้่สำอบบัญ่ช่รัับอน่ญ่าตเลุ่ขท่ี่� 6333 

ท่ี่�ตั�งิ 1 เอ็ม้ไพร์ัที่าว่เว่อร์ั ชั�น 50 - 51 ถนนสำาที่รัใต้ แขว่งยานนาว่า เขตสำาที่รั กร่ังเที่พฯ 10120

โที่รศัพท์ี่ 0-2677-2000

โที่รสาร 0-2677-2222

ข้อพ่พาที่ที่างกฎหม้าย

ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 บร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย ไม่้ได้ม่้ส่ำว่นเก่�ยว่ข้องในกรัะบว่นการัข้อเร่ัยกร้ัอง

ที่างกฎหม้าย หร่ัอเป็ีนคู่กรัณ่์ในคด่คว่าม้ใดๆ ดังน่�

1. คด่คว่าม้ท่ี่�ม่้ผ่ลุ่กรัะที่บต่อส่ำนที่รััพย์ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย ท่ี่�ม่้จำำานว่นสูำงกว่่าร้ัอยลุ่ะ 5.0 ของส่ำว่นของผู้่ถ่อห้่นของบร่ัษััที่

2. คด่คว่าม้ท่ี่�กรัะที่บต่อการัดำาเน่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย อย่างม่้นัยสำำาคัญ่แต่ไม่้สำาม้ารัถปีรัะเม่้นมู้ลุ่ค่าของผ่ลุ่กรัะที่บเป็ีน

ตัว่เลุ่ขออกม้าได้

3. คด่คว่าม้ท่ี่�เก่ดจำากการัปีรัะกอบธุ่รัก่จำโดยทัี่�ว่ไปีของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย
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 9. นโยบายการกำากับดููแลกิจการ
นโยบายการกำากับดููแลกิจการ 

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย่ได้้ตริะหนัักถึึงความสำำาคัญของการิกำากับดู้แลกิจการิท่�ด้่ว่าเป็็นัสำิ�งสำำาคัญท่�จะช่่วย่สำ่งเสำริิมการิด้ำาเนัินังานั 

ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย่ ให้ม่ป็ริะสำิทธิิภาพและม่การิเจริิญเติบโตอย่่างย่ั�งย่ืนั ซึ่ึ�งจะนัำาไป็สำู่ป็ริะโย่ช่นั์สำูงสำุด้ต่อผูู้้ม่สำ่วนัเก่�ย่วข้อง 

ทุกฝ่่าย่ ตั�งแต่พนัักงานั ผูู้้ลงทุนั ผูู้้ถึือหุ้นั และผูู้้ม่สำ่วนัได้้เสำ่ย่อื�นัๆ ด้ังนัั�นัคณะกริริมการิบริิษััทจึงได้้เห็นัควริให้ม่การิจัด้ทำานัโย่บาย่ 

เก่ �ย่วกับการิกำากับดู้แลกิจการิท่�ด้่ขึ �นั โด้ย่คริอบคลุมเนัื �อหาหลักการิสำำาคัญตั �งแต่โคริงสำริ้าง บทบาท หนั้าท่ � และความริับผู้ิด้ช่อบ 

ของคณะกริริมการิ จนัถึึงหลักการิในัการิบริิหาริงานัของผูู้้บริิหาริอย่่างโป็ริ่งใสำ ช่ัด้เจนั และสำามาริถึตริวจสำอบได้้เพื�อเป็็นัแนัวทาง 

ในัการิบริิหาริองค์กริทำาให้เกิด้ความเชื่�อมั�นัว่าการิด้ำาเนิันังานัใด้ๆ ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย่ เป็็นัไป็ด้้วย่ความเป็็นัธิริริม และคำานึังถึึงป็ริะโย่ช่น์ั

สูำงสุำด้ของผูู้้ถืึอหุ้นัและผูู้้ม่ส่ำวนัได้้เส่ำย่ทุกฝ่่าย่ 

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย่มุ ่งหวังท่ �จะพัฒนัาองค์กริให้เป็็นัแบบอย่่างท่ �ด้่ในัด้้านับริริษััทภิบาล ธิริริมาภิบาล และจริริย่าบริริณ  

โด้ย่วางวิสำัย่ทัศนั์ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย่ ด้้วย่แนัวคิด้การิย่กริะด้ับบริริษััทภิบาล ธิริริมาภิบาล และจริริย่าบริริณจะเป็็นัริะบบ 

บริิหาริจัด้การิท่�ก่อให้เกิด้ความเป็็นัธิริริมและโป็ร่ิงใสำ ส่ำงผู้ลให้สำร้ิางผู้ลตอบแทนัและเพิ�มมูลค่าของบริิษััทในัริะย่ะย่าว เพื�อผูู้้ม่ส่ำวนัได้้ส่ำวนัเส่ำย่ทุก

ฝ่่าย่ อ่กทั�งม่การิสำนัับสำนุันัการิพัฒนัาบุคลากริเพื�อให้เติบโตควบคู่กันัไป็อย่่างย่ั�งย่ืนั

ทางคณะกริริมการิบริิษััท ได้้กำาหนัด้นัโย่บาย่ แนัวป็ฏิิบัติ การิกำากับดู้แลกิจการิ และติด้ตามผู้ลการิป็ฏิิบัติงานัของคณะกริริมการิ 

คณะย่่อย่แต่ละชุ่ด้ให้เป็็นัไป็ตามริากฐานันัโย่บาย่ท่�บริิษััทฯ ได้้วางไว้ อ่กทั�งจะม่การิพิจาริณาทบทวนันัโย่บาย่และแนัวป็ฏิิบัติเพื�อให้ 

ม่ความเป็็นัป็ัจจุบันัและทันัต่อสำถึานัการิณ์ต่างๆ ทั�งในัริะด้ับป็ริะเทศและสำากลเป็็นัป็ริะจำาในัทุกริอบป็ี โด้ย่กำาหนัด้ให้เริื�องบริริษััทภิบาล  

ธิริริมาภิบาล และจริริย่าบริริณเป็็นัวาริะสำำาคัญในัการิป็ริะชุ่มครัิ�งนัั�นัๆ 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบัติิการกำากับ
ดููแลกิจการ

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย่ตั�งใจและยึ่ด้ถืึอในัหลักป็ฏิิบัติตามการิ

กำากับกิจการิท่�ด้่มาอย่่างต่อเนัื�อง ริวมถึึงหลักเกณฑ์์การิกำากับดู้แล

กิจการิภาย่ในัป็ริะเทศ โด้ย่อ้างอิงมาจาก หลักการิกำากับดู้แลกิจการิ

ท่�ด่้สำำาหรัิบบริิษััทจด้ทะเบ่ย่นัของคณะกริริมการิกำากับหลักทรัิพย่แ์ละ

ตลาด้หลักทรัิพย่์ (ก.ล.ต.) และของตลาด้หลักทรัิพย่์แห่งป็ริะเทศไทย่   

อย่่างไริก็ด้่ทางคณะกริริมการิเห็นัว่าหลักเกณฑ์์ตามโคริงการิสำำาริวจ

การิกำากับดู้แลกิจการิของบริิษััทจด้ทะเบ่ย่นั (CGR) ของสำมาคม 

ส่ำงเสำริิมสำถึาบันักริริมการิบริิษััทไทย่ (IOD) และ DJSI Sustainability 

Assessment ทั�งสำองหลักเกณฑ์์น่ั�ม่ป็ริะโย่ช่น์ัต่อบริิษััทฯ และบริิษััท

ย่่อย่ในัการิเพิ�มความน่ัาเช่ื�อถึือแก่ผูู้้ม่สำ่วนัได้้สำ่วนัเสำ่ย่ทุกฝ่่าย่จึงเริิ�มนัำา

มาป็รัิบใช้่ในัปี็ท่�ผู่้านัมา โด้ย่สำำาหรัิบแนัวป็ฎิิบัติข้อใด้ท่�ยั่งไม่ม่การินัำาไป็

ใช้่หรืิอม่อุป็สำริริค ฝ่่าย่บริิหาริการิจัด้การิจะคอย่ริาย่งานัคณะกริริมการิ

บริิษััทเพื�อพิจาริณาและทบทวนัเก่�ย่วกับเรืิ�องดั้�งกล่าวเป็็นัป็ริะจำาทุกปี็ 

ทั�งน่ั�สำำาหรัิบบริิษััทย่่อย่ในัเครืิอ ทางคณะกริริมการิเห็นัควริว่า

ถึึงแม้จะย่ังไม่ใช่่บริิษััทจด้ทะเบ่ย่นั ก็สำมควริท่�จะนัำา นัโย่บาย่ แนัว

ป็ฏิิบัติ และ การิกำากับกิจการิตามท่�บริิษััทฯ ได้้กำาหนัด้ไว้มาป็ฏิิบัติ

ในัองค์กริ เพื�อให้เป็็นัไป็ในัทิศทางเด้่ย่วกันัและม่มาตริฐานั โด้ย่จะ 

มุ่งเน้ันัไป็ในัการิทำาธุิริกิจควบคู่กับการิสำร้ิางริากฐานัวัฒนัธิริริมองค์กริ

ท่�เป็็นัป็ึกแผู้่นัเด้่ย่วกันั และสำริ้างป็ริะโย่ช่นั์สำูงสำุด้ให้แก่สำังคม ชุ่มช่นั  

และสำิ�งแวด้ล้อม ทางคณะกริริมการิจะเข้ามาพิจาริณาและป็ริับป็ริุง 

ในัส่ำวนัของนัโย่บาย่ของบริิษััทย่่อย่ทุกปี็เพื�อให้เกิด้ความเหมาะสำมและ

สำามาริถึนัำาไป็ใช้่ได้้จริิงโด้ย่ขึ�นัอยู่่กบัป็ริะเภทของธุิริกิจ อ่กทั�งบริิษััทฯ 

ม่มติให้ม่การิป็ริะชุ่มสำำาหรัิบคณะกริริมการิของบริิษััทฯ กับบริิษััทย่่อย่  

เพื �อหาริือเริื �องนัโย่บาย่ แนัวป็ฏิิบัติ และการิกำากับกิจการิท่ �ด้่ 

และนัำาความเห็นั มุมมองของคณะกริริมการิแต่ละท่านันัำามาพิจาริณา 

ในัการิป็รัิบป็รุิงอยู่่เสำมอเป็็นัป็ริะจำา จึงทำาให้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย่

สำามาริถึเติบโตได้้อย่่างม่ป็ริะสิำทธิิภาพ

เพื �อให้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย่ม่ความนั่าเช่ื �อถึือสำำาหริับ 

ผูู้้ถึือหุ้นัและผูู้้ม่สำ่วนัได้้เสำ่ย่ทุกฝ่่าย่ และเพื�อป็ริะโย่ช่นั์ในัการิสำริ้าง

คุณค่าให้กิจการิอย่่างย่ั�งย่ืนั ตริงตามความมุ่งหวังของทั�งภาคธิุริกิจ  

ผูู้้ลงทุนั ตลอด้จนัตลาด้ทุนัและสำังคมโด้ย่ริวม บริิษััทฯ จึงได้้จัด้ทำา 

นัโย่บาย่เก่�ย่วกับการิกำากับดู้แลกิจการิท่�ด่้โด้ย่ยึ่ด้หลักป็ฏิิบัติตามหลัก 

การิกำากับดู้แลกิจการิท่�ด่้สำำาหรัิบบริิษััทจด้ทะเบ่ย่นั ปี็ 2560 ซึึ่�งจัด้ทำา 

โด้ย่คณะกริริมการิกำากับหลักทริัพย่์และตลาด้หลักทริัพย่์ เพื�อเป็็นั 

แนัวทางในัการิกำากับดู้แลกิจการิของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย่โด้ย่ 

นัโย่บาย่การิกำากับดู้แลกิจการิของบริิษััทฯ ป็ริะกอบด้้วย่หลักป็ฏิิบัติ  

8 หมวด้ ซึึ่�งสำามาริถึสำรุิป็โด้ย่สัำงเขป็ได้้ดั้งน่ั� 
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หลัักปฏิิบััติิท่ี่� 1 : บัที่บัาที่แลัะความรัับัผิิดชอบัของ
คณะกรัรัมการั 

1.	 คณะกรรมการจะทำำาความเข้้าใจบทำบาทำและตระหนััก 

ถึึงความรับผิิดชอบในัฐานัะผิ้้นัำาทำ่�ต้องกำากับด้แลให้องค์กรม่การ 

บริหารจัดการทำ่ �ด่	 ซึ่ึ �งครอบคลุมถึึง	 การกำาหนัดวัตถึุประสงค ์

และเป้าหมาย	 การกำาหนัดกลยุทำธ์์	 นัโยบายการดำาเนัินังานั	 

ตลอดจนัการจัดสรรทำรัพยากรสำาคัญเพ่�อให้บรรลุวัตถึุประสงค์และ 

เป้าหมาย	และการติดตาม	ประเมินัผิล	และด้แลการรายงานัผิลการ

ดำาเนิันังานั	

2.	 คณะกรรมการจะกำากับด้แลบริษััทำฯ	 ให้นัำาไปส้�ผิลการ 

กำากับด้แลกิจการทำ่�ด่	 (governance	outcome)	ในัการสร้างคุณค�า 

ให้แก�กิจการอย�างยั�งย่นั	โดยบริษััทำฯ	จะต้องสามารถึแข้�งข้ันัได้	และ 

ม่ผิลประกอบการทำ่�ด่โดยคำานัึงถึึงผิลกระทำบในัระยะยาว	ประกอบ 

ธ์ุรกิจอย�างม่จริยธ์รรม	 เคารพสิทำธ์ิและม่ความรับผิิดชอบต�อผิ้้ถึ่อหุ้นั

และผ้้ิม่ส�วนัได้เส่ย	เป็นัประโยชน์ัต�อสังคม	และพัฒนัาหร่อลดผิลกระ 

ทำบด้านัลบต�อสิ�งแวดล้อม	และสามารถึปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการ 

เปล่�ยนัแปลง	ทัำ�งน่ั�	คณะกรรมการบริษััทำจะประพฤติตนัเป็นัแบบอย�าง	 

และจะจัดให้ม่นัโยบายสำาหรับกรรมการ	ผ้้ิบริหาร	และพนัักงานั	รวม 

ทัำ�งส่�อสารเพ่�อให้กรรมการ	ผ้้ิบริหาร	และพนัักงานัทุำกคนัเข้้าใจ	ม่กลไก 

เพ่ยงพอทำ่�เอ่�อให้ม่การปฏิิบัติจริงตามนัโยบายข้้างตน้ั	ติดตามผิลการ 

ปฏิิบัติ	และทำบทำวนันัโยบายและการปฏิิบัติเป็นัประจำา	

3.	 คณะกรรมการจะด้แลให้กรรมการทำุกคนัและผิ้้บริหาร

ปฏิิบัติหนั้าทำ่�ด้วยความรับผิิดชอบระมัดระวัง	 (duty	of	care)	และ

ซึ่่�อสัตย์สุจริตต�อองค์กร	 (duty	of	 loyalty)	และด้แลให้การดำาเนัินั

งานัเป็นัไปตามกฎหมาย	ข้้อบังคับ	และมติท่ำ�ประชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นั	ตลอดจนั

นัโยบายหร่อแนัวทำางทำ่�ได้กำาหนัดไว้รวมทำั�งม่กระบวนัการอนัุมัติการ

ดำาเนัินังานัทำ่�สำาคัญ	 เช�นั	การลงทำุนั	การทำำาธ์ุรกรรมทำ่�ม่ผิลกระทำบต�อ

บริษััทำฯ	อย�างม่นััยสำาคัญ	การทำำารายการกับบุคคลท่ำ�เก่�ยวโยงกันั	การ

ได้มา/จำาหนั�ายไปซึึ่�งทำรัพย์สินั	การจ�ายเงินัปันัผิล	เป็นัต้นั	

4.	 คณะกรรมการจะทำำาความเข้้าใจข้อบเข้ตหนั้าทำ่ �และ

ความรับผิิดชอบข้องคณะกรรมการ	 และกำาหนัดข้อบเข้ตการ 

มอบหมายหนั้าทำ่�และความรับผิิดชอบให้ประธ์านัเจ้าหนั้าทำ่�บริหาร

และฝ่่ายจัดการอย�างชัดเจนั	 ตลอดจนัติดตามด้แลให้ประธ์านั 

เจ ้าหนั้าทำ ่ �บร ิหารและฝ่่ายจ ัดการปฏิิบ ัต ิหนั ้าทำ ่ �ตามทำ่ � ได ้ร ับ 

มอบหมาย		

  

หลัักปฏิิบััติิท่ี่� 2 : วัติถุุปรัะสงคแ์ลัะเปา้หมายหลัักของ 
บัริัษััที่ฯ 

1.	 คณะกรรมการจะกำาหนัดหร่อด้แลให้วัตถึุประสงค์และ

เป้าหมายหลักข้องบริษััทำฯ	(objectives)	เป็นัไปเพ่�อความยั�งย่นั	โดย

เป็นัวัตถึุประสงค์และเป้าหมายทำ่�สอดคล้องกับการสร้างคุณค�าให้ทำั�ง

บริษััทำฯ	ล้กค้า	ผ้้ิม่ส�วนัได้เส่ย	และสังคมโดยรวม		

2.	 คณะกรรมการจะกำากับด้แลให้	วัตถุึประสงค์และเป้าหมาย	

ตลอดจนักลยุทำธ์์ในัระยะเวลาปานักลางและ/หร่อประจำาปีข้องบริษััทำฯ	 

สอดคล้องกับการบรรลุวัตถึุประสงค์และเป้าหมายหลักข้องบริษััทำฯ	 

โดยม่การนัำาเทำคโนัโลย่มาใช้อย�างเหมาะสม	และปลอดภัย	
 

หลัักปฏิิบััติิท่ี่� 3: เสริัมสร้ัางคณะกรัรัมการัท่ี่�ม่
ปรัะสิที่ธิิผิลั 

1.	 คณะกรรมการม่หนั้าทำ่ �ร ับผิิดชอบในัการกำาหนัดและ

ทำบทำวนัโครงสร้างคณะกรรมการ	 ทำั�งในัเร่ �องข้นัาดองค์ประกอบ	 

สัดส�วนักรรมการทำ่�เป็นัอิสระทำ่�เหมาะสมและจำาเป็นัต�อการนัำาพา 

องค์กรส้�วัตถุึประสงค์และเป้าหมายหลักท่ำ�กำาหนัดไว้	

2.	 คณะกรรมการจะเล่อกบุคคลทำ่�เหมาะสมเป็นัประธ์านั

กรรมการ	 และด้แลให้มั �นัใจว�าองค์ประกอบและการดำาเนัินังานั

ข้องคณะกรรมการเอ่ �อต�อการใช้ดุลพินัิจในัการตัดสินัใจอย�าง 

ม่อิสระ	

3.	 คณะกรรมการม่หนั้าทำ่ �ก ำากับด้แลให้การสรรหาและ 

คัดเล่อกกรรมการม่กระบวนัการทำ่�โปร�งใสและชัดเจนัเพ่�อให้ได้คณะ

กรรมการท่ำ�ม่คุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ำ�กำาหนัดไว้	โดยคณะ

กรรมการจะจัดให้ม่การประชุมเพ่�อพิจารณาหลักเกณฑ์์และวิธ์่การ

สรรหาบุคคลเพ่�อให้ได้กรรมการท่ำ�ม่คุณสมบัติท่ำ�จะทำำาให้คณะกรรมการ

ม่องค์ประกอบความร้้ความชำานัาญทำ่�เหมาะสมรวมทำั�งม่การพิจารณา

ประวัติข้องบุคคลดังกล�าว	และจะทำบทำวนัหลักเกณฑ์์และวิธ่์การสรรหา

กรรมการ	ก�อนัท่ำ�จะม่การสรรหากรรมการท่ำ�ครบวาระ	

4.	 ในัการเสนัอค�าตอบแทำนัคณะกรรมการให้ผิ้้ถึ่อหุ้นัอนัุมัติ	

คณะกรรมการจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค�าตอบแทำนัม่ความ

เหมาะสมกับความรับผิิดชอบและจ้งใจให้คณะกรรมการนัำาพาองค์กร

ให้ดำาเนิันังานัตามเป้าหมายทัำ�งระยะสั�นัและระยะยาว	

5.	 คณะกรรมการม่หนั้าทำ่ �กำากับด้แลให้กรรมการทำุกคนั 

ม่ความรับผิิดชอบในัการปฏิิบ ัต ิหนั้าทำ่ �และจัดสรรเวลาอย�าง 

เพ่ยงพอ	

6.	 คณะกรรมการม่หนั้าทำ่�กำากับด้แลให้ม่กรอบและกลไกในั

การกำากับด้แลนัโยบายและการดำาเนิันังานัข้องบริษััทำย�อยและกิจการ

อ่�นัท่ำ�บริษััทำฯ	ไปลงทุำนัอย�างม่นััยสำาคัญ	ในัระดับท่ำ�เหมาะสมกับกิจการ

แต�ละแห�ง	รวมทัำ�งบริษััทำย�อยและกิจการอ่�นัท่ำ�บริษััทำฯ	ไปลงทุำนัม่ความ

เข้้าใจถ้ึกต้องตรงกันัด้วย	

7.	 คณะกรรมการจะจัดให้ม่การประเมินัผิลการทำำางานั

ข้องกรรมการทำั�งคณะ	 รวมทำั�งประเมินัผิลการทำำางานัข้องกรรมการ 

รายบุคคล	 เพ่ �อพิจารณาทำบทำวนัผิลงานั	 ปัญหาและอุปสรรค 

ในัแต�ละปี	เพ่�อสามารถึนัำาผิลการประเมินัไปใช้ในัการพัฒนัาและปรับ

ปรุงการปฏิิบัติงานัในัด้านัต�างๆ	ได้	
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8.	 คณะกรรมการจะกำาก ับด ้แลให้คณะกรรมการและ

กรรมการแต�ละคนัม่ความร้้ความเข้้าใจเก่�ยวกับบทำบาทำหน้ัาท่ำ�ลักษัณะ

การประกอบธ์ุรกิจ	และกฎหมายทำ่�เก่�ยวข้้องกับการประกอบธ์ุรกิจ	

ตลอดจนัสนัับสนัุนัให้กรรมการทำุกคนัได้รับการเสริมสร้างทำักษัะและ

ความร้้สำาหรับการปฏิิบัติหน้ัาท่ำ�กรรมการอย�างสมำ�าเสมอ	

9.	 คณะกรรมการจะด้แลให้มั�นัใจว�าการดำาเนัินังานัข้องคณะ

กรรมการเป็นัไปด้วยความเร่ยบร้อยสามารถึเข้้าถึึงข้้อม้ลท่ำ�จำาเป็นั	และ

ม่เลข้านุัการบริษััทำฯ	ท่ำ�ม่ความร้้และประสบการณ์ท่ำ�จำาเป็นัและเหมาะ

สมต�อการสนัับสนุันัการดำาเนิันังานัข้องคณะกรรมการ	

 

หลัักปฏิิบััติิท่ี่� 4: สรัรัหาแลัะพััฒนาผ้้ิบัริัหารัรัะดับั
ส้งแลัะการับัริัหารับุัคลัากรั 

1.	 คณะกรรมการจะดำาเนัินัการให้มั �นัใจว�าม่การสรรหา

และพัฒนัาประธ์านัเจ้าหนั้าทำ่ �บริหารและผิ้ ้บริหารระดับส้งให้ม่

ความร้้	 ทำักษัะ	 ประสบการณ์	 และคุณลักษัณะทำ่�จำาเป็นัต�อการ 

ขั้บเคล่�อนัองค์กรไปส้�เป้าหมาย	

2.	 คณะกรรมการจะกำากับด้แลให้ม่การกำาหนัดโครงสร้างค�า

ตอบแทำนัและการประเมินัผิลท่ำ�เหมาะสม	โดยจะกำาหนัดโครงสร้างค�า

ตอบแทำนัทำ่�เป็นัเคร่�องจ้งใจให้ผิ้้บริหารและพนัักงานัทำุกระดับปฏิิบัติ

งานัให้สอดคล้องกับวัตถึุประสงค์และเป้าหมายหลักข้ององค์กรและ

สอดคล้องกับผิลประโยชน์ัข้องบริษััทำฯ	ในัระยะยาว	

3.	 คณะกรรมการจะทำำาความเข้้าใจโครงสร้างและความ

สัมพันัธ์์ข้องผิ้้ถึ่อหุ้นัทำ่�อาจม่ผิลกระทำบต�อการบริหารและการดำาเนัินั

งานัข้องบริษััทำฯ	

4.	 คณะกรรมการจะติดตามด้แลการบริหารและพัฒนัา

บุคลากรให้ม ่ความร้ ้ 	 ทำ ักษัะ	 ประสบการณ์และแรงจ้งใจทำ่ � 

เหมาะสม	โดยจะด้แลให้ม่การบริหารทำรัพยากรบุคคลท่ำ�สอดคล้องกับ

ทำิศทำางและกลยุทำธ์์ข้ององค์กร	พนัักงานัในัทำุกระดับม่ความร้้	ความ

สามารถึ	แรงจ้งใจท่ำ�เหมาะสม	

 

หลัักปฏิิบััติิท่ี่� 5 : การัปรัะกอบัธิุรักิจอย่างม่ความ
รัับัผิิดชอบั 

1.	 คณะกรรมการให ้ความส ำาค ัญและสนั ับสนั ุนัการ 

ดำาเนั ินัการทำ่ �ก �อให้เก ิดม้ลค�าแก�ธ์ ุรก ิจควบค้ �ไปกับการสร้าง 

คุณประโยชนั์ต�อล้กค้าหร่อผิ้ ้ทำ่ �เก่ �ยวข้้อง	 และม่ความรับผิิดชอบ 

ต�อสังคมและสิ�งแวดล้อม	

2.	 คณะกรรมการจะติดตามด้แลให้ฝ่่ายจัดการประกอบ 

ธ์ุรกิจอย�างม่ความรับผิิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล้อมและสะทำ้อนั 

อย้�ในัแผินัดำาเนัินัการ	 (Operational	 Plan)	 เพ่�อให้มั �นัใจได้ว�า	 

ทำุกฝ่่ายข้ององค์กรได ้ด ำาเนั ินัการสอดคล้องก ับว ัตถึ ุประสงค์	

เป้าหมายหลัก	และแผินักลยุทำธ์์	(Strategies)	ข้องบริษััทำฯ	

3.	 คณะกรรมการจะติดตามด้แลให้ฝ่ ่ายจัดการจัดสรร 

และจัดการทำรัพยากรให้เป็นัไปอย�างม่ประสิทำธ์ิภาพ	และประสิทำธ์ิผิล	

เพ่�อให้สามารถึบรรลุวัตถุึประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย�างยั�งย่นั	ทัำ�งน่ั�	

ทำรัพยากรท่ำ�บริษััทำฯ	พึงคำานึังถึึงม่อย�างน้ัอย	4	ประเภทำ	ได้แก�	การเงินั	

(Financial	Capital)	ภ้มิปัญญา	(Intellectual	Capital)	ด้านับุคลากร	

(Human	 Capital)	 สังคมและความสัมพันัธ์์	 (Social	 and	 

Relationship	Capital)	และธ์รรมชาติ	(Natural	Capital)	

4.	 คณะกรรมการจะจัดให้ม่กรอบการกำากับด้แลและการ

บริหารจัดการเทำคโนัโลย่สารสนัเทำศระดับองค์กร	 ทำ่�สอดคล้องกับ

ความต้องการข้องบริษััทำฯ	 รวมทำั�งด้แลให้ม่การนัำาเทำคโนัโลย่สารส

นัเทำศมาใช้ในัการเพิ�มโอกาสทำางธ์ุรกิจและพัฒนัาการดำาเนัินังานั	

การบริหารความเส่�ยง	 เพ่�อให้บริษััทำฯ	สามารถึบรรลุวัตถึุประสงค์แล

ะเป้าหมายหลักข้องบริษััทำฯ	

 

หลัักปฏิิบััติิท่ี่� 6 : ด้แลัให้ม่รัะบับัการับัริัหารัความ
เส่�ยงแลัะการัควบัคุมภายในท่ี่�เหมาะสม 

1.	 คณะกรรมการจะกำากับด้แลให้มั �นัใจว�า	 บริษััทำฯ	 ม่

ระบบการบริหารความเส่�ยงและการควบคุมภายในัทำ่�จะทำำาให้บรรลุ

วัตถึุประสงค์อย�างม่ประสิทำธ์ิผิล	 และม่การปฏิิบัติให้เป็นัไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานัท่ำ�เก่�ยวข้้อง	

2.	 คณะกรรมการจะจัดตั�งคณะกรรมการตรวจสอบท่ำ�สามารถึ

ปฏิิบัติหนั้าทำ่�ได้อย�างม่ประสิทำธ์ิภาพและอิสระตามหลักเกณฑ์์ข้อง

สำานัักงานัคณะกรรมการกำากับหลักทำรัพย์และตลาดหลักทำรัพย์	และ

ตลาดหลักทำรัพย์แห�งประเทำศไทำย	

3.	 คณะกรรมการจะติดตามด้แลและจัดการความข้ัดแย้ง 

ข้องผิลประโยชนั์ทำ่ �อาจเกิดข้ึ �นัระหว�างบริษััทำฯ	 กับฝ่่ายจัดการ	

คณะกรรมการ	หร่อผิ้้ถึ่อหุ้นั	รวมไปถึึงการป้องกันัการใช้ประโยชนั ์

อันัมิควรในัทำรัพย์สินั	 ข้้อม้ล	 โอกาสข้องบริษััทำฯ	 และการทำำา 

ธ์ุรกรรมกับผิ้ ้ทำ่ �ม่ความสัมพันัธ์์เก่ �ยวโยงกับบริษััทำฯ	 ในัลักษัณะ 

ท่ำ�ไม�สมควร	

4.	 คณะกรรมการจะกำากับด้แลให้ม่การจัดทำำานัโยบายและ 

แนัวปฏิิบัติด้านัการต�อต้านัคอร์รัปชั�นัทำ่�ชัดเจนัและส่�อสารในัทำุก 

ระดับข้ององค์กรและต�อคนันัอกเพ่�อให้เกิดการนัำาไปปฏิิบัติได้จริง	 

รวมถึึงการสนัับสนัุนักิจกรรมทำ่ �ส�งเสริมและปล้กฝ่ังให้พนัักงานั 

ทุำกคนัปฏิิบัติตามกฎหมาย	และระเบ่ยบข้้อบังคับท่ำ�เก่�ยวข้้อง	

5.	 คณะกรรมการจะกำากับด้แลให้บริษััทำฯ	ม่กลไกในัการรับ

เร่�องร้องเร่ยนัและการดำาเนิันัการกรณ่ม่การ	ช่�เบาะแส	
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หลัักปฏิิบััติิท่ี่� 7 : รัักษัาความน่าเช่�อถุ่อที่างการัเงิน
แลัะการัเปดิเผิยข้อม้ลั 

1.	 คณะกรรมการม่ความรับผิิดชอบในัการด้แลให้ระบบ 

การจัดทำำารายงานัทำางการเงินัและการเปิดเผิยข้้อม้ลสำาคัญต�างๆ	

ถึ้กต้อง	 เพ่ยงพอ	 ทำันัเวลา	 เป็นัไปตามกฎเกณฑ์์	 มาตรฐานัและ 

แนัวปฏิิบัติท่ำ�เก่�ยวข้้อง	

2.	 คณะกรรมการจะต ิดตามด ้แลความเพ ่ยงพอข้อง 

สภาพคล�องทำางการเงินัและความสามารถึในัการชำาระหน่ั�	

3.	 ในัภาวะทำ่ �บริษััทำฯ	 ประสบปัญหาทำางการเงินัหร่อม่ 

แนัวโนั้มจะประสบปัญหา	 คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั �นัใจ 

ได้ว�า	บริษััทำฯ	ม่แผินัในัการแก้ไข้ปัญหา	หร่อม่กลไกอ่�นัท่ำ�จะสามารถึ 

แก้ไข้ปัญหาทำางการเงนิัได้	ทำั�งนั่�	ภายใต้การคำานัึงถึึงสิทำธ์ิข้องผิ้้ม่ส�วนั

ได้เส่ย	

4.	 คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทำำารายงานัความยั�งย่นัตาม 

ความเหมาะสม	 โดยจะพิจารณาเปิดเผิยข้้อม้ลการปฏิิบัติตาม 

กฎหมาย	การปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	นัโยบายการต�อต้านัคอร์รัปชั�นั	

การปฏิิบัติต�อพนัักงานัและผิ้ ้ม่ส�วนัได้เส่ยซึ่ึ �งรวมถึึงการปฏิิบัติ 

อย�างเป็นัธ์รรม	และการเคารพสิทำธิ์มนุัษัยชนั	รวมทัำ�งความรับผิิดชอบ

ต�อสังคมและสิ�งแวดล้อม	 โดยคำานัึงถึึงกรอบการรายงานัทำ่�ได้รับการ 

ยอมรับในัประเทำศหร่อในัระดับสากล		

5.	 คณะกรรมการจะกำาก ับด้แลให้ฝ่ ่ายจัดการจัดให้ม ่ 

หนั�วยงานัหร่อผิ้ ้ร ับผิิดชอบงานันัักลงทำุนัสัมพันัธ์์ทำ่ �ทำำาหนั้าทำ่ �ในั

การส่ �อสารกับผิ้ ้ถึ่อหุ ้นั	 และผิ้ ้ม่ส�วนัได้เส่ยอ่ �นั	 เช�นั	 นัักลงทำุนั	 

นัักวิเคราะห์	ให้เป็นัไปอย�างเหมาะสม	เทำ�าเท่ำยมกันั	และทัำนัเวลา	

6.	 คณะกรรมการจะส�งเสริมให้ม่การนัำาเทำคโนัโลย่สารสนัเทำศ

มาใช้ในัการเผิยแพร�ข้้อม้ล	

 

หลัักปฏิิบััติิท่ี่� 8 : สนับัสนุนการัม่ส่วนร่ัวมแลัะการั
ส่�อสารักับัผ้้ิถุ่อหุ้น 

1.	 คณะกรรมการจะด้แลให้มั �นัใจว�า	 ผิ้ ้ถึ่อหุ ้นัม่ส�วนัร�วม 

ในัการตัดสินัใจในัเร่�องสำาคัญข้องบริษััทำฯ	

2.	 คณะกรรมการจะด้แลให้การดำาเนัินัการในัวันัประชุม 

ผ้้ิถ่ึอหุ้นัเป็นัไปด้วยความเร่ยบร้อย	โปร�งใสม่ประสิทำธิ์ภาพ	และเอ่�อให้

ผ้้ิถ่ึอหุ้นัสามารถึใช้สิทำธิ์ข้องตนั	

3.	 คณะกรรมการจะด้แลให้การเปิดเผิยมติทำ่�ประชุมและการ

จัดทำำารายงานัการประชุมผ้้ิถ่ึอหุ้นัเป็นัไปอย�างถ้ึกต้องและครบถ้ึวนั	

ทำั�งนั่�	บริษััทำฯ	คำานัึงถึึงการปฏิิบัติและคุ้มครองสิทำธ์ิผิ้้ถึ่อหุ้นั 

ทำุกรายอย�างเทำ�าเทำ่ยมและเป็นัธ์รรม	 (The	Equitable	Treatment	

for	 Shareholders)	 และตระหนัักและให้ความสำาคัญต�อสิทำธ์ิ 

ข้องผิ้ ้ถึ่อหุ ้นั	 (Rights	 of	 Shareholders)	 เช�นั	 สิทำธ์ิในัการ 

ซึ่่�อข้ายหร่อโอนัหุ้นั	 การม่ส�วนัแบ�งในักำาไรข้องกิจการ	 การได้รับ 

ข้�าวสารข้้อม้ลข้องบริษััทำฯ	 อย�างเพ่ยงพอครบถึ้วนั	 การเข้้าร�วม 

ประชุมเพ่�อใช้สิทำธ์ิออกเส่ยงในัทำ่�ประชุมผิ้ ้ถึ่อหุ้นัอย�างอิสระและ 

เทำ�าเทำ่ยม	ม่การกำาหนัดหลักเกณฑ์์การให้ผิ้้ถึ่อหุ้นัส�วนันั้อยสามารถึ 

เสนัอเพิ�มวาระการประชุมล�วงหนั้าก�อนัวันัประชุมผิ้้ถึ่อหุ้นั	 รวมทำั�ง	 

การม่ส�วนัร�วมตัดสินัใจในัเร่�องสำาคัญและม่ผิลกระทำบต�อบริษััทำฯ	เช�นั	

การจัดสรรเงินัปันัผิล	การแต�งตั�งหร่อถึอดถึอนักรรมการการกำาหนัด 

ค�าตอบแทำนักรรมการ	 การแต�งตั �งหร่อถึอดถึอนัผิ้้สอบบัญช่และ 

กำาหนัดค�าตอบแทำนัผ้้ิสอบบัญช่	เป็นัต้นั	

 

จรัรัยาบัรัรัณที่างธุิรักิจ
บริษััทำฯ	และบริษััทำย�อยได้ไตร�ตรองและให้ความสำาคัญข้อง 

จรรยาบรรณทำางธ์ุรกิจและได้ยึดมั�นัในัความโปร�งใสข้องการดำาเนัินั 

กิจการ	โดยให้เป็นัส�วนัสำาคัญข้องการขั้บเคล่�อนัวัฒนัธ์รรมข้องบริษััทำฯ	

และบริษััทำย�อยในัเคร่อ	และสร้างความนั�าเช่�อถึ่อและซึ่่�อสัตย์ให้แก� 

ผิ้้ทำ่�ม่ส�วนัได้ส�วนัเส่ยทำุกฝ่่าย	 โดยม่คณะกรรมการบริษััทำเป็นัผิ้้จัดตั�ง 

นัโยบายและจรรยาบรรณทำางธุ์รกิจ	สำาหรับพนัักงานั	คณะกรรมการ	

ผ้้ิบริหารทุำกทำ�านั	ยึดถ่ึอไว้เป็นัวิถ่ึการปฏิิบัติตนัภายในัและนัอกองค์กร	

เพ่�อส�งเสริมการเติบโตข้องธ์ุรกิจและพนัักงานัทำุกคนัให้เป็นัไปอย�าง 

ม่ประสิทำธ์ิภาพ	โปร�งใสและบรรลุเป้าหมายทำ่�ได้กำาหนัดไว้สอดคล้อง 

ไปกับวิสัยทำัศนั์	ทำัศนัคติ	และวัตถึุประสงค์ข้องบริษััทำฯ	 โดยยึดหลัก 

หัวข้้อดังน่ั�

1.	 การประกอบกิจการอย�างเป็นัธ์รรมและโปร�งใส

2.	 การปฏิิบัติตามข้้อบังคับกฎหมายอย�างเคร�งครัด

3.	 การไม�เปิดเผิยข้้อม้ลภายในัองค์กรแก�บุคคลภายนัอก

4.	 การพัฒนัาสังคม	สิ�งแวดล้อม	บริษััทำฯ	และบริษััทำย�อยต้อง

เป็นัไปอย�างยั�งย่นั

5.	 การเคารพในัสิทำธ์ิมนัุษัยชนัและการปฏิิบัติต�อพนัักงานั

อย�างเทำ�าเท่ำยม

6.	 การปฏิิบัติต�อพันัธ์มิตรทำางธุ์รกิจ

7.	 การปฏิิบัติต�อค้�ค้าสัญญา

8.	 ไม�รับหร่อให้ทำรัพย์สินัทำ่�ม่ม้ลค�าทำ่�อาจม่ผิลประโยชนั์แก�ทำั�ง

ผ้้ิให้และผ้้ิรับ

9.	 ความรับผิิดชอบต�อผิ้้บริโภคหร่อการบริการก�อนัและหลัง

การข้าย

โดยคณะกรรมการบริษััทำจัดให้ม่การเตร่ยมและแจกจ�าย

ค้ �ม ่อเพ่ �อเสริมสร้างความเข้้าใจในัเร่ �องข้องจรรยาบรรณธ์ุรกิจ 

แก�พนัักงานัในับริษััทำฯ	และบริษััทำย�อยให้เห็นัถึึงความสำาคัญข้องเร่�อง

ดังกล�าว	 และในัทำุกปีจะม่การพิจารณาทำบทำวนันัโยบายการกำากับ

ด้แลกิจการข้ององค์กรและจรรยาบรรณเพ่�อให้ครอบคลุมและม่

ประสิทำธิ์ภาพมากท่ำ�สุด	
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การัเปลั่�ยนแปลังแลัะพััฒนาการัท่ี่�สำาคัญ ของ
นโยบัาย แนวปฏิิบััติิ แลัะรัะบับัการักำากับัด้แลั
กิจการัในป ี2564

ในัปี	2564	บริษััทำฯ	ได้ม่การปรับปรุงนัโยบาย	แนัวปฏิิบัติ	และ

ระบบการกำากับด้แลกิจการท่ำ�สำาคัญสรุปได้ดังน่ั�

ภายใต้สถึานัการณ์เศรษัฐกิจ	สังคม	และสิ�งแวดล้อมทำ่�ม่การ 

เปล่�ยนัแปลงตลอดเวลา	บริษััทำฯ	และบริษััทำย�อยจึงได้ให้ความสำาคัญ

กับการทำำางานัอย�างสุจริต	โปร�งใส	และเป็นัไปอย�างยั�งย่นั	ด้วยเหตุนั่� 

จึงส�งผิลให้คณะกรรมการในัแต�ละชุดสามารถึทำำาหนั้าทำ่�ได้ในัการ 

กำากับด้แลกิจการข้องบริษััทำฯ	ได้อย�างม่ประสิทำธิ์ภาพ

นัอกจากนัั�นัทำางบริษััทำฯ	ม่การจัดประชุมให้กรรมการชุดย�อย 

ทำุกส�วนัรวมทำั�งคณะกรรมการในับริษััทำย�อยเข้้ามาออกความคิดเห็นั 

และแนัวทำางการดำาเนัินัธ์ุรกิจ	 เพ่�อให้ได้รับความคิดเห็นัและมุมมอง 

ทำ่�หลากหลายและแตกต�างออกไปตามคณะกรรมการทำ่�ได้รับผิิดชอบ 

ด้แลส�วนันัั�นัๆ	 จึงส�งผิลให้ผิลลัพธ์์ในัการทำำางานัข้องคณะกรรมการ 

ชุดย�อยสามารถึส�งเสริมการทำำาหน้ัาท่ำ�กำากับด้แลกิจการข้องฝ่่ายบริหาร 

ได้ด่ยิ�งขึ้�นั

ด้วยแนัวคิดเร่�องการให้ความสำาคัญแก�ทำรัพยากรบุคคลข้อง 

องค์กรนัั �นัเป็นัอ่กหนัึ �งในัแรงข้ับเคล่ �อนัทำ่ �สามารถึทำำาให้บริษััทำฯ	 

สามารถึเติบโตได้อย�างแข็้งแกร�งและเป็นัไปตามเป้าหมายและกลยทุำธ์์

ท่ำ�ได้วางแผินัไว้	ในัปี	2564	คณะกรรมการสรรหาค�าตอบแทำนั	ได้หาร่อ 

เก่�ยวกับการปรับปรุงนัโยบายการจ�ายค�าตอบแทำนัทำั�งทำ่�เป็นัตัวเงินั 

และไม�เป็นัตัวเงินั	 ให้ม่ความครอบคลุมทำั �วถึึงความต้องการข้อง 

พนัักงานัมากท่ำ�สุด	โดยยังอย้�ในัข้อบเข้ตและกฎเกณฑ์์ท่ำ�กำาหนัดไว้	

นัอกจากนั่�	 ทำางบริษััทำฯ	 ได้คอยทำบทำวนัและปรับเปล่�ยนักฎ

บัตรข้องคณะกรรมการทำั�งภายในับริษััทำเอง	และบริษััทำย�อยเช�นักันั	

โดยการปรับปรุงวิสัยทำัศนั์ข้องบริษััทำฯ	 ให้ม่ความเป็นัปัจจุบันัและ 

ทำันัต�อสถึานัการณ์ต�างๆ	 รวมไปถึึงในัด้านัสิ�งแวดล้อมและสังคม	

อ่กทัำ�งปรับปรุงรายละเอ่ยดต�างๆ	ในักฎบัตรให้ม่ความชัดเจนั	ครอบคลุม 

ถึึงหัวข้้อหร่อประเด็นัท่ำ�ได้ถ้ึกกำาหนัดไว้โดยหนั�วยงานัต�างๆ	

จากท่ำ�กล�าวไว้ข้้างต้นัจึงม่การประชุมข้องคณะกรรมการบริษััทำ

และได้ม่มติการกำาหนัดวาระกรรมการอิสระทำ่�ม่การดำารงตำาแหนั�งต�อ

เนั่�องมากกว�า	9	ปี	 โดยจะนัับตั�งแต�วันัทำ่�ม่คุณสมบัติ	และทำางคณะ

กรรมการจะเข้้ามาม่ส�วนัร�วมในัการพิจารณาถึึงความจำาเป็นัในัการ 

กลับมาดำารงตำาแหนั�งข้องกรรมการทำ�านันัั �นั	 โดยพิจารณาจาก 

คุณสมบัติความเป็นัอิสระข้องกรรมการดังกล�าว	หากเห็นัว�าม่ความ

เหมาะสมและจำาเป็นั	จึงดำารงตำาแหนั�งต�อไปได้เพ่�อผิลประโยชน์ัส้งสุด

ข้องบริษััทำ

บริษััทำฯ	และบริษััทำย�อยได้ม่การยกระดับและปรับปรุงนัโยบาย

	แนัวปฏิิบัติ	และระบบการกำากับด้แลกิจการ	เพ่�อให้ม่ระบบการกำากับ

ด้แลกิจการอย�างยั�งย่นัและให้สอดคล้องไปกับ	CG	Code	ปี	2560	

จำานัวนั	4	เร่�อง	ดังน่ั�

1.	 ทำบทำวนันัโยบายการกำาหนัดคุณสมบัติและการสรรหา

กรรมการบริษััทำให้เป็นัไปตามหลักมาตรฐานัสากล

2.	 ทำบทำวนัและปรับปรุงนัโยบายการบริหารความเส่�ยงข้อง 

บริษััทำฯ

3.	 กำาหนัดนัโยบายด้านัการบริหารความหลากหลายและการ

ยอมรับในัความแตกต�างข้องแต�ละบุคคล	และปรับปรุงนัโยบายด้านั

สิทำธิ์มนุัษัยชนั

4.	 กำาหนัดนัโยบายการด้แลสิ�งแวดล้อม	สังคม	และชุมชนัใกล้

เค่ยง	เพ่�อให้เติบโตควบค้�กันัไปได้อย�างม่ความยั�งย่นั	

รายงานประจำาปี 2564
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โครงสร้างองค์กร
บริษัท	สบาย	เทคโนิโลยี	จำากัดำ	(มหาชนิ)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
โครังสำร้ัางการัจัำดการัของบร่ัษััที่ฯ ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 ปีรัะกอบไปีด้ว่ยคณ์ะกรัรัม้การั 4 คณ์ะ ช่ว่ยกลัุ่�น

กรัองงานท่ี่�ม่้คว่าม้สำำาคัญ่ ได้แก่ คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ คณ์ะกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะกำาหนดค่าตอบแที่น คณ์ะกรัรัม้การั

บร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยง คณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารั โดยม่้ปีรัะธุานเจ้ำาหน้าท่ี่�บร่ัหารั เป็ีนผู้่บร่ัหารัสูำงส่ำดของบร่ัษััที่ ผ่่านสำายงานบร่ัหารั

 8 สำายงาน ดังน่�

คณะกรรมการบริษััท

ฝ่า่ย์ต์รวจสอบภาย์ในิ

ฝ่า่ย์กำากับดูำแลการปฏิิบัติ์งานิ ฝ่า่ย์บริหุ้ารความเส่�ย์ง

ประธุานิเจ้าหุ้น้ิาท่�บริหุ้าร
(นิาย์ชู้เก่ย์รติ์ ร่จนิพรพจ่)

คณะกรรมการต์รวจสอบ คณะกรรมการบริหุ้าร คณะกรรมการสรรหุ้า 
และกำาหุ้นิดำค�าต์อบแทนิ

คณะกรรมการ 
บริหุ้ารความเส่�ย์ง

ผูู้้จัดำการฝ่า่ย์บัญช่้
(นิาย์ณัฐต์ภาคย์์ นิวลแก้ว*)

ผูู้้จัดำการฝ่า่ย์การเงินิ 
(นิางสาวอนัิญญา วงค์วรรณวัฒน์ิ)

*นิาย์ณัฐต์ภาคย์์ นิวลแก้ว ได้ำรับแต์�งตั์�ง
เมื�อวันิท่� 4 ต่์ลาคม 2564

สาย์งานิขาย์ 
และการต์ลาดำ  
(นิาย์ชู้เก่ย์รติ์  
ร่จนิพรพจ่)

สาย์งานิพัฒนิา
ธุ่รกิจ & B2B  
(นิาย์ประสิทธิุ�  

เหุ้ล�าเกษัมส่ขวงศ์)

สาย์งานิบัญช่้ 
และการเงินิ  

(นิาย์ณรงค์ชั้ย์  
ว�องธุนิะวิโมกษ์ั)

สาย์งานิพาณิช้ย์์
และการลงท่นิ  

(นิาย์วิรัช้  
มรกต์กาล)

สาย์งานินิวัต์กรรม
เทคโนิโลย่์  

(นิาย์สันิติ์ธุร  
บ่ญเจือ)

สาย์งานิปฏิิบัติ์การ
(นิางสาวทัศน์ิวรรณ  

บ่ญอนัินิต์์)

สาย์งานิดิำจิทัล 
บิสเนิสและ
เทคโนิโลย่์
สารสนิเทศ  

(นิางสาวพิมพ์ศิริ 
โภช้นิพาณิช้ย์์)

สาย์งานิเซอร์วิส
และกฎหุ้มาย์  

(นิาย์วิรธุร คงส่ข)

10.	โครงสรา้งการกำากับดูำแลกิจการ	และขอ้มูลเกี�ยวกบัคณะ
กรรมการ	คณะกรรมการชุดำย่อย	ผู้บริหารพนัิกงานิ	และอ่�นิๆ
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นายจัักรกฤศฏ์ิ์� พาราพันธกุล 
-ประธานกรรมการบริษััท
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระ

นายศรัณย์ สุุภััคศรัณย์
-กรรมการบริษััท
-กรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทน

นายวช์ิรธร คงสุุข
-กรรมการบริษััท
-กรรมการบริหารค่วามเส่�ยง
-ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย

นางอุุมาวดีี รัตนอุุดีม 
-กรรมการบริษััท
-กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทน
-กรรมการอิสระ

นายวรว์ทย์ ชัิยล์มปมนตรี                   
-กรรมการบริษััท  
-รองประธานกรรมการบริหาร
-กรรมการสรรหาและกำาหนดค่่าตอบแทน
-ประธานกรรมการบริหารค่วามเส่�ยง

นายว์รัชิ มรกตกาล 
-กรรมการบริษััท
-กรรมการบริหารค่วามเส่�ยง
-กรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าท่�บริหารสายงานพาณิิชย์ 
 และการลงทุน

นางสุาวทัชินันท์ กังวานตระกูล
-กรรมการบริหาร

นายชูิเกียรต์ รุจันพรพจีั 
-กรรมการบริษััท
-ประธานกรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
-รองประธานกรรมการบริหารค่วามเส่�ยง
-ประธานเจ้าหน้าท่�สายงานขายและการตลาด

คณะกรรมการและผู้้�บริหาร
รายงานประจำาปี 2564
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นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
-ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�ฝ่า่ยการเงิินและบััญช่ี
-กรรมการบัริหาร

นายพููลพัูฒน์ ศรีเปล่ง
-กรรมการบัริหารความเส่่ยงิ
-กรรมการบัริหาร

นายประสิิทธิ� เหล่าเกษมสุิขวงค์
-ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บัริหารสายงิานขายและการตลาด

นายสัินติิธร บุุญเจืือ
-กรรมการบัริหาร 
-กรรมการบัริหารความเส่�ยงิ 
-ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บัริหารสายงิานนวัตกรรมเที่คโนโลย่

นายณัฐติภาคย์ นวลแก้ว
-ผู้จ้ัดการฝ่่ายบััญชี่

นางสิาวอนัญญา วงค์วรรณวัฒน์ 
-ผู้จั้ดการฝ่า่ยการเงิิน

นางสิาวทัศน์วรรณ บุุญอนันต์ิ
-ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บัริหารสายงิานปฏิิบััติการ

นางสิาวพิูมพ์ูศิริ โภชนพูาณิชย์
-ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บัริหารสายงิานดิจิ้ทัี่จ้บิัสเนสและ

เที่คโนโลย่สารสนเที่ศ
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คณะกรรมการบริษััท
ตาม้ข้อบังคับของบร่ัษััที่ฯ กำาหนดองค์ปีรัะกอบของคณ์ะกรัรัม้การั ดังน่�

• ม่้จำำานว่นไม่้น้อยกว่่า 5 คน

• ม่้กรัรัม้การัอ่สำรัะไม่้น้อยกว่่า 3 คน

• กรัรัม้การัอย่างน้อย 1 คน ต้องม่้คว่าม้รู้ัด้านบัญ่ช่การัเง่น

ณ์ 31 ธัุนว่าคม้ 2564 คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ของบร่ัษััที่ฯ ม่้จำำานว่น 7 ท่ี่าน ปีรัะกอบด้ว่ย

ลำาดัำบ ช่�อ	-	นิามสกุล ตำาแหน่ิง

1. นิาย์จักรกฤศฏิิ� พาราพันิธุก่ล ประธุานิกรรมการบริษััท / กรรมการอิสระ /ประธุานิกรรมการต์รวจสอบ

2. นิาย์วรวิทย์์ ชั้ย์ลิมปมนิต์ร่ รองประธุานิกรรมการบริษััท

3. นิางอ่มาวด่ำ รัต์นิอ่ดำม กรรมการอิสระ / กรรมการต์รวจสอบ

4. นิาย์วรวิทย์์ ชั้ย์ลิมปมนิต์ร่ กรรมการบริษััท

5. นิาย์ชู้เก่ย์รติ์ ร่จนิพรพจ่ กรรมการบริษััท

6. นิาย์วชิ้รธุร คงส่ข กรรมการบริษััท

7. นิาย์วิรัช้ มรกต์กาล(1) กรรมการบริษััท

หมายเหต้	:

(1) ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 1/2564 เม่้�อวั่นท่ี่� 8 ม้กรัาคม้ 2564 ได้แต่งตั�งนายว่่รััช ม้รักตกาลุ่ เป็ีนกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ แที่นกรัรัม้การั

ท่ี่�ลุ่าออก ให้ม่้ผ่ลุ่ตั�งแต่วั่นท่ี่� 11 ม้กรัาคม้ 2564

(2) นางสำาว่ดว่งฤทัี่ย ศร่ัว่ะรัม้ย์ เป็ีนเลุ่ขาน่การัคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่

ทัี่�งน่� กรัรัม้การับร่ัษััที่ท่ี่กท่ี่านเป็ีนผู้่ม่้ค่ณ์สำม้บัต่ครับถ้ว่นตาม้ท่ี่�กฎหม้ายกำาหนด เช่น พรัะรัาชบัญ่ญั่ต่บร่ัษััที่ม้หาชนจำำากัดแลุ่ะพรัะรัาช

บัญ่ญั่ต่หลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ แลุ่ะไม่้ม่้ลัุ่กษัณ์ะต้องห้าม้ตาม้กฎหม้ายแลุ่ะปีรัะกาศข้อบังคับของสำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การักำากับ 

หลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ (ก.ลุ่.ต.) แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย

1

กรรมการเพศหญิง
14.3%

กรรมการเพศชาย
85.7%

6

รายงานประจำาปี 2564
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รายการการถืือหลัักทรัพย์ของคณะกรรมการ ณ 31 ธัันวาคม 2564

รายชืื่�อ จำำานวนห้�น (ห้�น) ร�อยลัะ

1. นายจัักรกฤศฏ์ิ์� พาราพันธกุล 750,000 0.06

2. นายศรัณย์ สุุภััคศรัณย์ 11,967,330 1.00

3. นางอุุมาวดีี รัตนอุุดีม 400,000 0.03

4. นายวรว์ทย์ ชััยล์มปมนตรี 30,918,270 2.57

5. นายชูัเกียรต์ รุจันพรพจีั 400,118,545 33.30

6. นายวช์ัรธร คงสุุข 2,934,669 0.24

7. นายว์รัชั มรกตกาล 2,240,600 0.19

รวมจำำานวนห้�น 449,329,414 37.39

คณะกรรมการช้ื่ดย่อย

 1. คณะกรรมการตรวจัสุอุบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััที่ฯ มี่คณะกริริมีการิตริวัจสอบ ปริะกอบด้้วัยกริริมีการิอิสริะที่่�มี่คุณสมีัติคริบถ้้วันตามีที่่�กำาหนด้ 

โด้ยคณะกริริมีการิกำากับหลัักที่รัิพย์แลัะตลัาด้หลัักที่รัิพย์ จำานวัน 3 ท่ี่าน โด้ยม่ีริายช่ื่�อ ดั้งน่�

ลัำาดับ ชืื่�อ - นามสก้ลั ตำำาแหน่ง

1. นายจัักรกฤศฏ์ิ์� พาราพันธกุล ประธานคณะกรรมการตรวจัสุอุบ

2. นายศรัณย์ สุุภััคศรัณย์ กรรมการตรวจัสุอุบ

3. นางอุุมาวดีี รัตนอุุดีม กรรมการตรวจัสุอุบ

หมายเหตุุ :

(1) นายจักริกฤศฏิ์ิ� พาริาพันธกุลั เป็นกริริมีการิตริวัจสอบที่่�มี่ควัามีริ้้แลัะปริะสบการิณ์เพ่ยงพอในการิสอบที่านควัามีน่าเชื่่�อถ้่อของงบการิเงิน  

โด้ยนายจักริกฤศฏิิ์� พาริาพันธกุลั จบการิศึกษัาริะดั้บปริิญญาตริ่สาขาการิบัญชื่่จากมีหาวิัที่ยาลััยธริริมีศาสตริ์ แลัะริะด้ับปริิญญาโที่สาขาสาขาบริิหาริธุริกิจ 

จาก Angelo State University ปริะเที่ศสหรัิฐอเมีริิกา

(2) นายจตุพริ วัันเต็มี เป็นเลัขานุการิคณะกริริมีการิตริวัจสอบ

2. คณะกรรมการสุรรหาและกำาหนดีค่าตอุบแทน
ณ วัันท่ี่� 31 ธันวัาคมี 2564 บริิษััที่ฯ ม่ีคณะกริริมีการิสริริหาแลัะกำาหนด้ค่าตอบแที่น ปริะกอบไปด้้วัย จำานวัน 3 ท่ี่าน โด้ยม่ีริายช่ื่�อ ดั้งน่�

ลัำาดับ ชื่ื่อ – นามสก้ลั ตำำาแหน่ง

1. นายศรัณย์ สุุภััคศรัณย์ ประธานกรรมการสุรรหาและกำาหนดีค่าตอุบแทน

2. นางอุุมาวดีี รัตนอุุดีม กรรมการสุรรหาและกำาหนดีค่าตอุบแทน

3. นายวรว์ทย์ ชััยล์มปมนตรี กรรมการสุรรหาและกำาหนดีค่าตอุบแทน
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 3. คณะกรรมการบริหุ้ารความเส่�ย์ง
ณ์ วั่นท่ี่� 31	ธันวาค้ม	2564 บร่ัษััที่ฯ ม่้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยง ปีรัะกอบไปีด้ว่ย จำำานว่น 6 ท่ี่าน โดยม่้รัายช่�อ ดังน่�

ลำาดำับ ช่่อ	-	นิามสกุล ตำาแหนิ่ง

1. นิาย์วรวิทย์์ ช้ัย์ลิมปมนิต์ร่ ประธุานิกรรมการบริหุ้ารความเส่�ย์ง

2. นิาย์ชู้เก่ย์รต์ิ ร่จนิพรพจ่ รองประธุานิกรรมการบริหุ้ารความเส่�ย์ง

3. นิาย์วช้ิรธุร คงส่ข กรรมการบริหุ้ารความเส่�ย์ง

4. นิาย์วิรัช้ มรกต์กาล กรรมการบริหุ้ารความเส่�ย์ง

5. นิาย์สันิต์ิธุร บ่ญเจือ กรรมการบริหุ้ารความเส่�ย์ง

6. นิาย์พูลพัฒนิ์ ศร่เปล�ง กรรมการบริหุ้ารความเส่�ย์ง

4. คณะกรรมการบริหุ้าร
ณ์ วั่นท่ี่� 31	ธันวาค้ม	2564	บร่ัษััที่ฯ ม่้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารั ปีรัะกอบไปีด้ว่ย จำำานว่น 7 ท่ี่าน โดยม่้รัายช่�อ ดังน่�

ลำาดัำบ ช่�อ	-	นิามสกุล ตำาแหน่ิง

1. นิาย์ชู้เก่ย์รติ์ ร่จนิพรพจ่ ประธุานิคณะกรรมการบริหุ้าร

2. นิาย์วรวิทย์์ ชั้ย์ลิมปมนิต์ร่ รองประธุานิคณะกรรมการบริหุ้าร

3. นิาย์วิรัช้ มรกต์กาล กรรมการบริหุ้าร

4. นิาย์สันิติ์ธุร บ่ญเจือ กรรมการบริหุ้าร

5. นิางสาวทัช้นัินิท์ กังวานิต์ระกูล กรรมการบริหุ้าร

6. นิาย์ณรงค์ชั้ย์ ว�องธุนิะวิโมกษ์ั กรรมการบริหุ้าร

7. นิาย์พูลพัฒน์ิ ศร่เปล�ง กรรมการบริหุ้าร

ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ฯ ครัั�งท่ี่� 10/2564 เม่้�อวั่นท่ี่� 19 ต่ลุ่าคม้ 2564 ได้แต่งตั�งนายพูลุ่พัฒน์ ศร่ัเปีลุ่่ง เป็ีนกรัรัม้การับร่ัหารั แลุ่ะ

กรัรัม้การับร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยง

รายงานประจำาปี 2564
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ราย์งานิการเปล่�ย์นิแปลงการถืือหุ้ลักทรัพย์์ของกรรมการบริษััท

ลำาดำับ รายช่่อ
จำานิวนิหุ้นิ	(SABUY) เปีลี่ยนิแปีลง

2564 2563 เพ่ิม/(ลดำ)

1 นิาย์จักรกฤศฏิิ์ พาราพันิธุก่ล 750,000.00 0 750,000.00

2 นิาย์วรวิทย์์ ช้ัย์ลิมปมนิต์ร่ 30,918,270.00 29,140,000.00 1,778,270.00

3 นิาย์ศรัณย์์ ส่ภัคศรัณย์์ 11,967,330.00 9,800,000.00 2,167,330.00

4 นิางอ่มาวดำ่ รัต์นิอ่ดำม 400,000.00 100,000.00 300,000.00

5 นิาย์ชู้เก่ย์รต์ิ ร่จนิพรพจ่ 400,118,545.00 255,570,000.00 144,548,545.00

6 นิาย์วช้ิรธุร คงส่ข  2,934,669.00 2,300,000.00 634,669.00

7 นิาย์วิรัช้ มรกต์กาล  2,240,600.00 140,000.00 2,100,600.00

8 นิาย์ณรงค์ช้ัย์ ว�องธุนิะวิโมกษ์ั  1,326,390.00 0 1,326,390.00

9 นิาย์สันิต์ิธุร บ่ญเจือ  9,006,100.00 7,240,000.00 1,766,100.00

10 นิาย์ณัฐต์ภาคย์์ นิวลแก้ว 220,000.00 62,000.00 158,000.00

11 นิาย์พูลพัฒนิ์ ศร่เปล�ง 0 0 0

12 นิางสาวทันิช้นิันิท์ กังวานิต์ระกูล 150,000.00 0 150,000.00
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ขอบเขตหน้ิาที�ของคณะกรรมการบริษัท
1. จัำดให้ม่้การัปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่นเป็ีนการัปีรัะช่ม้สำามั้ญ่ปีรัะจำำาปีี

ภายใน 4 เด่อน นับแต่วั่นส่ำ�นส่ำดรัอบรัะยะเว่ลุ่าบัญ่ช่ของบร่ัษััที่

2. จัำดให้ม่้การัปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การัอย่างน้อยไตรัม้าสำลุ่ะ 1 

ครัั�ง โดยกำาหนดวั่นปีรัะช่ม้ไว้่ลุ่ว่่งหน้าตลุ่อดทัี่�งปีี โดยกรัรัม้การัท่ี่กคน

ม่้หน้าท่ี่�เข้าร่ัว่ม้ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ แลุ่ะอาจำม่้การัปีรัะช่ม้

เพ่�ม้เต่ม้ในกรัณ่์ท่ี่�ม่้คว่าม้จำำาเป็ีน

3. ในการัเร่ัยกปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ ให้ปีรัะธุาน

กรัรัม้การัหร่ัอบ่คคลุ่ซ้�งได้รัับม้อบหม้าย ส่ำงหนังส่ำอนัดปีรัะช่ม้ พร้ัอม้

รัะเบ่ยบว่ารัะแลุ่ะเอกสำารัปีรัะกอบการัปีรัะช่ม้ให้กรัรัม้การัท่ี่กท่ี่านลุ่่ว่ง

หน้าไม่้น้อยกว่่า 7 วั่น ก่อนวั่นปีรัะช่ม้ เพ่�อให้กรัรัม้การัได้ม่้เว่ลุ่าศ้กษัา

ข้อมู้ลุ่อย่างเพ่ยงพอ เว้่นแต่เป็ีนกรัณ่์จำำาเป็ีนเร่ังด่ว่น เพ่�อรัักษัาส่ำที่ธุ่

หร่ัอปีรัะโยชน์ ให้สำาม้ารัถแจ้ำงนัดปีรัะช่ม้โดยว่่ธุ่อ่�นหร่ัอกำาหนดวั่น

ปีรัะช่ม้ให้เร็ัว่กว่่านั�นก็ได้

4. กรัรัม้การัซ้�งม่้ส่ำว่นได้เส่ำยเร่ั�องใดไม่้ม่้ส่ำที่ธุ่ออกเส่ำยงลุ่งคะแนน

ในเร่ั�องนั�น แลุ่ะให้กรัรัม้การัท่ี่�ม่้สำ่ว่นได้เส่ำยออกจำากท่ี่�ปีรัะช่ม้รัะหว่่าง

พ่จำารัณ์าเร่ั�องนั�นๆ เพ่�อเปิีดโอกาศให้ท่ี่�ปีรัะช่ม้ได้อภ่ปีรัายแสำดงคว่าม้

ค่ดเห็นอย่างเป็ีนอ่สำรัะ

5. จัำดที่ำารัายงานคณ์ะกรัรัม้การัปีรัะจำำาปีี แลุ่ะรัับผ่่ดชอบต่อ

การัจัำดที่ำาแลุ่ะการัเปิีดเผ่ยงบการัเง่น ซ้�งผู้่สำอบบัญ่ช่ตรัว่จำสำอบแลุ่้ว่ 

เพ่�อแสำดงถ้งฐานะการัเง่นแลุ่ะผ่ลุ่การัดำาเน่นงานในรัอบปีีท่ี่�ผ่่านม้า แลุ่ะ

นำาเสำนอต่อท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่น เพ่�อพ่จำารัณ์าแลุ่ะอน่มั้ต่

6. ม่้อำานาจำแลุ่ะรัับผ่่ดชอบในการัปีฏ่ิ์บัต่หน้าท่ี่�ให้เป็ีนไปีตาม้

กฎหม้าย วั่ตถ่ปีรัะสำงค์ แลุ่ะข้อบังคับของบร่ัษััที่ตลุ่อดจำนม้ต่ท่ี่�ปีรัะช่ม้

ผู้่ถ่อห้่น ด้ว่ยคว่าม้รัับผ่่ดชอบ คว่าม้ซ่�อสัำตย์ส่ำจำร่ัต แลุ่ะรัะมั้ดรัะวั่ง

รัักษัาผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ของบร่ัษััที่ แลุ่ะม่้คว่าม้รัับผ่่ดชอบต่อผู้่ถ่อห้่นโดย

สำม้ำ�าเสำม้อ

7. กำาหนดเปี้าหม้าย แนว่ที่าง นโยบาย แผ่นงานแลุ่ะงบ

ปีรัะม้าณ์ของบร่ัษััที่ คว่บค่ม้กำากับดูแลุ่การับร่ัหารัแลุ่ะการัจำดัการัของ

คณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัให้เป็ีนไปีตาม้นโยบายท่ี่�ได้รัับม้อบหม้าย เพ่�อ

เพ่�ม้มู้ลุ่ค่าที่างเศรัษัฐก่จำสูำงส่ำดให้แก่บร่ัษััที่แลุ่ะกำาไรัสูำงส่ำดให้แก่ 

ผู้่ถ่อห้่น

8. ม่้อำานาจำตรัว่จำสำอบแลุ่ะพ่จำารัณ์าอน่มั้ต่ นโยบาย แนว่ที่าง 

แลุ่ะแผ่นการัดำาเน่นงานสำำาหรัับโครังการัลุ่งท่ี่นขนาดใหญ่่ของบร่ัษััที่ 

ตาม้ท่ี่�ได้รัับเสำนอจำากคณ์ะอน่กรัรัม้การั แลุ่ะ/หร่ัอ ฝ่่ายบร่ัหารั

9. คณ์ะกรัรัม้การัม่้หน้าท่ี่�ในการักำากับดูแลุ่ให้บร่ัษััที่ปีฏ่ิ์บัต่ตาม้

กฎหม้ายท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ กฎหม้ายบร่ัษััที่ม้หาชน 

กฎหม้ายว่่าด้ว่ยหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ แลุ่ะกฎเกณ์ฑ์์ของ

คณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ สำำานักงานคณ์ะ

กรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ คณ์ะกรัรัม้การักำากับ

ตลุ่าดท่ี่น ตลุ่อดจำนตลุ่าดหลุ่ักที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย อาท่ี่เช่น การั

เข้าที่ำารัายการัท่ี่�เก่�ยว่โยงกัน การัได้ม้าหร่ัอจำำาหน่ายไปีซ้�งส่ำนที่รััพย์ 

เป็ีนต้น

10. พ่จำารัณ์าโครังสำร้ัางการับร่ัหารังาน รัว่ม้ทัี่�งม่้อำานาจำแต่งตั�ง

 ม้อบหม้าย หร่ัอแนะนำาให้อน่กรัรัม้การัหร่ัอคณ์ะที่ำางานเพ่�อพ่จำารัณ์า

หร่ัอปีฏ่ิ์บัต่ในเร่ั�องหน้�งเร่ั�องใดท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่เห็นสำม้คว่รั

11. ต่ดตาม้ผ่ลุ่การัดำาเน่นงานให้เป็ีนไปีตาม้แผ่นงานแลุ่ะงบ

ปีรัะม้าณ์อย่างต่อเน่�อง ตลุ่อดจำนต่ดตาม้การัดำาเน่นก่จำการัแลุ่ะการั

ปีฏ่ิ์บัต่งานของคณ์ะอน่กรัรัม้การั แลุ่ะ/หร่ัอ ฝ่่ายบร่ัหารัอยา่งสำม้ำ�าเสำม้อ

 เพ่�อให้การัดำาเน่นก่จำการัของบร่ัษััที่เป็ีนไปีอย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ผ่ลุ่

12. กรัรัม้การัจำะต้องไม่้ปีรัะกอบก่จำการัอันม่้สำภาพอย่าง

เด่ยว่กันแลุ่ะเป็ีนการัแข่งขันกับก่จำการัของบร่ัษััที่ หร่ัอเข้าเป็ีนห้่นส่ำว่น

ในห้างห้่นส่ำว่นสำามั้ญ่ หร่ัอเป็ีนห้่นส่ำว่นไม่้จำำากัดคว่าม้รัับผ่่ดในห้างห้่น

ส่ำว่นจำำากัด หร่ัอเป็ีนกรัรัม้การัของบร่ัษััที่เอกชน หร่ัอบร่ัษััที่อ่�นท่ี่�

ปีรัะกอบก่จำการัอันม่้สำภาพอย่างเด่ยว่กัน แลุ่ะเป็ีนการัแข่งขันกับ

ก่จำการัของบร่ัษััที่ไม่้ว่่าจำะที่ำาเพ่�อปีรัะโยชน์ตนหร่ัอเพ่�อปีรัะโยชน์ผู้่อ่�น 

เว้่นแต่จำะได้แจ้ำงให้ท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่นที่รัาบก่อนท่ี่�จำะม่้ม้ต่แต่งตั�ง

13. กรัรัม้การัต้องแจ้ำงให้บร่ัษััที่ที่รัาบโดยไม่้ชักช้า หากม่้ส่ำว่น

ได้เส่ำยไม่้ว่่าโดยตรังหร่ัอโดยอ้อม้ในสำัญ่ญ่าท่ี่�บร่ัษััที่ที่ำาข้�น หร่ัอถ่อห้่น

หร่ัอห้่นกู้เพ่�ม้ข้�นหร่ัอลุ่ดลุ่งในบร่ัษััที่หร่ัอบร่ัษััที่ในเคร่ัอ

14. ต้องม่้คว่าม้รัับผ่่ดชอบตอ่ผู้่ถ่อห้่นโดยสำม้ำ�าเสำม้อ แลุ่ะดำาเน่น

งานโดยรัักษัาผ่ลุ่ปีรัะโยชน์สูำงส่ำดของผู้่ถ่อห้่น ตลุ่อดจำนม่้การัเปิีดเผ่ย

ข้อมู้ลุ่ต่อผู้่ลุ่งท่ี่นอย่างถูกต้อง ครับถ้ว่น ทัี่นกาลุ่ ม่้ม้าตรัฐาน แลุ่ะ

โปีร่ังใสำ

15. ดำาเน่นการัใหบ้ร่ัษััที่ม่้ม้าตรัการัการัตรัว่จำสำอบภายใน เพ่�อ

ให้เก่ดรัะบบการัคว่บค่ม้ภายในท่ี่�ม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ รัว่ม้ทัี่�งการัจัำดการั

คว่าม้เสำ่�ยง แลุ่ะคว่าม้เช่�อถ่อได้ของรัายงานที่างการัเง่น โดยจัำดให้ม่้

หน่ว่ยงานตรัว่จำสำอบภายในเป็ีนผู้่ต่ดตาม้แลุ่ะดำาเน่นการัร่ัว่ม้แลุ่ะ

ปีรัะสำานงานกับคณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ

16. ม่้อำานาจำพ่จำารัณ์าแลุ่ะอน่ม้ต่ัเร่ั�องใด ๆ  ท่ี่�จำำาเป็ีน แลุ่ะเก่�ยว่

เน่�องกับบร่ัษััที่ หร่ัอท่ี่�เห็นว่่าเหม้าะสำม้แลุ่ะเพ่�อผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ของบร่ัษััที่

ในเร่ั�องดังต่อไปีน่�

คณ์ะกรัรัม้การับรั่ษััที่จำะกรัะที่ำาได้ก็ต่อเม้่�อได้รัับอน่ม้ัต่จำากที่่�

ปีรัะช่ม้ผู่้ถ่อห่้นค่อ

ก) เร่ั�องใดๆ ท่ี่�กฎหม้ายหร่ัอข้อบังคับของบร่ัษััที่กำาหนดให้ต้อง

ได้รัับม้ต่จำากท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่น

ข) เร่ั�องใดๆ ท่ี่�กรัรัม้การัม่้สำว่่นไดเ้ส่ำย แลุ่ะอยูใ่นขา่ยท่ี่�กฎหม้าย

หร่ัอปีรัะกาศของคณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์  

สำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลุ่ักที่รััพย์  

คณ์ะกรัรัม้การักำากับตลุ่าดท่ี่น หร่ัอตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย

รัะบ่ให้ต้องได้รัับอน่มั้ต่จำากท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่น

การัตัดส่ำนใจำของคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่เพ่�อดำาเน่นการัในเร่ั�อง

รายงานประจำาปี 2564
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ดัังต่่อไปนี้้� คณะกรรมการจะกระทำำาไดั้ก็ต่่อเม่�อไดั้รับอนีุ้มัต่ิจากทำ้�

ประชุุมผู้้้ถ่ือหุุ้้นี้ด้ัวยคะแนี้นี้เส้ียงไม่น้ี้อยกว่า 3 ในี้ 4 ของจำานี้วนี้เส้ียง

ทัำ�งหุ้มดัของผู้้้ถ่ือหุุ้้นี้ท้ำ�เข้าประชุุมและม้สิีทำธิิออกเส้ียงลงคะแนี้นี้

ก) การขายหุ้ร่อโอนี้กิจการของบริษััทำทัำ�งหุ้มดั หุ้ร่อบางส่ีวนี้ท้ำ�

สีำาคัญใหุ้้แก่บุคคลอ่�นี้

ข) การซ่ื้�อหุ้ร่อรับโอนี้กิจการของบริษััทำอ่�นี้มาเป็นี้ของบริษััทำ

ค) การทำำา แก้ไข หุ้ร่อเลิกสัีญญา เก้�ยวกับการใหุ้้เชุ่ากิจการของ

บริษััทำทำั�งหุ้มดัหุ้ร่อบางสี่วนี้ทำ้�สีำาคัญ การมอบหุ้มายใหุ้้บุคคลอ่�นี้เข้า

จัดัการธิุรกิจของบริษััทำ หุ้ร่อการรวมกิจการกับบุคคลอ่�นี้ โดัยม้

วัต่ถุืประสีงค์จะแบ่งกำาไรขาดัทุำนี้กันี้

ง) การแก้ไขเพิิ่�มเติ่มบริคณห์ุ้สีนี้ธิิหุ้ร่อข้อบังคับบริษััทำ

จ) การเพิิ่�มทุำนี้ การลดัทุำนี้ หุ้ร่อการออกหุุ้้นี้ก้้ของบริษััทำ

ฉ) การควบกิจการ หุ้ร่อเลิกบริษััทำ

ชุ) การอ่�นี้ใดัท้ำ�กำาหุ้นี้ดัไว้ภายใต้่บทำบัญญัติ่ของกฎหุ้มายว่าด้ัวย

หุ้ล ักทำร ัพิ่ย ์และต่ลาดัหุ้ล ักทำร ัพิ่ย ์  และ/หุ้ร ่อประกาศของ

ต่ลาดัหุ้ลักทำรัพิ่ย์แหุ้่งประเทำศไทำยทำ้�ต่้องไดั้รับความเหุ้็นี้ชุอบจากทำ้�

ประชุุมคณะกรรมการบริษััทำและท้ำ�ประชุุมผู้้้ถ่ือหุุ้้นี้ด้ัวยคะแนี้นี้เส้ียงดััง

กล่าวข้างต้่นี้

ทัำ�งน้ี้� เร่�องใดัท้ำ�กรรมการม้ส่ีวนี้ได้ัเส้ียหุ้ร่อม้ความขัดัแย้งทำางผู้ล

ประโยชุน์ี้กับบริษััทำ และ/หุ้ร่อ บริษััทำย่อย (ถ้ืาม้) กรรมการซ่ื้�งม้ส่ีวนี้

ได้ัเส้ียหุ้ร่อม้ความขัดัแย้งทำางผู้ลประโยชุน์ี้ดัังกล่าวไม่ม้สิีทำธิิออกเส้ียง

ลงคะแนี้นี้ในี้เร่�องนัี้�นี้

บทบาทหน้้าท่�ของประธาน้กรรมการ
ประธิานี้กรรมการหุ้ร่อบุคคลซ่ื้�งได้ัรับมอบหุ้มาย ส่ีงหุ้นัี้งส่ีอนัี้ดั

ประชุุม พิ่ร้อมระเบ้ยบวาระและเอกสีารประกอบการประชุุมใหุ้้

กรรมการทำุกทำ่านี้ล่วงหุ้นี้้าไมน่ี้้อยกว่า 7 วันี้ ก่อนี้วันี้ประชุุม เพิ่่�อใหุ้้

กรรมการไดัม้้เวลาศ่กษัาข้อมล้อย่างเพิ่้ยงพิ่อ เว้นี้แต่่เป็นี้กรณ้จำาเป็นี้

เร่งดั่วนี้ เพิ่่�อรักษัาสีิทำธิิหุ้ร่อประโยชุนี้์ ใหุ้้สีามารถืแจ้งนัี้ดัประชุุมโดัย

วิธ้ิอ่�นี้หุ้ร่อกำาหุ้นี้ดัวันี้ประชุุมใหุ้้เร็วกว่านัี้�นี้ก็ได้ั

ประธิานี้ในี้ทำ้�ประชุุมเป็นี้ผู้้้ออกเสี้ยงชุ้�ขาดักรณ้ม้คะแนี้นี้เสี้ยง

เท่ำากันี้

อำาน้าจอนุ้มัติิของคณะกรรมการบริษััท 
คณะกรรมการบริษััทำม้อ ำานี้าจการอนีุ้ม ัต่ ิในี้เร ่ �องต่่างๆ  

ต่ามขอบเขต่หุ้น้ี้าท้ำ�และความรับผิู้ดัชุอบท้ำ�กำาหุ้นี้ดับริษััทำฯ โดัยเป็นี้ไป

ต่ามข้อกฏหุ้มายทำ้�ไดั้ระบุไว้ ไดั้แก่ การกำาหุ้นี้ดัและวางรากฐานี้ของ

วิสีัยทำัศนี้์ พัิ่นี้ธิกิจ กลยุทำธ์ิในี้การดัำาเนี้ินี้งานี้ แผู้นี้หุ้ลักในี้การดัำาเนี้ินี้

งานี้ นี้โยบายการบริหุ้ารความเสี้�ยง แผู้นี้งบประมาณประจำาปี และ

การดั้แลรายจ่ายการลงทำุนี้ รายการระหุ้ว่างกันี้ทำ้�สีำาคัญ การเข้าควบ

รวมและแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุำนี้

1. ม้อำานี้าจและรับผู้ิดัชุอบในี้การปฏิบัต่ิหุ้นี้้าทำ้�ใหุ้้เป็นี้ไปต่าม

กฎหุ้มาย วัต่ถุืประสีงค์ และข้อบังคับของบริษััทำต่ลอดัจนี้มติ่ท้ำ�ประชุุม

ผู้้้ถื่อหุุ้้นี้ ดั้วยความรับผู้ิดัชุอบ ความซื้่�อสีัต่ย์สีุจริต่ และระมัดัระวัง

รักษัาผู้ลประโยชุนี้์ของบริษััทำ และม้ความรับผู้ิดัชุอบต่่อผู้้้ถื่อหุุ้้นี้โดัย

สีมำ�าเสีมอ

2. กำาหุ้นี้ดัเป้าหุ้มาย แนี้วทำาง นี้โยบาย แผู้นี้งานี้และ 

งบประมาณของบริษััทำ ควบคุมกำากับด้ัแลการบริหุ้ารและการจัดัการ

ของคณะกรรมการบริหุ้ารใหุ้้เป็นี้ไปต่ามนี้โยบายทำ้�ไดั้รับมอบหุ้มาย 

เพิ่่�อเพิ่ิ�มม้ลค่าทำางเศรษัฐกิจสี้งสีุดัใหุ้้แก่บริษััทำและกำาไรสี้งสีุดัใหุ้้แก่ผู้้้

ถ่ือหุุ้้นี้

3. ม้อำานี้าจต่รวจสีอบและพิิ่จารณาอนุี้มัติ่ นี้โยบาย แนี้วทำาง 

และแผู้นี้การดัำาเนี้ินี้งานี้สีำาหุ้รับโครงการลงทำุนี้ขนี้าดัใหุ้ญ่ของบริษััทำ 

ต่ามท้ำ�ได้ัรับเสีนี้อจากคณะอนุี้กรรมการ และ/หุ้ร่อ ฝ่่ายบริหุ้าร

กำากับดั้แลใหุ้้บริษััทำปฏิบัต่ิต่ามกฎหุ้มายทำ้�เก้�ยวข้องกับธิุรกิจ

ของบริษััทำ กฎหุ้มายบริษััทำมหุ้าชุนี้ กฎหุ้มายว่าดั้วยหุ้ลักทำรัพิ่ย์และ

ต่ลาดัหุ้ลักทำรัพิ่ย์ และกฎเกณฑ์์ของคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทำรัพิ่ย์

และต่ลาดัหุ้ลักทำรัพิ่ย์ สีำานัี้กงานี้คณะกรรมการกำากับหุ้ลักทำรัพิ่ย์และ

ต่ลาดัหุ้ลักทำรัพิ่ย์ คณะกรรมการกำาก ับต่ลาดัทำุนี้ ต่ลอดัจนี้

ต่ลาดัหุ้ลักทำรัพิ่ย์แหุ่้งประเทำศไทำย อาทิำเชุ่นี้ การเข้าทำำารายการท้ำ�เก้�ยว

โยงกันี้ การได้ัมาหุ้ร่อจำาหุ้น่ี้ายไปซ่ื้�งสิีนี้ทำรัพิ่ย์ เป็นี้ต้่นี้

4. พิ่ิจารณาโครงสีร้างการบริหุ้ารงานี้ รวมทำั �งม้อำานี้าจ 

แต่่งต่ั�ง มอบหุ้มาย หุ้ร่อแนี้ะนี้ำาใหุ้้อนีุ้กรรมการหุ้ร่อคณะทำำางานี้เพิ่่�อ

พิ่ิจารณาหุ้ร่อปฏิบัต่ิในี้เร่�องหุ้นี้่�งเร่�องใดัทำ้�คณะกรรมการบริษััทำเหุ้็นี้

สีมควร

5. ต่ิดัต่ามผู้ลการดัำาเนี้ินี้งานี้ใหุ้้เป็นี้ไปต่ามแผู้นี้งานี้และ 

งบประมาณอย่างต่่อเน่ี้�อง ต่ลอดัจนี้ติ่ดัต่ามการดัำาเนิี้นี้กิจการและการ

ปฏิบัติ่งานี้ของคณะอนุี้กรรมการ และ/หุ้ร่อ ฝ่่ายบริหุ้ารอย่างสีมำ�าเสีมอ  

เพ่ิ่�อใหุ้้การดัำาเนิี้นี้กิจการของบริษััทำเป็นี้ไปอย่างม้ประสิีทำธิิผู้ล

6. ดัำาเนี้ินี้การใหุ้้บริษััทำม้มาต่รการการต่รวจสีอบภายในี้ เพิ่่�อ

ใหุ้้เกิดัระบบการควบคุมภายในี้ทำ้�ม้ประสีิทำธิิภาพิ่ รวมทำั�งการจัดัการ

ความเสี้�ยง และความเชุ่�อถื่อไดั้ของรายงานี้ทำางการเงินี้ โดัยจัดัใหุ้้ม้

หุ้นี้่วยงานี้ต่รวจสีอบภายในี้เป็นี้ผู้้้ต่ิดัต่ามและดัำาเนี้ินี้การร่วมและ

ประสีานี้งานี้กับคณะกรรมการต่รวจสีอบ

การแบ่งแยกบทำบาทำหุ้นี้้าทำ้�ระหุ้ว่างคณะกรรมการบริษััทำกับ

ฝ่่ายจัดัการ 

คณะกรรมการทำำาหุ้นี้้าทำ้�กำากับดั้แล กำาหุ้นี้ดัวัต่ถืุประสีงค์และ

เป้าหุ้มายหุ้ลักของกิจการ รวมถื่งนี้โยบายสีำาคัญต่่าง ๆ ขณะทำ้� 

ฝ่่ายจัดัการม้หุ้น้ี้าท้ำ�บริหุ้ารงานี้ใหุ้้เป็นี้ไปต่ามแนี้วทำางท้ำ�คณะกรรมการ

กำาหุ้นี้ดั บริษััทำกำาหุ้นี้ดัขอบเขต่ บทำบาทำ หุ้น้ี้าท้ำ� และความรับผิู้ดัชุอบ

ของคณะกรรมการและฝ่่ายจัดัการอย่างชุัดัเจนี้ และคณะกรรมการ

กำาหุ้นี้ดัอำานี้าจและระดัับการอนีุ้มัต่ิในี้การทำำาธิุรกรรมต่่าง ๆ ของ 

คณะกรรมการและฝ่่ายจัดัการ โดัยพิ่ิจารณาถืง่ความคล่องต่ัวในี้การ
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ลำ�ดับ ชื่อ - น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. น�ยจักรกฤศฏิ์ พ�ร�พันธกุล ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

2. น�ยศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมก�รตรวจสอบ

3. น�งอุม�วดี รัตนอุดม กรรมก�รตรวจสอบ

ดัำาเนี้ินี้ธิุรกิจ พิ่ร้อมจัดัทำำาเป็นี้ค้่ม่ออำานี้าจอนีุ้มัต่ิไว้เป็นี้ลายลักษัณ์

อักษัร 

วาระการดำำารงติำาแหน่้งของกรรมการบริษััท
1. การดัำารงต่ำาแหุ้นี้่งของกรรมการ เม่�อม้การประชุุมสีามัญ

ประจำาปีของบริษััทำทุำกๆ คราว ใหุ้้กรรมการออกจากต่ำาแหุ้น่ี้งจำานี้วนี้

หุ้นี้่�งในี้สีามของกรรมการทำั�งหุ้มดั ถื้าจำานี้วนี้กรรมการทำ้�แบ่งออกใหุ้ ้

ต่รงเป็นี้สีามส่ีวนี้ไม่ได้ั ก็ใหุ้้ออกโดัยจำานี้วนี้ใกล้ท้ำ�สุีดักับส่ีวนี้หุ้น่ี้�งในี้สีาม 

กรรมการซ่ื้�งพ้ิ่นี้จากต่ำาแหุ้น่ี้ง อาจได้ัรับเล่อกตั่�งใหุ้ม่ได้ั

2. กรรมการทำ้�จะต่้องออกจากต่ำาแหุ้นี้่งในี้ปีแรกและปีทำ้�สีอง

ภายหุ้ลังจดัทำะเบ้ยนี้บริษััทำนัี้�นี้ ใหุ้้จับฉลากกันี้ ส่ีวนี้ปีหุ้ลังๆ ต่่อไปใหุ้้

กรรมการคนี้ท้ำ�อย้่ในี้ต่ำาแหุ้น่ี้งนี้านี้ท้ำ�สุีดันัี้�นี้เป็นี้ผู้้้ออกจากต่ำาแหุ้น่ี้ง

3. กรรมการซื้่�งพิ่้นี้จากต่ำาแหุ้นี้่งต่ามวาระอาจไดัร้ับการเล่อก

ตั่�งใหุ้้กลับเข้าดัำารงต่ำาแหุ้น่ี้งได้ัอ้กวาระหุ้น่ี้�ง ทัำ�งน้ี้� กรรมการอิสีระจะม้

วาระการดัำารงต่ำาแหุ้น่ี้งรวม 9 ปี เว้นี้แต่่คณะกรรมการบริษััทำจะเห็ุ้นี้

ว่าบุคคลนี้ั�นี้สีมควรจะดัำารงต่ำาแหุ้นี้่งเป็นี้กรรมการอิสีระของบริษััทำ 

ต่่อไปเพ่ิ่�อประโยชุน์ี้ส้ีงสุีดัของบริษััทำ

4. นี้อกจากการพ้ิ่นี้จากต่ำาแหุ้น่ี้งต่ามวาระแล้ว กรรมการจะพ้ิ่นี้

จากต่ำาแหุ้น่ี้งเม่�อ

(1) เส้ียชุ้วิต่

(2) ลาออก

(3) ขาดัคุณสีมบัติ่ หุ้ร่อม้ลักษัณะต้่องหุ้้ามต่ามกฎหุ้มายว่าด้ัวย

บริษััทำมหุ้าชุนี้จำากัดักฎหุ้มายว่าดั้วยหุ้ลักทำรัพิ่ย์และต่ลาดัหุ้ลักทำรพัิ่ย์ 

และกฎหุ้มายอ่�นี้ท้ำ�เก้�ยวข้อง

(4) ท้ำ�ประชุุมผู้้้ถ่ือหุุ้้นี้ลงมติ่ใหุ้้ออก

(5) ศาลม้คำาสัี�งใหุ้้ออก

(6) ขาดัความเหุ้มาะสีมทำ้�จะไดั้รับความไว้วางใจใหุ้้บริหุ้าร 

จัดัการกิจการท้ำ�ม้มหุ้าชุนี้เป็นี้ผู้้้ถ่ือหุุ้้นี้ต่ามมาต่รา 89/3 แหุ่้งพิ่ระราชุ

บัญญัต่ิหุ้ลักทำรัพิ่ย์และต่ลาดัหุ้ลักทำรัพิ่ย์ พิ่.ศ. 2535 (และทำ้�แก้ไข 

เพิิ่�มเติ่ม)

คณะกรรมการชุุดำย่่อย่
คณะกรรมการบริษััทำไดั้แต่่งต่ั�งคณะกรรมการชุุดัย่อยทำั�งหุ้มดั 4 ชุุดั ซื้่�งประกอบไปดั้วย คณะกรรมการต่รวจสีอบ คณะกรรมการ 

สีรรหุ้าและกำาหุ้นี้ดัค่าต่อบแทำนี้ คณะกรรมการบริหุ้ารความเสี้�ยง คณะกรรมการบริหุ้าร โดัยม้การกำาหุ้นี้ดัข้อระเบ้ยบบังคับและหุ้นี้้าทำ้� 

ความรับผิู้ดัชุอบ นี้อกจากน้ี้�คณะกรรมการบริษััทำม้สิีทำธิิ�แต่่งตั่�งคณะกรรมการชุุดัย่อยเฉพิ่าะเร่�องในี้เร่�องอ่�นี้ๆ ต่ามความเหุ้มาะสีมกับสีถืานี้การณ์

ท้ำ�เปล้�ยนี้แปลง

1. คณะกรรมการติรวจสอบ 

ร�ยชื�อคณะกรรมก�รตรวจสอบ จำ�นวน 3 คน ประกอบด้วย

การแต่่งต่ั�งกรรมการต่รวจสีอบจะต่้องผู้่านี้การพิ่ิจารณาและอนีุ้มัต่ิจากทำ้�ประชุุมคณะกรรมการบริษััทำหุ้ร่อทำ้�ประชุุมผู้้้ถื่อหุุ้้นี้ โดัย 

ท้ำ�ประชุุมคณะกรรมการบริษััทำหุ้ร่อท้ำ�ประชุุมผู้้้ถ่ือหุุ้้นี้ จะพิิ่จารณาจากความร้้ ความสีามารถื และประสีบการณ์ท้ำ�เก้�ยวข้องกับธุิรกิจของบริษััทำฯ 

ทัำ�งน้ี้� กรรมการต่รวจสีอบจะม้วาระการดัำารงต่ำาแหุ้น่ี้งคราวละ 3 ปี โดัยกรรมการต่รวจสีอบซ่ื้�งพ้ิ่นี้จากต่ำาแหุ้น่ี้งอาจได้ัรับแต่่งตั่�งโดัยคณะกรรมการ

บริษััทำหุ้ร่อท้ำ�ประชุุมผู้้้ถ่ือหุุ้้นี้ใหุ้้ดัำารงต่ำาแหุ้น่ี้งต่่อได้ั

คณะกรรมการต่รวจสีอบจะต่้องจัดัการประชุุมข่�นี้อย่างนี้้อยไต่รมาสีละ 1 ครั�ง และอาจจะม้ประชุุมเพิ่ิ�มเต่ิมไดั้ในี้กรณ้ทำ้�ต่้องการ  

โดัยองค์ประชุุมของคณะกรรมการต่รวจสีอบต้่องประกอบด้ัวย สีมาชิุกเข้าร่วมประชุุมไม่น้ี้อยกว่าก่�งหุ้น่ี้�งของกรรมการต่รวจสีอบทัำ�งหุ้มดั ทัำ�งน้ี้� 

เม่�อกรรมการต่รวจสีอบครบวาระการดัำารงต่ำาแหุ้นี้่งหุ้ร่อม้เหุ้ตุ่ใดัทำ้�กรรมการต่รวจสีอบไม่สีามารถือย้่ไดั้จนี้ครบวาระ ซื้่�งม้ผู้ลใหุ้้จำานี้วนี้สีมาชุิก

รายงานประจำาปี 2564
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น้ี้อยกว่าจำานี้วนี้ท้ำ�กำาหุ้นี้ดั ค่อ 3 ราย คณะกรรมการบริษััทำหุ้ร่อท้ำ�ประ

ชุ ุมผู้ ้ ้ถื ่อหุ้ ุ ้นี้ควรแต่ ่งต่ ั � งกรรมการต่รวจสีอบรายใหุ้ม่ใหุ้ ้ครบ 

ในี้ทำันี้ทำ้ หุ้ร่ออย่างชุ้าภายในี้ 3 เดั่อนี้ นี้ับจากวันี้ทำ้ �จ ำานี้วนี้ 

คณะกรรมการต่รวจสีอบไม่ครบถื้วนี้ เพิ่่�อใหุ้้กรรมการต่รวจสีอบ 

ม้จำานี้วนี้ครบต่ามท้ำ�คณะกรรมการบริษััทำกำาหุ้นี้ดั โดัยบุคคลท้ำ�เข้าเป็นี้

กรรมการต่รวจสีอบแทำนี้อย้ใ่นี้ต่ำาแหุ้นี้่งไดั้เพิ่้ยงวาระทำ้�ยังคงเหุ้ล่ออย้่

ของกรรมการต่รวจสีอบซ่ื้�งต่นี้แทำนี้

คณะกรรมการต่รวจสีอบม้วาระการดัำารงต่ำาแหุ้น่ี้งคราวละ 3 ปี 

นัี้บจากวันี้ท้ำ�ได้ัรับแต่่งตั่�งหุ้ร่อต่ามวาระการเป็นี้กรรมการของบริษััทำฯ  

โดัยกรรมการต่รวจสีอบซื้่�งพิ่้นี้จากต่ำาแหุ้นี้่งต่ามวาระอาจไดั้รับการ 

แต่่งตั่�งอ้กก็ได้ัต่ามท้ำ�คณะกรรมการบริษััทำเห็ุ้นี้สีมควร

บุคคลทำ้�จะไดั้รับแต่่งต่ั�งเป็นี้กรรมการต่รวจสีอบ จะต่้องม้

คุณสีมบัติ่ ดัังน้ี้�

(1) จะต้่องเป็นี้ผู้้้ท้ำ�ม้คุณสีมบัติ่เหุ้มาะสีม และไม่ม้ลักษัณะต้่อง

หุ้้ามต่ามหุ้ลักเกณฑ์์ของสีำานัี้กงานี้คณะกรรมการกำากับหุ้ลักทำรัพิ่ย์และ

ต่ลาดัหุ้ลักทำรัพิ่ย์ ต่ลาดัหุ้ลักทำรัพิ่ย์แหุ่้งประเทำศไทำย กฎหุ้มายว่าด้ัวย

บริษััทำมหุ้าชุนี้จำากัดั และหุ้ลักเกณฑ์์อ่�นี้ๆ ท้ำ�เก้�ยวข้อง

(2) เป็นี้ผู้้้ทำ้�ม้ความร้้ และประสีบการณ์เก้�ยวกับการประกอบ

ธุิรกิจของบริษััทำฯ

(3) ม ้ เวลาเพิ่ ้ยงพิ่อทำ ้ �จะสีามารถืทำ ำาหุ้นี้ ้าทำ ้ � ไดั ้อย ่างม ้

ประสิีทำธิิภาพิ่

(4) เป็นี้กรรมการอิสีระของบริษััทำฯ

 นี้อกจากนี้้� กรรมการต่รวจสีอบอย่างนี้้อยหุ้นี้่�งทำ่านี้ต่้องม้

ความร้้ความเข้าใจและประสีบการณ์เพ้ิ่ยงพิ่อท้ำ�จะทำำาหุ้น้ี้าท้ำ�ในี้การสีอบ

ทำานี้ความน่ี้าเชุ่�อถ่ือของงบการเงินี้

วาระการดำำารงติำาแหน่้งของกรรมการติรวจสอบ 
1)  กำาหุ้นี้ดัวาระการดัำารงต่ำาแหุ้น่ี้งของกรรมการต่รวจสีอบใหุ้้

สีอดัคล้องกับวาระการเป็นี้กรรมการบริษััทำ ซ่ื้�งโดัยทัำ�วไป ในี้การเล่อก

ตั่�งกรรมการวาระการดัำารงต่ำาแหุ้น่ี้งของกรรมการ ค่อ 3 ปี

2)  กรรมการต่รวจสีอบอาจได้ัรับการแต่่งตั่�งต่่อไปต่ามวาระท้ำ�

คณะกรรมการบริษััทำอนุี้มัติ่แต่่ไม่ควรเป็นี้การต่่อวาระโดัยอัต่โนี้มัติ่

ขอบเขติหน้้าท่�ของคณะกรรมการติรวจสอบ
(1) สีอบทำานี้ใหุ้้บริษััทำฯ และบริษััทำย่อยม้การรายงานี้ทำางการ

เงินี้อย่างถ้ืกต้่องและเชุ่�อถ่ือได้ั รวมถ่ืงการเปิดัเผู้ยข้อม้ลอย่างเพ้ิ่ยงพิ่อ

ต่ามมาต่รฐานี้การรายงานี้ทำางการเงินี้โดัยการประสีานี้งานี้กับผู้้้สีอบ

บัญชุภ้ายนี้อกและผู้้้บริหุ้ารทำ้�รับผู้ดิัชุอบจดััทำำารายงานี้ทำางการเงนิี้ทำั�ง

รายไต่รมาสีและประจำาปี โดัยคณะกรรมการต่รวจสีอบอาจเสีนี้อแนี้ะ

ใหุ้้ผู้้้สีอบบัญชุ้สีอบทำานี้หุ้ร่อต่รวจสีอบรายการใดัๆ ท้ำ�เห็ุ้นี้ว่าเป็นี้เร่�อง

สีำาคัญและจำาเป็นี้ในี้ระหุ้ว่างการต่รวจสีอบบัญชุ้ของบริษััทำฯ และ

บริษััทำย่อย

(2) สีอบทำานี้ใหุ้้บริษััทำฯ และบริษััทำย่อยม้การควบคุมภายในี้ 

(Internal control) และระบบการต่รวจสีอบภายในี้ internal audit) 

ท้ำ�เหุ้มาะสีมและม้ประสิีทำธิิผู้ล และพิิ่จารณาความเป็นี้อิสีระของหุ้น่ี้วย

งานี้ต่รวจสีอบภายในี้ต่ลอดัจนี้ใหุ้้ความเหุ้็นี้ชุอบในี้การพิ่ิจารณาแต่่ง

ตั่�ง โยกย้าย เลิกจ้างหัุ้วหุ้น้ี้างานี้ต่รวจสีอบภายในี้ หุ้ร่อหุ้น่ี้วยงานี้อ่�นี้

ใดัท้ำ�รับผิู้ดัชุอบเก้�ยวกับการต่รวจสีอบภายในี้

(3) สีอบทำานี้ใหุ้้บริษััทำฯ และบริษััทำย่อยปฏิบัต่ิต่ามกฎหุ้มาย

ว่าดั้วยหุ้ลักทำรัพิ่ย์และต่ลาดัหุ้ลักทำรัพิ่ย์ข้อกำาหุ้นี้ดัของต่ลาดัหุ้ลัก

ทำรัพิ่ย์ฯ และกฎหุ้มายท้ำ�เก้�ยวข้องกับธุิรกิจของบริษััทำ

(4) พิิ่จารณา คัดัเล่อก เสีนี้อแต่่งตั่�งบุคคลซ่ื้�งม้ความเป็นี้อิสีระ

เพ่ิ่�อทำำาหุ้น้ี้าท้ำ�ผู้้้สีอบบัญชุ้ของบริษััทำฯ และเสีนี้อค่าต่อบแทำนี้ของบุคคล

ดัังกล่าว รวมทัำ�งเข้าร่วมประชุุมกับผู้้้สีอบบัญชุ้ โดัยไม่ม้ฝ่่ายจัดัการเข้า

ร่วมประชุุมด้ัวย อย่างน้ี้อยปีละ 1 ครั�ง

(5) พิ่ิจารณารายการทำ้�เก้�ยวโยงกันี้หุ้ร่อรายการทำ้�อาจม้ความ

ขัดัแย้งทำางผู้ลประโยชุนี้์ใหุ้้เป็นี้ไปต่ามกฎหุ้มายและข้อกำาหุ้นี้ดัของ

ต่ลาดัหุ้ลักทำรัพิ่ย์ฯ ทัำ�งน้ี้� เพ่ิ่�อใหุ้้มั�นี้ใจว่ารายการดัังกล่าวสีมเหุ้ตุ่สีมผู้ล

และเป็นี้ประโยชุน์ี้ส้ีงสุีดัต่่อบริษััทำ

(6) จัดัทำำารายงานี้ของคณะกรรมการต่รวจสีอบ โดัยเปิดัเผู้ยไว้

ในี้รายงานี้ประจำาปีของบริษััทำฯ ซื้่�งรายงานี้ดัังกล่าวต่้องลงนี้ามโดัย

ประธิานี้กรรมการต่รวจสีอบและต่้องประกอบดั้วยข้อม้ลอย่างนี้้อย 

ดัังต่่อไปน้ี้�

 1) ความเห็ุ้นี้เก้�ยวกับความถ้ืกต้่องครบถ้ืวนี้ เป็นี้ท้ำ�เชุ่�อถ่ือ

ได้ัของรายงานี้ทำางการเงินี้ของบริษััทำฯ

 2) ความเหุ้็นี้เก้�ยวกับความพิ่อเพิ่้ยงของระบบควบคุม

ภายในี้ของบริษััทำฯ

 3) ความเห็ุ้นี้เก้�ยวกับการปฏิบัติ่ต่ามกฎหุ้มายว่าด้ัวยหุ้ลัก

ทำรัพิ่ย์และต่ลาดัหุ้ลักทำรัพิ่ย์ฯ

 4) ข้อกำาหุ้นี้ดัของต่ลาดัหุ้ลักทำรัพิ่ย์ฯ หุ้ร่อกฎหุ้มายทำ้�

เก้�ยวข้องกับธุิรกิจของบริษััทำ

 5) ความเห็ุ้นี้เก้�ยวกับความเหุ้มาะสีมของผู้้้สีอบบัญชุ้

 6) ความเห็ุ้นี้เก้�ยวกับรายการท้ำ�อาจม้ความขัดัแย้งทำางผู้ล

ประโยชุน์ี้

 7) จำานี้วนี้การประชุุมคณะกรรมการต่รวจสีอบ และการ

เข้าร่วมประชุุมของคณะกรรมการต่รวจสีอบแต่่ละท่ำานี้

 8) ความเห็ุ้นี้หุ้ร่อข้อสัีงเกต่โดัยรวมท้ำ�คณะกรรมการต่รวจ

สีอบได้ัรับจากการปฏิบัติ่หุ้น้ี้าท้ำ�ต่ามกฎบัต่ร

 9) รายการอ่�นี้ท้ำ�เห็ุ้นี้ว่าผู้้้ถ่ือหุุ้้นี้และผู้้้ลงทุำนี้ทัำ�วไปควรทำราบ

 ภายใต้่ขอบเขต่หุ้น้ี้าท้ำ�และความรับผิู้ดัชุอบท้ำ�ได้ัรับมอบหุ้มายจากคณะ

กรรมการบริษััทำ

(7) ม้อำานี้าจเข้าถ่ืงข้อม้ลได้ัทุำกระดัับของบริษััทำและบริษััทำย่อย
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 รัว่ม้ถ้งการัเช่ญ่ผู้่บร่ัหารั ฝ่่ายจัำดการั หัว่หน้างาน พนักงาน หร่ัอบ่คคลุ่

ท่ี่�เก่�ยว่ข้องเข้าร่ัว่ม้ปีรัะช่ม้เพ่�อช่�แจำงข้อมู้ลุ่ รัว่ม้ทัี่�งจัำดส่ำงแลุ่ะให้ข้อมู้ลุ่

ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ภายใต้การัปีฏ่ิ์บัต่งานตาม้ขอบเขตอำานาจำหน้าท่ี่�ท่ี่�ได้รัับ

ม้อบหม้ายจำากคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่

(8) ตรัว่จำสำอบแลุ่ะสำอบสำว่นผู้่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องภายใต้อำานาจำหน้าท่ี่�

ของคณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ แลุ่ะม่้อำานาจำในการัว่่าจ้ำางหร่ัอนำาผู้่

เช่�ยว่ชาญ่เฉีพาะด้านม้าช่ว่ยในงานตรัว่จำสำอบแลุ่ะสำอบสำว่น

(9) ให้ม่้อำานาจำคัดเลุ่่อกท่ี่�ปีร้ักษัา หร่ัอบ่คคลุ่ภายนอกตาม้

รัะเบ่ยบของบร่ัษััที่ฯ ม้าให้คว่าม้เห็นหร่ัอให้คำาปีร้ักษัาในกรัณ่์จำำาเป็ีน 

แลุ่ะนำาเสำนอคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่เพ่�อพ่จำารัณ์าว่่าจ้ำาง

(10) ปีฏ่ิ์บัต่การัอ่�นใดตาม้ท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ม้อบหม้าย

ด้ว่ยคว่าม้เห็นชอบจำากคณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ

2.	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนิดำค่าตอบแทนิ	

คณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นิดำค�าต์อบแทนิ จำานิวนิ 3 คนิ ประกอบด้ำวย์

ลำาดัำบ ช่�อ	–	นิามสกุล ตำาแหน่ิง

1. นิาย์ศรัณย์์ ส่ภัคศรัณย์์ ประธุานิกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นิดำค�าต์อบแทนิ

2. นิางอ่มาวด่ำ รัต์นิอ่ดำม กรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นิดำค�าต์อบแทนิ

3. นิาย์วรวิทย์์ ชั้ย์ลิมปมนิต์ร่ กรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นิดำค�าต์อบแทนิ

การัแต่งตั�งกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะพ่จำารัณ์าค่าตอบแที่นจำะต้องผ่่านการัพ่จำารัณ์าแลุ่ะอน่มั้ต่จำากท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ 

ซ้�งคณ์ะกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะกำาหนดค่าตอบแที่นจำะต้องม่้สำม้าช่กอันปีรัะกอบไปีด้ว่ยกรัรัม้การับร่ัษััที่ไม่้น้อยกว่่า 3 ท่ี่าน โดยคณ์ะกรัรัม้การั

บร่ัษััที่จำะพ่จำารัณ์าจำากคว่าม้รู้ั คว่าม้สำาม้ารัถ แลุ่ะปีรัะสำบการัณ์์ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ ทัี่�งน่� กรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะพ่จำารัณ์า 

ค่าตอบแที่นจำะม่้ว่ารัะการัดำารังตำาแหน่งครัาว่ลุ่ะ 3 ปีี โดยสำรัรัหาแลุ่ะพ่จำารัณ์าค่าตอบแที่นซ้�งพ้นจำากตำาแหน่งอาจำได้รัับแต่งตั�งโดย 

คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่หร่ัอท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่นให้ดำารังตำาแหน่งต่อได้

คณ์ะกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะกำาหนดค่าตอบแที่นจำะต้องจัำดให้ม่้การัปีรัะช่ม้อย่างน้อยปีีลุ่ะครัั�ง แลุ่ะเพ่�ม้เต่ม้ตาม้ท่ี่�ปีรัะธุานคณ์ะกรัรัม้การั

สำรัรัหาแลุ่ะพ่จำารัณ์าค่าตอบแที่นเห็นสำม้คว่รั โดยองค์ปีรัะช่ม้ของคณ์ะกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะกำาหนดค่าตอบแที่นต้องปีรัะกอบด้ว่ย สำม้าช่ก 

ท่ี่�เข้าร่ัว่ม้ปีรัะช่ม้ไม้่น้อยกว่่าก้�งหน้�งของกรัรัม้การัในคณ์ะกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะกำาหนดค่าตอบแที่น ทัี่�งน่� ในกรัณ่์ท่ี่�ตำาแหน่งกรัรัม้การั 

สำรัรัหาแลุ่ะพ่จำารัณ์าค่าตอบแที่นว่่างลุ่งเพรัาะเหต่อ่�นนอกจำากถ้งครัาว่ออกตาม้ว่ารัะ ให้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่แต่งตั�งบ่คคลุ่ท่ี่�ม่้ค่ณ์สำม้บัต่ 

ครับถ้ว่นเปี็นกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะพ่จำารัณ์าค่าตอบแที่นรัายใหม้่ให้ครับในที่ันท่ี่ หร่ัออย่างช้าภายใน 3 เด่อน นับจำากวั่นท่ี่�จำำานว่น 

คณ์ะกรัรัม้การักรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะพ่จำารัณ์าค่าตอบแที่นไม่้ครับถ้ว่น เพ่�อให้กรัรัม้การักรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะพ่จำารัณ์าค่าตอบแที่น 

ม่้จำำานว่นครับตาม้ท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่กำาหนด โดยบ่คคลุ่ซ้�งเข้าเป็ีนกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะพ่จำารัณ์าค่าตอบแที่นแที่นดังกลุ่่าว่จำะอยูใ่นตำาแหน่ง

กรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะพ่จำารัณ์าค่าตอบแที่นได้เพ่ยงเท่ี่าว่ารัะท่ี่�ยังเหลุ่่ออยู่ของกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะพ่จำารัณ์าค่าตอบแที่นท่ี่�ตน 

เข้าม้าแที่น บ่คคลุ่ท่ี่�จำะได้รัับแต่งตั�งเป็ีนกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะพ่จำารัณ์าค่าตอบแที่นจำะต้องม่้ค่ณ์สำม้บัต่ ดังน่�

(1) จำะต้องเปี็นผู้่ท่ี่�ม่้ค่ณ์สำม้บัต่เหม้าะสำม้ แลุ่ะไม้่ม่้ลัุ่กษัณ์ะต้องห้าม้ตาม้หลุ่ักเกณ์ฑ์์ของสำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์ 

แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ ตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย กฎหม้ายว่่าด้ว่ยบร่ัษััที่ม้หาชนจำำากัด แลุ่ะหลัุ่กเกณ์ฑ์์อ่�นๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

(2) เป็ีนผู้่ท่ี่�ม่้คว่าม้รู้ั แลุ่ะปีรัะสำบการัณ์์เก่�ยว่กับการัปีรัะกอบธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ

(3) ม่้เว่ลุ่าเพ่ยงพอท่ี่�จำะสำาม้ารัถที่ำาหน้าท่ี่�ได้อย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ
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วาระการดำำารงตำำาแหน่่งของกรรมการสรรหาและ
กำาหน่ดำค่่าตำอบแทน่ 

กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีี และให้เป็ีนไปีตามวาระการดำา

รงตำาแหน่งกรรมการบริษััท (กรณีกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่าต

อบแทนดำารงตำาแหน่งเป็ีนกรรมการบริษััทด้วย) ทั�งนี� กรรมการสรรห

าและพิิจารณาค่าตอบแทนซ่ึ่�งพ้ินจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่

งตั�งโดยคณะกรรมการบริษััทให้ดำารงตำาแหน่งต่อได้

ขอบเขตำหน้่าท่�ของค่ณะกรรมการสรรหาและ
กำาหน่ดำค่่าตำอบแทน่

(1) กำาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์์และนโยบายในการสรรหา

กรรมการบริษััท กรรมการชุุดย่อย และผู้้้บริหารระดับส้งโดยพิิจารณา

ความเหมาะสมของจำานวน โครงสร้าง และองค์ปีระกอบของคณะ

กรรมการ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์์และ/หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

เพิื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษััท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที�

ปีระชุุมผู้้้ถืือหุ้นแล้วแต่กรณี

(2) พิิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที�เหมาะสมให้

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทที�ครบวาระ และ/หรือมีตำาแหน่งว่างลง

 และ/หรือแต่งตั�งเพิิ�ม

(3) พิิจารณาเกณฑ์์ปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัติงานของปีระธานเจ้า

หน้าที�บริหาร และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษััทพิิจารณาให้ความ

เห็นชุอบ

(4) มีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษััท 

เกี�ยวกับอัตราค่าตอบแทนของปีระธานกรรมการ กรรมการบริษััท 

ปีระธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะ

อนุกรรมการต่าง ๆ  (ถ้ืามี) (โดยขอรับความเห็นชุอบจากที�ปีระชุุมผู้้้ถืือ

หุ้นในภายหลัง)

(5) มีหน้าที�จัดทำานโยบายอัตราค่าตอบแทน และกำาหนด

เงื�อนไขในการว่าจ้างผู้้้บริหารระดับปีระธานเจ้าหน้าที�บริหารข่�นไปี

(6) มีหน้าที �พิิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของ 

บุคคลากรที�จะดำารงตำาแหน่งผู้้้บริหารระดับปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร

ข่�นไปี

(7) พิิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษััทและ

ติดตามด้แลการดำาเนินการ เกี�ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้าน

ทรัพิยากรบุคคลของบริษััทฯ รวมทั�ง แผู้นงานพัิฒนาผู้้้บริหารของบริ

ษััทฯ ด้วย

(8) จะทำาการสรรหา และนำาเสนอชุื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติ

เหมาะสม สำาหรับการเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเปี็นครั�งแรก และ

พิิจารณาผู้ลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที�พิ้น

ตำาแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั�งใหม่เสนอต่อคณะกรรมการบริษััท 

เพืิ�อพิิจารณาให้ความเห็นชุอบ และเสนอที�ปีระชุุมผู้้้ถืือหุ้นเพืิ�อแต่งตั�ง

เป็ีนกรรมการบริษััท

(9) ปีฏิิบัติการอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับการกำาหนดค่าตอบแทนตาม

ที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมายโดยฝ่่ายบริหารและหน่วยงานต่าง 

ๆ ต้องรายงานหรือนำาเสนอข้อม้ลและเอกสารที�เกี�ยวข้องต่อคณะ

กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่าตอบแทน เพิื�อสนับสนุนการปีฏิิบัติ

งานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตาม

หน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนอาจแสวงหา

ความเห็นทางวิชุาชุีพิจากที�ปีร่กษัาภายนอกได้ด้วยค่าใชุ้จ่ายของ 

บริษััทฯ

3. ค่ณะกรรมการบริหารค่วามเส่�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยง จำำานวน 6 คน ประกอบด้้วย

ลำาดำับ ชื่อ - น่ามสกุล ตำำาแหน่่ง

1. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตร่ ประธานกรรมการบริหารความเส่่ี่ยง

2. นายชูเก่ยรติ รจุำนพรพจำ่ รองประธานกรรมการบริหารความเส่่ี่ยง

3. นายวชิรธร คงสุี่ข กรรมการบริหารความเส่่ี่ยง

4. นายวิรัช มรกตกาล กรรมการบริหารความเส่่ี่ยง

5. นายสัี่นติธร บุญเจำือ กรรมการบริหารความเส่่ี่ยง

6. นายพูลพัฒน์ ศร่เปล่ง* กรรมการบริหารความเส่่ี่ยง

*นายพ้ิลพัิฒน์ ศรีเปีล่ง ได้รับแต่งตั�งเป็ีนกรรมการบริหารความเสี�ยง จากที�ปีระชุุมคณะกรรมการบริษััท ครั�งที� 10/2564 วันที� 19 ตุลาคม 2564
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การแต่งตั�งกรรมการบริหารความเสี�ยงจะต้องผู่้านการพิิจารณา 

และอนุมัติจากที�ปีระชุุมคณะกรรมการบริษััทหรือที�ปีระชุุมผู้้้ถืือหุ้น 

ซึ่่�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงจะต้องมีสมาชิุกอันปีระกอบไปีด้วย 

กรรมการบริษััทหรือผู้้้บริหารไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยที�ปีระชุุม 

คณะกรรมการบริษััทหรือที�ปีระชุุมผู้้้ถืือหุ้น จะพิิจารณาจากความร้้ 

ความสามารถื และปีระสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษััทฯ  

ทั�งนี� กรรมการบริหารความเสี�ยงจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ  

3 ปีี โดยกรรมการบริหารความเสี�ยงซึ่่�งพิ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับ 

แต่งตั�งโดยคณะกรรมการบริษััทหรือที�ปีระชุุมผู้้้ถืือหุ้นให้ดำารงตำาแหน่ง

ต่อได้

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงจะต้องจัดการปีระชุุมข่�น 

ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั�ง และอาจมีการปีระชุุมเพิิ�มเติมได้กรณีที�

ปีระธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเห็นสมควร โดยองค์ปีระชุุม

ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงต้องปีระกอบด้วย สมาชิุกเข้าร่วม

ปีระชุุมไม่น้อยกว่าก่�งหน่�งของกรรมการบริหารความเสี�ยงทั�งหมด ทั�งนี�  

กำาหนดให้ปีระธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเปี็นผู้้้แต่งตั�ง 

เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

บุคคลที�จะได้รับแต่งตั�งเป็ีนกรรมการบริหารความเสี�ยงจะต้อง

มีคุณสมบัติ ดังนี�

(1) จะต้องเป็ีนผู้้้ที�มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษัณะต้อง

ห้ามตามหลักเกณฑ์์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และ

ตลาดหลักทรัพิย์ ตลาดหลักทรัพิย์แห่งปีระเทศไทย กฎหมายว่าด้วย

บริษััทมหาชุนจำากัด และหลักเกณฑ์์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

(2) เปี็นผู้้้ที�มีความร้้ และปีระสบการณ์เกี�ยวกับการปีระกอบ

ธุรกิจของบริษััทฯ

(3) ม ี เวลาเพิ ียงพิอท ี �จะสามารถืท ำาหน ้าท ี � ได ้อย ่างม ี

ปีระสิทธิภาพิ

วาระการดำำารงตำำาแหน่่งของกรรมการบริหาร 
ค่วามเส่�ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราว

ละ 3 ปีี กรรมการที�พ้ินจากตำาแหน่ง และให้เป็ีนไปีตามวาระการดำารง

ตำาแหน่งกรรมการบริษััท (กรณีกรรมการบริหารความเสี�ยงดำารง

ตำาแหน่งเปี็นกรรมการบริษััทด้วย) ทั�งนี� กรรมการบริหารความเสี�ยง

ซึ่่�งพิ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั�งจากคณะกรรมการ

บริษััทให้ดำารงตำาแหน่งต่อได้

ขอบเขตำหน้่า ท่�ของค่ณะกรรมการบริหาร 
ค่วามเส่�ยง

(1) กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี �ยงเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษััทเพิื�อพิิจารณาในเรื�องการบริหารความเสี�ยงโดยรวม 

เชุ่น ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี�ยงด้านสภาพิคล่อง ความเสี�ยง

ด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านตลาด ความเสี�ยงด้านการปีฏิิบัติการ หรือ

ความเสี�ยงอื�น ๆ ที�มีนัยสำาคัญต่อบริษััทฯ เป็ีนต้น

(2) กำาหนดกลยุทธ์โครงสร้างและทรัพิยากรที�ใชุ้ในการบริหาร

ความเสี�ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี�ยงของกลุ่ม

ธุรกิจอุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้องกับบริษััทฯ และกลุ่มบริษััทฯ โดย

สามารถืวิเคราะห์ ปีระเมิน วัดผู้ล และติดตามกระบวนการบริหาร

ความเสี�ยงได้อย่างมีปีระสิทธิผู้ล

(3) กำาหนดวงเงินส้งสุดตามความเสี�ยงที�กำาหนด (Risk Limit) 

ในมิติต่าง ๆ ที�มีความสำาคัญ เสนอต่อคณะกรรมการบริษััทเพิื�อ

พิิจารณา

(4) กำากับด้แล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษััทเกี�ยวกับนโยบายการบริหารความเสี�ยง วิธีปีฏิิบัติที�เป็ีนมาตรฐาน

 กลยุทธ์และการวัดความเสี�ยงโดยรวมเพิื�อให้มั�นใจได้ว่ากลยุทธ์การ

บริหารความเสี�ยงได้นำาไปีปีฏิิบัติอย่างเหมาะสม

(5) กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์์ในการขายต้้เติมเงินแบบผู่้อน

ชุำาระ และกำากับ ด้แลทบทวนนโยบายการขายต้้เติมเงินแบบผู่้อนชุำาระ

เป็ีนปีระจำาทุกปีี

(6) พิิจารณาอนุมัติการขายให้กับกลุ่มล้กหนี�รายใหญ่ที�มีการ

ซืึ่�อต้้เกินกว่าที�กำาหนด

(7) กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงทุกคนมีหน้า

ที�เข้าปีระชุุม ซึ่่�งอาจเปี็นการเข้าปีระชุุมด้วยตนเองหรือการเข้าร่วม

ปีระชุุมทางโทรศัพิท์ก็ได้

(8) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงอาจเชิุญบุคคลอื�นเข้าร่วม

ปีระชุุมตามความจำาเปี็น ซึ่่�งจะต้องเปี็นบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องหรือ

รับผิู้ดชุอบในวาระที�พิิจารณาในที�ปีระชุุม

ทั�งนี� คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ต้องรายงานต่อคณะ

กรรมการบริษััท ในเรื�องต่อไปีนี�

(1) รายงานต่อคณะกรรมการบริษััทเกี�ยวกับผู้ลกระทบในภาพิ

รวม (Portfolio Exposure) และการเปีลี�ยนแปีลงกรอบความเสี�ยง 

รวมทั�งผู้ลกระทบในการเปีลี�ยนแปีลงนโยบาย และการพิัฒนาผู้ลิต

ภัณฑ์์ใหม่ๆ

(2) รายงานสถืานะความเสี�ยงและการเปีลี�ยนแปีลงต่าง ๆ  ที�มี

ต่อระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) เมื�อเวลาเหมาะสม

(3) รายงานผู้ลการดำาเนินงานเรื�องการขายต้้เติมเงินแบบผู่้อน

ชุำาระ และการบริหารจัดการล้กหนี�ในปัีจจุบัน

(4) รายงานความเสี�ยงที�อาจเกิดข่�นจากการที�ล้กหนี�แบบผู่้อน

ชุำาระ ผิู้ดนัดชุำาระ และแนวทางในการบริหารจัดการ

(5) สร้างความมั�นใจว่า คณะกรรมการบริษััทไดร้ับทราบและ

ตระหนักถ่ืงปัีจจัยต่าง ๆ  ที�อาจส่งผู้ลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะ

ความเสี�ยงของบริษััทฯ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงอาจแสวงหาความเห็นทาง

วิชุาชีุพิจากที�ปีร่กษัาภายนอกได้ด้วยค่าใชุ้จ่ายของบริษััทฯ

รายงานประจำาปี 2564
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4. ค่ณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จำำานวน 7 คน ประกอบด้้วย

ลำ�ดับ ชื่อ - น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายชูเก่ยรติ รจุำนพรพจำ่ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตร่ รองประธานคณะกรรมการบริหาร

3. นายวิรัช มรกตกาล กรรมการบริหาร

4. นายสัี่นติธร บุญเจำือ กรรมการบริหาร

5. นางสี่าวทัชนันท์ กังวานตระกูล กรรมการบริหาร

6. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ กรรมการบริหาร

7. นายพูลพัฒน์ ศร่เปล่ง* กรรมการบริหาร

*นายพ้ิลพัิฒน์ ศรีเปีล่ง ได้รับแต่งตั�งเป็ีนกรรมการบริหาร จากที�ปีระชุุมคณะกรรมการบริษััท ครั�งที� 10/2564 วันที� 19 ตุลาคม 2564

การแต่งตั�งกรรมการบริหารจะต้องผู่้านการพิิจารณาและอนุมัติจากที�ปีระชุุมคณะกรรมการบริษััทซ่ึ่�งคณะกรรมการบริหารจะต้องมีสมาชิุก

จำานวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่่�งปีระกอบด้วยกรรมการบริษััท และผู้้้บริหารของบริษััทฯ โดยคณะกรรมการบริษััทจะพิิจารณาจากความร้้  

ความสามารถื และปีระสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจของบริษััทฯ

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหารไม่มีการกำาหนดให้ลาออกจากตำาแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม เมื�อกรรมการบริษััท และ/หรือ 

ผู้้้บริหารของบริษััทฯ ท่านใดได้พิ้นสภาพิจากการเปี็นกรรมการบริษััท และ/หรือผู้้้บริหารของบริษััทฯ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้ถืือว่ากรรมการ

บริษััท และ/หรือผู้้้บริหารของบริษััทฯ ท่านนั�นพ้ินสภาพิจากการเป็ีนกรรมการบริหารโดยทันที และให้คณะกรรมการบริษััทแต่งตั�งสมาชิุกท่าน

ใหม่เข้าดำารงตำาแหน่งแทนตำาแหน่งที�ว่างลงโดยไม่ชัุกชุ้า

บุคคลที�จะได้รับแต่งตั�งเป็ีนกรรมการบริหารจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี�

(1) จะต้องเปี็นผู้้้ที�มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษัณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และ

ตลาดหลักทรัพิย์ ตลาดหลักทรัพิย์แห่งปีระเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษััทมหาชุนจำากัด และหลักเกณฑ์์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

(2) เป็ีนกรรมการ ผู้้้บริหาร หรือพินักงานของบริษััทฯ

(3) เปี็นผู้้้ที�มีความร้้ และปีระสบการณ์เกี�ยวกับการปีระกอบธุรกิจของบริษััทฯ และเปี็นผู้้้มีวิจารณญาณที�ดีในการปีฏิิบัติงานให้เกิด

ปีระโยชุน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษััทฯ

(4) มีเวลาเพีิยงพิอที�จะสามารถืทำาหน้าที�ได้อย่างมีปีระสิทธิภาพิ

วาระการดำำารงตำำาแหน่่งของกรรมการบริหาร
การดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหารไม่มีการกำาหนดให้ลาออกจากตำาแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม เมื�อกรรมการบริษััท และ/หรือ 

ผู้้้บริหารของบริษััทท่านใดได้พ้ินสภาพิจากการเป็ีนกรรมการบริษััท และ/หรือผู้้้บริหารของบริษััท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้ถืือว่ากรรมการบริษััท 

และ/หรือผู้้้บริหารของบริษััทท่านนั�นพิ้นสภาพิจากการเปี็นกรรมการบริหารโดยทันที และให้คณะกรรมการบริษััทแต่งตั�งสมาชุิกท่านใหม่ 

เข้าดำารงตำาแหน่งแทนตำาแหน่งที�ว่างลงโดยไม่ชัุกชุ้า 
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ขอบเขตหน้้าท่ี่�ของคณะกรรมการบริหาร
(1)	คณะกรรมการบริหารมีอำำานาจหน้าที่ี �จัดการงานและ 

ดำาเนินกิจการขอำงบริษััที่ฯ	ตามทีี่�คณะกรรมการบริษััที่กำาหนดหรือำได้

รับอำนุมัติจากคณะกรรมการบริษััที่ให้ดำาเนินการเฉพาะกรณี

(2)	คณะกรรมการบริหารมีอำำานาจหน้าที่ี �ในการบริหาร 

ธุุรกิจขอำงบริษััที่ฯ	ตามนโยบายและแผนงานทีี่�กำาหนดไว้้	

(3)	คณะกรรมการบริหารมีอำำานาจตามทีี่�คณะกรรมการบริษััที่

มอำบอำำานาจ	

(4)	กิจการดังต่อำไปนี�ให้เสนอำเพื�อำรับอำนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษััที่ก่อำน	

	 1)	 เรื�อำงเกี�ยว้กับนโยบายขอำงบริษััที่	

	 2)	 เรื�อำงที่ี�หากที่ำาไปแล้ว้จะเกิดการเปลี�ยนแปลงอำย่าง

สำาคัญแก่กิจการขอำงบริษััที่	

	 3)	 เรื�อำงที่ี�จะต้อำงปฏิิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการ

บริษััที่เอำง	

	 4)	 เรื�อำงทีี่�จะต้อำงปฏิิบัติตามระเบียบทีี่�บริษััที่ว้างไว้้	

	 5)	 เรื �อำงที่ี�คณะกรรมการบริหารเห็นสมคว้รเสนอำเพื�อำ

อำนุมัติเป็นรายเรื �อำง	 หรือำตามหลักเกณฑ์์ที่ี �คณะกรรมการบริษััที่ 

ได้ว้างไว้้	

(5)	คณะกรรมการบริหารมีอำำานาจและหน้าที่ี�	 ในการดำาเนิน

กิจกรรมตามทีี่�กำาหนดเพื�อำบริหารบริษััที่ฯ	ให้ประสบคว้ามสำาเร็จ	บรรลุ

เป้าหมายขอำงบริษััที่ฯ	ซ่ึ่�งรว้มถ่ึง	

	 1)	 จัดที่ำาและสอำบที่านว้ัตถึุประสงค์เชิิงกลยุที่ธุ์	 แผน

ที่างการเงินและนโยบายที่ี�สำาคัญขอำงบริษััที่ฯ	และนำาเสนอำต่อำคณะ

กรรมการบริษััที่เพื�อำพิจารณาอำนุมัติ	

	 2)	 พิจารณากลั�นกรอำงแผนธุุรกิจประจำาปีงบประมาณ 

ค่าใชิ้จ่ายประเภที่ทีุ่น	 เป้าหมายการปฏิิบัติงาน	รว้มถึ่งสิ�งที่ี�ต้อำงริเริ�ม

ต่าง	ๆ 	ทีี่�สำาคัญ	เพื�อำให้บรรลุเป้าหมาย	และนำาเสนอำต่อำคณะกรรมการ

บริษััที่	เพื�อำพิจารณาอำนุมัติ	

	 3)	 พิจารณากลั�นกรอำงโครงการที่ี�มีค่าใชิ้จ่ายประเภที่ทีุ่น

ที่ี�เกินว้งเงินที่ี�คณะกรรมการบริษััที่กำาหนด	 เพื�อำนำาเสนอำต่อำคณะ

กรรมการบริษััที่เพื�อำพิจารณาอำนุมัติ	

	 4)	 พิจารณาและอำนุมัติในเรื�อำงต่าง	ๆ	ตามทีี่�กำาหนดไว้้ใน

อำำานาจดำาเนินการหรือำได้รับมอำบอำำานาจจากคณะกรรมการบริษััที่	

	 5)	 พิจารณาที่บที่ว้นอำำานาจดำาเนินการในเรื�อำงต่าง	ๆ 	ตาม

ทีี่�กำาหนดไว้้ในตารางการมอำบอำำานาจ	และนำาเสนอำต่อำคณะกรรมการ

บริษััที่	เพื�อำพิจารณาอำนุมัติ	

	 6)	 จัดการและสร้างสมดุลระหว้่างว้ัตถึุประสงค์ในระยะ

สั�นและวั้ตถุึประสงค์ในระยะยาว้	

	 7)	 พัฒนาและดูแลที่รัพยากรบุคคลให้ดำาเนินไปตาม

กลยุที่ธ์ุด้านที่รัพยากรบุคคล	ทีี่�คณะกรรมการสรรหาและ	กำาหนดค่า

ตอำบแที่นได้ให้คว้ามเห็นชิอำบไว้้	

	 8)	 ติดตามและรายงานต่อำคณะกรรมการบริษััที่	เกี�ยว้กับ

ผลการดำาเนินงานขอำงบริษััที่และคว้ามก้าว้หน้าในการดำาเนินการเพื�อำ

ให้บรรลุวั้ตถุึประสงค์ขอำงบริษััที่ฯ	

(6)	พิจารณาเรื�อำงการจัดสรรงบประมาณประจำาปีก่อำนทีี่�จะนำา

เสนอำให้คณะกรรมการบริษััที่พิจารณาและอำนุมัติ	ที่ั�งนี�ให้รว้มถึ่งการ

พิจารณาและอำนุมัติการเปลี�ยนแปลงและเพิ�มเติมงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีในระหว่้างทีี่�ไม่มีการประชุิมคณะกรรมการบริษััที่ในกรณีเร่ง

ด่ว้น	และให้นำาเสนอำคณะกรรมการบริษััที่	เพื�อำที่ราบในทีี่�ประชุิมคราว้

ต่อำไป	

(7)	อำนุมัติการซึ่ื�อำขอำงอำันเป็นปกติธุุระขอำงบริษััที่ฯ	ในจำานว้น

ไม่เกิน	50,000,000	บาที่	ต่อำรายการ	

(8)	อำนุมัติการว่้าจ้างทีี่�ปร่กษัา	บริการอืำ�นใดทีี่�เกี�ยว้ข้อำงกับการ

ดำาเนินธุุรกิจขอำงบริษััที่ฯ	 ในจำานว้นไม่เกิน	10,000,000	บาที่	ต่อำ

รายการ	

(9)	อำนุมัติค่าใชิ้จ่ายในการซึ่ื�อำที่รัพย์สินอำันมีลักษัณะเป็นการ

ลงทีุ่น	 (รว้มถึ่งการซึ่่อำมแซึ่มอำุปกรณ์)	นอำกเหนือำจากที่ี�ระบุไว้้ในงบ

ประมาณประจำาปี	ในว้งเงินไม่เกิน	50,000,000	บาที่	

(10)	 อำนุมัติการใชิ้จ่ายเงินลงทีุ่นที่ี �สำาคัญๆ	 ที่ี �ได้กำาหนด 

ไว้้ในงบประมาณรายจ่ายประจำาปีตามที่ี�จะได้รับมอำบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษััที่	 หรือำตามที่ี�คณะกรรมการบริษััที่ได้เคยมีมติ 

อำนุมัติในหลักการไว้้แล้ว้	

(11)	 จัดสรรเงินบำาเหน็จรางว้ัลซึ่่ �งได้รับอำนุมัติจากคณะ 

กรรมการบริษััที่แล้ว้แก่พนักงานหรือำลูกจ้างขอำงบริษััที่ฯ	 หรือำ 

บุคคลใด	ๆ	ทีี่�กระที่ำากิจการให้บริษััที่	

(12)	 แต่งตั �งหรือำมอำบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ �งหรือำ 

หลายคนกระที่ำาการอำย่างหน่�งอำย่างใดแที่นคณะกรรมการบริหาร 

ตามที่ี�เห็นสมคว้รได้	 และคณะกรรมการบริหารสามารถึยกเลิก	

เพิกถึอำน	เปลี�ยนแปลง	หรือำแก้ไขอำำานาจนั�น	ๆ	ได้	

ทัี่�งนี�	การอำนุมัติรายการขอำงคณะกรรมการบริหารจะไม่รว้มถ่ึง 

การอำนุมัติรายการที่ี �คณะกรรมการบริหาร	 หรือำบุคคลที่ี �อำาจมี	 

คว้ามขัดแย้ง	มีส่ว้นได้ส่ว้นเสียหรือำอำาจมีคว้ามขัดแย้งที่างผลประโยชิน์

ในลักษัณะอำื�นใดกับบริษััที่ฯ	 และ/หรือำบริษััที่ย่อำย	 (ถึ้ามี)	 รว้มที่ั�ง

รายการที่ี�กำาหนดให้ต้อำงขอำคว้ามเห็นชิอำบจากผู้ถึือำหุ้นในการที่ำา

รายการที่ี�เกี�ยว้โยงกัน	และการได้มาหรือำจำาหน่ายไปซึ่่�ง	 สินที่รัพย์ 

ที่ี�สำาคัญขอำงบริษััที่ฯ	และ/หรือำ	บริษััที่ย่อำย	 (ถึ้ามี)	 เพื�อำให้สอำดคล้อำง

กับข้อำกำาหนดขอำงตลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	 สำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และตลาดหลักที่รัพย์	หรือำกฎหมาย 

ทีี่�เกี�ยว้ข้อำงกับธุุรกิจขอำงบริษััที่ฯ

รายงานประจำาปี 2564
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ผู้้�บริิหาริริะดัับสู้งของบริิษััท สูบาย เทคโนโลยี จำำากััดั (มหาชน)
รายช่ื่�อผู้้�บริหาร ณ 31 ธัันวาคม 2564 จำำานวน 10 ท่่าน โดยมีรายช่ื่�อ ดังนี�

ลำาดัับ ช่�อ - นามสูกุัล ตำำาแหน่ง

1.  นายชููเกีียรติิ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าทีี่�บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าทีี่�บริหารสายงานขายและกีารติลาด

2.  นางสาวทัี่ศน์วรรณ บุญอนันต์ิ ประธานเจ้าหน้าทีี่�บริหารสายงานปฏิิบัติิกีาร

3.  นายวชิูรธร คงสุข ประธานเจ้าหน้าทีี่�บริหารสายงานเซอร์วิสและกีฎหมาย

4. นายประสิที่ธิ� เหล่าเกีษมสุขวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีี่�บริหารสายงานพัฒนาธุรกิีจ & B2B

5. นายณรงค์ชัูย ว่องธนะวิโมกีษ์ ประธานเจ้าหน้าทีี่�บริหารสายงานบัญชีูและกีารเงิน

6. นายวิรัชู มรกีติกีาล ประธานเจ้าหน้าทีี่�บริหารสายงานพาณิชูย์และกีารลงทุี่น

7. นายสันติิธร บุญเจือ ประธานเจ้าหน้าทีี่�บริหารสายงานนวัติกีรรมเที่คโนโลยี

8.  นางสาวพิมพ์ศิริ โภชูนพาณิชูย์ ประธานเจ้าหน้าทีี่�บริหารสายงานดิจิทัี่ลบิสเนสและเที่คโนโลยีสารสนเที่ศ

9.  นางสาวอนัญญา วงศ์วรรณวัฒน์ ผูู้้จัดกีารฝ่า่ยกีารเงิน

10. นายณัฐติภาคย์ นวลแก้ีว* ผูู้้จัดกีารฝ่า่ยบัญชีู

ประธัานเจำ�าหน�าที่�บริหาร มีอำานาจำ หน�าที่� และความรับผิู้ดชื่อบ 
ดังต่่อไปนี�

(1) เป็นผู้้ �รับมอบอำานาจำของคณะกรรมการบริษััท่ในการ 
บริหารกิจำการของบริษััท่ฯ ให�เป็นไปต่ามวัต่ถุุประสงค์ ข�อบังคับ 
นโยบาย ระเบียบ ข�อกำาหนด คำาสั�ง มติ่ที่�ประชุื่มผู้้�ถุ่อหุ�น และ/หร่อ 
มต่ิท่ี�ประชืุ่มคณะกรรมการบริษััท่ ภายใต่�กรอบกฎหมายท่ี�เกี�ยวข�อง 
และขอบเขต่อำานาจำซ่ึ่�งคณะกรรมการกำาหนด

(2) ควบคุม ด้แลการดำาเนินกิจำการ และ/หร่อบริหารงาน 
ประจำำาวันของบริษััท่ฯ รวมทั่�งติ่ดต่ามและประเมินผู้ลการดำาเนินงาน
ของบริษััท่ในแต่่ละวันเพื่่�อเต่รียมต่ัว และป้องกันความเสี�ยงท่ี�อาจำจำะ 
เกิดข่�นทั่�งปัจำจัำยภายนอกและปัจำจัำยภายใน

(3) ดำาเนินการหร่อปฏิิบัติ่งานให�เป็นไปต่ามนโยบาย แผู้นงาน  
และงบประมาณท่ี�ได�รับอนุมัต่ิจำากคณะกรรมการและ/หร่อคณะ 
กรรมการบริหารของบริษััท่

(4) ต่ิดต่ามและประเมินผู้ลการดำาเนินงานของบริษััท่น และ
บริษััท่ย่อยอย่างสมำ�าเสมอ รวมทั่�งด้แลให�บริษััท่ฯ มีระบบการจัำดการ
และควบคุมความเสี�ยงท่ี�เหมาะสม เพื่่�อป้องกันความเสี�ยงจำากปัจำจำัย
ภายในและภายนอกบริษััท่ และมีหน�าที่�รายงานผู้ลการดำาเนินงาน การ
บริหารจัำดการ และความค่บหน�าในการดำาเนินงานต่่อคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการต่รวจำสอบ และคณะกรรมการบริษััท่

(5) มีอำานาจำในการให�ความเห็นชื่อบนิต่ิกรรมท่ี�เกี�ยวกับการ
ดำาเนินธุัรกรรมปกติ่ของบริษััท่ฯ เช่ื่น การซ่ึ่�อขาย การจัำดหาสินค�า ค่า
ใชื่�จำ่ายในการดำาเนินธัุรกรรมปกต่ิ การลงทุ่น การจำัดหามาหรอ่การ

จำำาหน่ายไปซ่ึ่�งเคร่�องม่อ ท่รัพื่ย์สิน และบริการ เป็นต่�น เพ่ื่�อประโยชื่น์
ของบริษััท่ฯ ภายใต่�วงเงินอนุมัติ่ที่�กำาหนด

(6) อนุมัต่ิการเต่ิมเงิน Wallet การจำ่ายค่าบริการท่ี�เกี�ยวข�อง
อันเป็นกิจำกรรมปกติ่ของบริษััท่

(7) อนุมัต่ิการซึ่่�อของอันเป็นปกต่ิธัุระของบริษััท่ ในจำำานวน 
ไม่เกิน 20,000,000 บาท่ ต่่อรายการ

(8) อนุมัติ่การว่าจำ�างที่�ปร่กษัา บริการอ่�นใดที่�เกี�ยวข�องกับการ
ดำาเนินธัุรกิจำของบริษััท่ฯ (ซึ่่�งไม่รวมถุ่งการเต่ิม Wallet อันเป็น
กิจำกรรมปกต่ิของบริษััท่ฯ) ในจำำานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท่ต่่อ
รายการ

(9) อนุมัต่ิค่าใชื่�จำ่ายในการซึ่่�อท่รัพื่ย์สินอันมีลักษัณะเป็นการ
ลงทุ่น (รวมถุ่งการซึ่่อมแซึ่มอุปกรณ์) นอกเหน่อจำากท่ี�ระบุไว�ในงบ
ประมาณประจำำาปี ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท่ต่่อรายการ

(10) เป็นผู้้�รับมอบอำานาจำของบริษััท่ฯ ในการบริหารกิจำการ
ของบริษััท่ให�เป็นไปต่ามวัต่ถุุประสงค์ ข�อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข�อ
กำาหนด คำาสั�ง มต่ิท่ี�ประชืุ่มผู้้�ถุ่อหุ�นและ/หร่อมต่ิท่ี�ประชืุ่มคณะ
กรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษััท่ทุ่กประการ

(11) มีอำานาจำออกคำาสั�ง ระเบียบ ประกาศ บันท่่ก เพ่ื่�อให�การ
ปฏิิบัติ่งานเป็นไปต่ามนโยบาย และผู้ลประโยชื่น์ของบริษััท่ฯ และเพ่ื่�อ
รักษัาระเบียบวินัยการท่ำางานภายในองค์กร

(12) มีอำานาจำกระท่ำาการและแสดงต่นเป็นต่ัวแท่นของบริษัทั่
ต่่อบุคคลภายนอกในกิจำการท่ี�เกี�ยวข�องจำำาเป็น และเป็นการดำาเนิน
ธุัรกรรมท่างการค�าปกติ่ เพ่ื่�อผู้ลประโยชื่น์ของบริษััท่ฯ
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(13) พิิจารณาแผนการลงทุุนในธุุรกิจต่่างๆ นำาเสนอต่่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษััทุ เพ่ิ�อพิิจารณาอนุมัติ่ต่่อไป

(14) มีอำานาจในการมอบอำานาจช่่วง และ/หร่อ มอบหมายให้
บุคคลอ่�นปฏิิบัติ่งานเฉพิาะอย่างแทุนได้้โด้ยการมอบอำานาจช่่วง และ
/หร่อ การมอบหมายดั้งกล่าวให้อย่่ภายใต้่ขอบเขต่แห่งการมอบอำานาจ
ต่ามหนังส่อมอบอำานาจ และ/หร่อ ให้เป็นไปต่ามระเบียบ ข้อกำาหนด้
 หร่อคำาสั�งทีุ�คณะกรรมการบริษััทุได้้กำาหนด้ไว้

ทัุ�งนี� การมอบหมายอำานาจ หน้าทีุ�และความรับผิด้ช่อบในการ
ด้ำาเนินการเร่�องใด้ ๆ  ทีุ�ประธุานเจ้าหน้าทีุ�บริหาร หร่อผ้่รับมอบอำานาจ
จากประธุานเจ้าหน้าทุี �บริหาร หร่อบุคคลทุี�อาจมีความขัด้แย้ง  
(ต่ามนิยามประกาศคณะกรรมการกำากับต่ลาด้ทุุน และ/หร่อ
ต่ลาด้หลักทุรัพิย์แห่งประเทุศไทุย และ/หร่อหน่วยงานทุี�เกี�ยวข้อง
กำาหนด้) มีส่วนได้้เสียหร่อมีความขัด้แย้งทุางผลประโยช่น์กับบริษััทุฯ
 และ/หร่อบริษััทุย่อย และ/หร่อบริษััทุทีุ�เกี�ยวข้อง ประธุานเจ้าหน้าทีุ�

บริหารไม่มีอำานาจอนุมัต่ิการด้ำาเนินการในเร่�องด้ังกล่าว โด้ยเร่�องด้ัง
กล่าวจะต้่องเสนอต่่อทีุ�ประชุ่มคณะกรรมการและ/หร่อทีุ�ประชุ่มผ้่ถ่ือ
หุ้น (แล้วแต่่กรณี) เพิ่�ออนุมัต่ิต่่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัต่ิรายการทุี�
เป็นไปต่ามธุุรกิจปกต่ิและเง่�อนไขการค้าปกต่ิซึ่่�งเป็นไปต่ามประกาศ
ของคณะกรรมการกำากับต่ลาด้ทุุน และ/หร่อต่ลาด้หลักทุรัพิย์แห่ง
ประเทุศไทุย และ/หร่อหน่วยงานทีุ�เกี�ยวข้องกำาหนด้

(15) เป็นต่ัวแทุนของบริษััทุฯ ในการประช่าสัมพิันธุ์องค์กร 
ต่่อสาธุารณะโด้ยเฉพิาะอย่างยิ �งในส่วนของการสร้างเคร่อข่าย 
ความสัมพิันธุ์และภาพิลักษัณ์ทุี�ด้ีขององค์กรในระด้ับประเทุศและระ
ดั้บสากล

(16) ปฏิิบัต่ิหน้าทุี�อ่ �นใด้ ต่ามทุี�ได้้รับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการและ/หร่อคณะกรรมการบริหารของบริษััทุ รวมถ่ืงการมอบ
อำานาจช่่วงในการด้ำาเนินการดั้งกล่าวข้างต้่นเพ่ิ�อก่อให้เกิด้ความคล่อง
ตั่วในการด้ำาเนินงานของบริษััทุฯ

ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัำบบริห�รใน่ส�ยง�น่บัญชีีและก�รเงิน่ 
ผ่้ทุี �ได้้รับมอบหมายให้รับผิด้ช่อบโด้ยต่รงในการควบคุมด้่แลการทุำาบัญช่ีของบริษััทุ ค่อ ผ่ ้ทุี �ด้ำารงต่ำาแหน่งประธุานเจ้าหน้าทุี� 

สายงานการเงินและบัญชี่ ซ่ึ่�งในปัจจุบันได้้แต่่งตั่�ง นายณรงค์ชั่ย ว่องธุนะวิโมกษ์ั เป็นผ้่ควบคุมด่้แลการทุำาบัญชี่ซ่ึ่�งด้ำารงต่ำาแหน่งตั่�งแต่่วันทีุ� 16 

พิฤษัภาคม 2564 โด้ยมีนายณัฐต่ภาคย์ นวลแก้ว เป็นผ้่ทุำาบัญชี่ทีุ�มีตั่�งแต่่วันทีุ� 4 ตุ่ลาคม 2564 และมีคุณสมบัติ่และเง่�อนไขของการเป็นผ้่ทุำา 

บัญชี่ต่ามหลักเกณฑ์์ทีุ�กำาหนด้ในประกาศกรมพัิฒนาธุุรกิจการค้า

รายงานการถืือหลัักทรัพย์ของผู้้�ดำำารงตำำาแหน่งระดัำบบริหาร 

ร�ยช่ี�อ ตำำ�แหน่่ง
จำำ�น่วน่ห้�น่ 

(ห้�น่)
ร�อยละ

1. นายชู้เกียรติำ รุจนพรพจี ประธานเจ�าหน�าที�บริหาร แลัะ ประธานเจ�าหน�าที�บริหาร 

สายงานขายแลัะการตำลัาดำ

400,118,545 33.30

2. นางสาวทัศน์วรรณ บุญอนันต์ำ ประธานเจ�าหน�าที�บริหารสายงานปฏิิบัติำการ 576,635 0.05

3. นายวชิูรธร คงสุข ประธานเจ�าหน�าที�บริหารสายงานเซอร์วิสแลัะกฎหมาย 2,934,669 0.24

4. นายประสิทธิ� เหล่ัาเกษมสุขวงศ์ ประธานเจ�าหน�าที�บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ & B2B 559,120 0.05

5. นายณรงค์ชัูย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ�าหน�าที�บริหารสายงานบัญชีูแลัะการเงิน 1,326,390 0.11

6. นายวิรัชู มรกตำกาลั ประธานเจ�าหน�าที�บริหารสายงานพาณิชูย์แลัะการลังทุน 2,240,600 0.19

7. นายสันติำธร บุญเจือ ประธานเจ�าหน�าที�บริหารสายงานนวัตำกรรมเทคโนโลัยี 9,006,100 0.75

8. นางสาวพิมพ์ศิริ โภชูนพาณิชูย์ ประธานเจ�าหน�าที�บริหารสายงานดิำจิทัลับิสเนสแลัะ 

เทคโนโลัยีสารสนเทศ

406,090 0.03

9. นางสาวอนัญญา วงศ์วรรณวัฒน์ ผู้้�จัดำการฝ่า่ยการเงิน 94,118 0.01

10. นายณัฐตำภาคย์ นวลัแก�ว ผู้้�จัดำการฝ่า่ยบัญชีู 220,000 0.02

รวมจำานวนหุ�น 417,482,267 34.75

รายงานประจำาปี 2564
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ค่าตอบแทนิของกรรมการและผู้บริหารระดัำบสูง
คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่โดยการัเสำนอแนะของคณ์ะกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะกำาหนดค่าตอบแที่น จำะพ่จำารัณ์าให้โครังสำร้ัางแลุ่ะอัตรัาค่าตอบแที่น

ของกรัรัม้การัแลุ่ะกรัรัม้การัช่ดย่อยให้ม่้คว่าม้เหม้าะสำม้กับภารัะหน้าท่ี่�แลุ่ะคว่าม้รัับผ่่ดชอบ รัว่ม้ถ้งผ่ลุ่การัดำาเน่นงานแลุ่ะขนาดธุ่รัก่จำของ 

บร่ัษััที่ฯ โดยอยู่ในลัุ่กษัณ์ะท่ี่�เปีร่ัยบเท่ี่ยบได้กับธุ่รัก่จำท่ี่�ม่้ขนาดใกลุ้่เค่ยงกับบร่ัษััที่ฯ ในกลุ่่่ม้อ่ตสำาหกรัรัม้ปีรัะเภที่เด่ยว่กัน ในการัน่� ผู้่ถ่อห้่น 

จำะเปี็นผู้่อน่มั้ต่โครังสำรั้างแลุ่ะอัตรัาค่าตอบแที่นของกรัรัม้การัทัี่�งรูัปีแบบท่ี่�เปี็นตัว่เง่นแลุ่ะไม้่ใช่ตัว่เง่น แลุ่ะบร่ัษััที่ฯ จำะเปีิดเผ่ยนโยบายแลุ่ะ 

อัตรัาค่าตอบแที่นกรัรัม้การั รัว่ม้ทัี่�งรูัปีแบบแลุ่ะจำำานว่นของค่าตอบแที่นไว้่ในรัายงานปีรัะจำำาปีีของบร่ัษััที่ฯ ด้ว่ย

ค่าตอบแทนิกรรมการที�เปีน็ิตัวเงินิ
ท่ี่�ปีรัะช่ม้สำาม้ัญ่ปีรัะจำำาปีี 2564 เม้่�อวั่นท่ี่� 20 เม้ษัายน 2564 ได้ม่้ม้ต่อน่มั้ต่ค่าตอบแที่นของคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ แลุ่ะคณ์ะกรัรัม้การั 

ช่ดย่อย ดังน่�

ตำาแหน่ิง

ปีระเภัทค่าตอบแทนิ

ค่าตอบแทนิรายเด่ำอนิ
(บาทต่อเด่ำอนิ)

เบี�ยปีระชุม
(บาทต่อครั�ง)

(1)  คณะกรรมการบริษััท   

 -  ประธุานิกรรมการ 20,000 10,000

 -  กรรมการท่�ไม�เปน็ิผูู้้บริหุ้าร 15,000 10,000

(2)  คณะกรรมการต์รวจสอบ   

 -  ประธุานิกรรมการ 15,000 10,000

 -  กรรมการต์รวจสอบ 10,000 8,000

(3) คณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นิดำค�าต์อบแทนิ   

 -  ประธุานิกรรมการ 15,000 10,000

 -  กรรมการท่�ไม�เปน็ิผูู้้บริหุ้าร 10,000 8,000

(4)  คณะกรรมการบริหุ้ารความเส่�ย์ง   

 -  ประธุานิกรรมการ 15,000 10,000

 -  กรรมการท่�ไม�เปน็ิผูู้้บริหุ้าร 10,000 8,000

(5)  คณะกรรมการบริหุ้าร   

 -  ประธุานิกรรมการ 15,000 10,000

 -  กรรมการท่�ไม�เปน็ิผูู้้บริหุ้าร 10,000 8,000

 ทัี่�งน่� กรัรัม้การัท่ี่�เป็ีนผู้่บร่ัหารัหร่ัอพนักงานของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยจำะไม่้ได้รัับค่าตอบแที่นรัายเด่อนแลุ่ะค่าเบ่�ยปีรัะช่ม้ในฐานะ

กรัรัม้การัอ่ก
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รายละเอีียดค่่าตอีบแทนกรรมการที�เป็น็ตัวเงิินสำำาหรับป็บัีญชีีสิำ�นสุำดวันที� 31 ธัันวาค่ม 2564 เป็น็ดังินี� 

ลำ�ดับ ชื่อ - น�มสกุล ค�่ตอบแทนรวมสำ�หรับปี (บ�ท) รวม
(บ�ท)

 BOD AC NRC RISK EXCOM

1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธักุล 370,000 240,000  -  -  - 610,000

2. นายศรัณย์ สุำภัค่ศรัณย์ 310,000 168,000 200,000  -  - 678,000

3. นางิอีุมาวดี รัตนอีุดม 310,000 168,000 136,000  -  - 614,000

4. นายนป็กรณ์ กลิ่นทอีงิ(1) 125,000  -  - 85,000  - 210,000

5. นายวรวิทย์ ชัียลิมป็มนตรี 310,000  - 136,000 95,000 200,000 741,000

6. นายทรงิพล ชีีวะปั็ญญาโรจน์(2) 216,500  -  -  -  - 216,500

7. นางิสำาวทัชีนันท์ กังิวานตระกูล(3)  -  -  - 20,000 138,000 158,000

8. นายชีูเกียรติ รุจนพรพจี - - - - - -

9. นายวชีิรธัร ค่งิสุำข - - - - - -

10. นายวิรัชี มรกตกาล - - - - - -

11. นายสัำนตธิัร บุญเจอืี - - - - - -

12. นายณรงิค่์ชีัย ว่อีงิธันะวิโมกษ์ (4) - - - - - -

13. นายอีดิศร ถาวรธันสำาร(5) - - - - - -

14. นายพูลพัฒน์ ศรีเป็ล่งิ(6) - - - 31,333 31,333 62,666

รวม 1,641,500 576,000 472,000 231,333 369,333 3,290,166

หมายเหตุุ : 

(1) นายณปกรณ์ กล่ิ่�นทอง ถึึงแก่กรรมเม่�อวัันท่� 7 ม่ถุึนายน 2564

(2) นายทรงพลิ่ ช่ีวัะปัญญาโรจน์ ลิ่าออกเม่�อวัันท่� 14 กันยายน 2564

(3) นางสาวัทัชีนันท์ กังวัานตระกูลิ่ เป็นกรรมการบร่หารควัามเส่�ยงถึึงเด่ือนกุมภาพันธ์์ 2564

(4) ท่�ประชุีมคณะกรรมการบร่ษััทครั�งท่� 6/2564 เม่�อวัันท่� 10 พฤษัภาคม 2564 แต่งตั�งนายณรงค์ชัีย ว่ัองธ์นะว่ัโมกษ์ัเป็นกรรมการบร่หารแทน

นายอด่ืศร ถึาวัรธ์นสาร

(5) นายอด่ืศร ถึาวัรธ์นสาร ได้ืรับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบร่หาร ตามมต่ท่�ประชุีมคณะกรรมการบร่ษััท ครั�งท่� 4/2562 วัันท่� 14 พฤษัภาคม 2562 

แลิ่ะส่�นสุดืการดืำารงตำาแหน่งเม่�อวัันท่� 10 พฤษัภาคม 2564

(6) นายพูลิ่พัฒน์ ศร่เปล่ิ่ง ได้ืรับแต่งตั�งเป็นกรรมการบร่หารแลิ่ะกรรมการบร่หารควัามเส่�ยง จากท่�ประชุีมคณะกรรมการบร่ษััท ครั�งท่� 10/2564 

วัันท่� 19 ตุลิ่าคม 2564

(7) กรรมการในลิ่ำาดัื บท่� 8-13 ไม่ได้ืรับค่าตอบแทนเน่�องจากเป็นกรรมการท่�เป็นผูู้้บร่หาร
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ค่าตอบแทนิกรรมการที�ไม่เปีน็ิตัวเงินิ
กรัรัม้การัแลุ่ะกรัรัม้การัช่ดย่อยของบร่ัษััที่ฯ ได้รัับจัำดสำรัรัใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ท่ี่�จำะซ่�อห้่นสำามั้ญ่ของบร่ัษััที่ฯ ตาม้โครังการั SABUY-W1, 

SABUY-WA, SABUY-WB

ค่าตอบแทนิของผู้บริหารระดัำบสูง

ค�าต์อบแทนิผูู้้บริหุ้ารท่�เปน็ิตั์วเงินิ 
คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ได้หาร่ัอกับคณ์ะกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะกำาหนดค่าตอบแที่นเปี็นผู้่กำาหนดแลุ่ะปีรัะเม่้นผ่ลุ่ตอบแที่นของผู้่บร่ัหารั 

ของบร่ัษััที่ฯ โดยพ่จำารัณ์าจำากหลุ่ายปัีจำจัำย เช่น การัดำาเน่นงานที่างธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่แลุ่ะผ่ลุ่งานต่างๆ คว่บคู่ไปีกับสำภาว่ะเศรัษัฐก่จำแลุ่ะสัำงคม้  

โดยม่้ข้อสำร่ัปีสำำาหรัับค่าตอบแที่นของผู้่บร่ัหารัรัะดับสูำงซ้�งปีรัะกอบด้ว่ย เง่นเด่อน โบนัสำ แลุ่ะค่าตอบแที่นอ่�นๆ เช่น เง่นปีรัะกันสัำงคม้ เง่นกองท่ี่น

สำำารัองเลุ่่�ยงช่พ ค่าพาหนะ แลุ่ะค่าโที่รัศัพท์ี่ เป็ีนต้น สำาม้ารัถสำร่ัปีได้จำากตารัางด้านลุ่่างดังน่�

ค่าตอบแทนิ สำาหรับปีีบัญชีส้ินิสุดำ
วันิที่	31	ธุันิวาคม	2563

สำาหรับปีีบัญชีส้ินิสุดำ
วันิที่	31	ธุันิวาคม	2564

จำานิวนิ	(คนิ)
จำานิวนิ

(ล้านิบาท)
จำานิวนิ	(คนิ)

จำานิวนิ
(ล้านิบาท)

เงินิเดำือนิโบนิัส และค�าล�วงเวลา 10 21.94 38 60.44

ค�าต์อบแทนิอื�นิๆ ไดำ้แก� กองท่นิสำารอง
เล่้ย์งช้่พ กองท่นิประกันิสังคม และสวัสดำิการอื�นิๆ

10 0.71 38 10.61

รวมทัง้หมดำ 	 22.65 	 71.05

ค�าต์อบแทนิผูู้้บริหุ้ารท่�ไม�เปน็ิตั์วเงินิ
ผู้่บร่ัหารัของบร่ัษััที่ฯ ได้รัับจัำดสำรัรัใบสำำาคัญ่แสำดงส่ำที่ธุ่ท่ี่�จำะซ่�อห้่นสำาม้ัญ่ของบร่ัษััที่ฯ ตาม้โครังการั SABUY-W1, SABUY-WA,  

SABUY-WB 

บ่คลากร
พนักงานแลุ่ะบ่คลุ่ากรัเป็ีนฟันเฟืองท่ี่�ม่้คว่าม้สำำาคัญ่ต่อการัเจำร่ัญ่เต่บโตขององค์กรั ซ้�งที่างบร่ัษััที่ฯ ได้ให้คว่าม้สำำาคัญ่กับการัดูแลุ่ 

แลุ่ะจัำดค่าตอบแที่นท่ี่�เหม้าะสำม้เพ่�อให้เต่บโตแลุ่ะพัฒนาไปีในท่ี่ศที่างท่ี่�ด่เช่นเด่ยว่กับองค์กรั ที่างบร่ัษััที่ฯ ม่้ธุ่รัก่จำหลัุ่กอยู่ทัี่�งหม้ด 4 กลุ่่่ม้ ได้แก่ 

ธุ่รัก่จำเต่ม้เง่นแลุ่ะรัับชำารัะเง่น ธุ่รัก่จำตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ ธุ่รัก่จำรัะบบศูนย์อาหารั แลุ่ะ ธุ่รัก่จำด้านส่ำนเช่�อแลุ่ะปีรัะกันภัย โดยพนักงานกว่่า 41.00% 

สัำงกัดอยู่ในธุ่รัก่จำเต่ม้เง่นแลุ่ะรัับชำารัะเง่น 40.79% สัำงกัดอยู่ในธุ่รัก่จำตู้ขายส่ำนค้าอัตโนมั้ต่ 16.99% สัำงกัดอยู่ในธุ่รัก่จำรัะบบศูนย์อาหารั  

แลุ่ะ 1.22% สัำงกัดอยูใ่นธุ่รัก่จำส่ำนเช่�อแลุ่ะปีรัะกันภัย  

บร่ัษััที่ฯ ได้ม่้การัปีรัับโครังสำร้ัางเพ่�อจัำดรัะบบกำาลัุ่งคนให้เป็ีนไปีในท่ี่ศที่างเด่ยว่กันกับแนว่ที่างการัดำาเน่นธุ่รัก่จำแลุ่ะสำอดคลุ้่องกับ 

การัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งของเศรัษัฐก่จำแลุ่ะสัำงคม้ จำากเหต่ผ่ลุ่ข้างต้น องค์กรัจ้ำงสำาม้ารัถจัำดสำรัรัที่รััพยากรัให้ตรังกับคว่าม้ต้องการัของพนักงาน 

แลุ่ะแผ่นงานท่ี่�เข้าม้าในแต่ลุ่ะช่ว่งเว่ลุ่าได้อย่างถูกต้องแลุ่ะม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ รัว่ม้ไปีถ้งได้ม่้การัสำร้ัางโครังการัพัฒนาบ่คลุ่ากรัเพ่�อเพ่�ม้พูน 

คว่าม้สำาม้ารัถเพ่�อให้ปีฏ่ิ์บัต่หน้าท่ี่�ท่ี่�ได้รัับม้อบหม้ายอย่างเต็ม้คว่าม้สำาม้ารัถ
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ณ 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทสบาย เทคโนโลยี จำำากััด (มหาชน) มีพนักังานทั�งสิ�นจำำานวน 983 คน โดยริายละเอีียดสายงานขอีงพนักังาน

จำะแสดงอีย่�ในตาริางด้านล�าง  

สายงาน
จำานวนพนักงาน ณ วันที่ (คน)

31 ธันวาคม
 2562

31 ธันวาคม
 2563

31 ธันวาคม
 2564

(1)	 ศูนย์บริการ 35 33 51

(2)	 แผนกธุรการ 24 27 37

(3)	 แผนกศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า	(Call	Center) 46 31 66

(4)	 แผนกผลิตและควบคุมคุณภาพ 33 36 34

(5)	 แผนกติดตามชำาระหนี้ 19 19 24

(6)	 แผนกบัญชีและการเงิน 16 23 58

(7)	 แผนกขายและธุรการขาย 26 24 74 

(8)	 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 40 105 

(9)	 แผนกบริการ 19 32 153

(10)		 แผนกคลัง 13 9 30

(11)		 แผนกทรัพยากรมนุษย์ 14 11 36

(12)		 แผนกอื่นๆ(1) 42 47 315

รวม 318 332 983

หมายเหตุุ :

(1) แผนกัอ่ี�นๆ ได้แกั� แผนกัด่แลพ่�นที�เช�า แผนกัโลจิำสติกัส์ แผนกักัฎหมาย แผนกัตริวจำสอีบภายใน แผนกัจัำดซ่ื้�อี เป็็นต้น

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค�าตอีบแทนพนักังานที�เป็็นตัวเงิน

ค�าตอีบแทนพนักังานขอีงบริิษััทฯ (ไม�ริวมผ้่บริิหาริ) สามาริถสรุิป็ได้ดังนี�

(ล้านบาท) สำาหรับปีบัญชีส้ินสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2563

สำาหรับงวดบัญชีส้ิน
สุดวันที่	31	ธันวาคม

 2564

เงินเดือนโบนัส	และค่าล่วงเวลา 103.39 62.53

ค่าตอบแทนอื่นๆ	 ได้แก่	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 กองทุน
ประกันสังคม	และสวัสดิการอื่นๆ

5.50 63.78 

รวม 108.89 126.31

รายงานประจำาปี 2564

144



ข้อพิพาทแรงงานิ
-	ไม่ม่	–

นิโย์บาย์ในิการพัฒนิาบ่คลากร
บร่ัษััที่ฯ ม่้นโยบายในการัพัฒนาบ่คลุ่ากรัทัี่�งในรัะดับกรัรัม้การั

แลุ่ะผู้่บร่ัหารั รัว่ม้ถ้งรัะดับพนักงาน ดังน่�

การพัฒนิากรรมการและผูู้้บริหุ้าร
บร่ัษััที่ฯ ม่้นโยบายส่ำงเสำร่ัม้แลุ่ะอำานว่ยคว่าม้สำะดว่กให้ม่้การัฝึ่ก

อบรัม้แลุ่ะให้คว่าม้รู้ัแก่ ผู้่ ท่ี่� เ ก่�ยว่ข้องในรัะบบการักำากับดูแลุ่ 

ก่จำการัของบร่ัษััที่ฯ ซ้�งรัว่ม้ถ้งกรัรัม้การับร่ัษััที่ กรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ 

กรัรัม้การัช่ดย่อย ผู้่บร่ัหารั แลุ่ะเลุ่ขาน่การับร่ัษััที่ เพ่�อให้ม่้คว่าม้รู้ั 

เท่ี่าทัี่นสำถานการัณ์์ปัีจำจ่ำบันแลุ่ะม่้การัปีรัับปีร่ังการัปีฏ่ิ์บัต่งาน 

อย่างต่อเน่�อง ผ่่านการัฝึ่กอบรัม้แลุ่ะให้คว่าม้รู้ัท่ี่�อาจำกรัะที่ำาเป็ีนการั 

ภายในหร่ัอใช้บร่ัการัของสำถาบันภายนอก

สำำาหรัับหลัุ่กสูำตรัการัอบรัม้ บร่ัษััที่ฯ จำะพ่จำารัณ์าตาม้คว่าม้

เหม้าะสำม้ให้เก่�ยว่ข้องกับหน้าท่ี่�แลุ่ะคว่าม้รัับผ่่ดชอบของกรัรัม้การั 

แลุ่ะผู้่บร่ัหารัแต่ลุ่ะตำาแหน่ง เก่�ยว่ข้องกับการัดำาเน่นธุ่รัก่จำของ 

บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะเปี็นไปีตาม้รัะเบ่ยบข้อกำาหนดของสำำานักงานคณ์ะ

กรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ ตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ 

แห่งปีรัะเที่ศไที่ยแลุ่ะหน่ว่ยงานรัาชการัท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

ในกรัณ่์ท่ี่� ม่้การัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งกรัรัม้การัหร่ัอม่้กรัรัม้การั 

เข้าใหม่้ หร่ัอผู้่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องในรัะบบการักำากับดูแลุ่ก่จำการัข้างต้น  

ฝ่่ายจัำดการั แลุ่ะ/หร่ัอฝ่่ายที่รััพยากรับ่คคลุ่จำะจัำดให้ม่้เอกสำารั 

แลุ่ะข้อมู้ลุ่ท่ี่�เป็ีนปีรัะโยชน์ต่อการัปีฏ่ิ์บัต่หน้าท่ี่� รัว่ม้ถ้งการัแนะนำา 

ลัุ่กษัณ์ะธุ่รัก่จำแลุ่ะแนว่ที่างการัดำาเน่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ ให้แก่ 

กรัรัม้การัหร่ัอบ่คลุ่ากรัในตำาแหน่งนั�นๆ ที่รัาบ

 

การพัฒนิาพนัิกงานิ
บร่ัษััที่ฯ ให้คว่าม้สำำาคัญ่ต่อการัพัฒนาคว่าม้รู้ัคว่าม้สำาม้ารัถของ

พนักงาน โดยให้โอกาสำอย่างทัี่�ว่ถ้งแลุ่ะสำม้ำ�าเสำม้อ ผ่่านนโยบาย 

ฝึ่กอบรัม้แลุ่ะพัฒนาบ่คลุ่ากรัของบร่ัษััที่ฯในท่ี่กรัะดับอย่างต่อเน่�อง  

ทัี่�งคว่าม้รู้ัเช่งว่่ชาการั การัพัฒนาบ่คลุ่่กภาพ รัว่ม้ทัี่�งการัพัฒนา 

ให้ม่้ทัี่ศนคต่ท่ี่� ด่ เพ่�อให้พนักงานม่้ข่ดคว่าม้สำาม้ารัถตรังตาม้ 

คว่าม้จำำาเป็ีนในงาน (Job Requirement) เตร่ัยม้คว่าม้พร้ัอม้ 

ท่ี่�จำะปีฏ่ิ์บัต่งานในตำาแหน่งหน้าท่ี่�การังานแลุ่ะคว่าม้รัับผ่่ดชอบ 

ท่ี่�สูำงข้�นในอนาคต แลุ่ะเพ่�อคว่าม้เจำร่ัญ่ก้าว่หน้าตาม้เส้ำนที่างสำาย 

อาช่พ (Career Path) โดยบร่ัษััที่ฯจำะสำนับสำน่นการัฝึ่กอบรัม้แลุ่ะ

สัำม้ม้นาทัี่� งภายในแลุ่ะภายนอกองค์กรัท่ี่� ม่้คว่าม้เช่� ยว่ชาญ่ 

เฉีพาะด้านนั�น ตาม้คว่าม้เหม้าะสำม้

การฝ่กึอบรมภาย์ในิองค์กร
ฝ่่ายที่รััพยากรับ่คคลุ่ของบร่ัษััที่ฯ จำะเป็ีนผู้่จัำดการัฝึ่กอบรัม้ 

ในหลัุ่กสูำตรัท่ี่�จำำาเปี็นต่อการัดำาเน่นธุ่รัก่จำบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะจำำาเปี็นต่อ 

การัปีฏ่ิ์บัต่งานของบ่คลุ่ากรัในแต่ลุ่ะฝ่่ายงาน โดยกำาหนดเป็ีน 

แผ่นพัฒนาแลุ่ะหลัุ่กสูำตรัปีรัะจำำาปีี รัว่ม้ทัี่�งอาจำเช่ญ่ผู้่เช่�ยว่ชาญ่ 

จำากภายนอกม้าที่ำาการัฝึ่กอบรัม้ให้แก่บ่คลุ่ากรัของบร่ัษััที่ฯ เพ่�อเพ่�ม้

เต่ม้คว่าม้รู้ัคว่าม้สำาม้ารัถแลุ่ะทัี่กษัะท่ี่�จำำาเป็ีนในการัปีฏ่ิ์บัต่งานทัี่�งใน

ปัีจำจ่ำบันแลุ่ะอนาคตให้แก่พนักงาน

 

การฝ่กึอบรมภาย์นิอกองค์กร
การัฝึ่กอบรัม้ภายนอกเป็ีนการัให้โอกาสำแก่พนักงานในการั 

ฝึ่กอบรัม้ทัี่�งกับองค์กรัต่างๆ ท่ี่�ได้ม้าตรัฐานแลุ่ะเปี็นท่ี่�ยอม้รัับ 

ในรัะดับสำากลุ่ เพ่�อให้ทัี่นต่อสำถานการัณ์์ท่ี่�เปีลุ่่�ยนแปีลุ่งไปี แลุ่ะ 

พัฒนาให้พนักงานม่้คว่าม้รู้ัแลุ่ะทัี่กษัะท่ี่�จำำาเป็ีนต่อการัปีฏ่ิ์บัต่งานทัี่�งใน

ปัีจำจ่ำบันแลุ่ะอนาคต ซ้�งการัสำ่งพนักงานเข้ารัับการัฝ่ึกอบรัม้ภายนอก 

จำะพ่จำารัณ์าด้านค่ณ์ธุรัรัม้ ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพขององค์กรัท่ี่�ให้การัฝึ่กอบรัม้  

แลุ่ะปีรัะโยชน์ท่ี่�จำะได้รัับอย่างค้่ม้ค่าเป็ีนสำำาคัญ่

นอกจำากน่� บร่ัษััที่ฯได้จัำดที่ำารัะบบปีรัะเม่้นผ่ลุ่การัปีฏ่ิ์บัต่งาน 

โดยม่้ตัว่ช่�วั่ดปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพทัี่�งในรัะดับองค์กรัแลุ่ะรัะดับหน่ว่ยงาน แลุ่ะ

ที่บที่ว่นลัุ่กษัณ์ะงานให้สำอดคลุ้่องกับแผ่นงานที่างธุ่รัก่จำ เพ่�อนำาไปีสู่ำ

การัสำร้ัางรัะบบการัพัฒนาศักยภาพของบ่คลุ่ากรั ทัี่�งน่� บร่ัษััที่ฯ ได้ว่าง

แนว่ที่างโดยกำาหนดแผ่นการัฝ่ึกอบรัม้แลุ่ะพัฒนาพนักงานในสำ่ว่น

ต่างๆ ของบร่ัษััที่ฯ เพ่�อให้เหม้าะสำม้กับแผ่นการัพัฒนาองค์กรัแลุ่ะ

กำาหนดแผ่นการัฝึ่กอบรัม้แลุ่ะพัฒนาโดยการัสำำารัว่จำคว่าม้ต้องการั 

แลุ่ะคว่าม้จำำาเป็ีนของฝ่่ายต่างๆ ของบร่ัษััที่ฯ เพ่�อคว่าม้เหม้าะสำม้แลุ่ะ

เพ่�ม้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพในการัที่ำางานของหน่ว่ยงานนั�นๆ

 

กองท่นิสำารองเล่�ย์งช่้พ
บร่ัษััที่ฯ ได้จัำดตั�งกองท่ี่นสำำารัองเลุ่่�ยงช่พสำำาหรัับพนักงาน บน

พ่�นฐานคว่าม้สำมั้ครัใจำของพนักงานในการัเป็ีนสำม้าช่กของกองท่ี่น 

ตาม้พรัะรัาชบัญ่ญั่ต่กองท่ี่นสำำารัองเลุ่่�ยงช่พ พ.ศ. 2530 (รัว่ม้ทัี่�งท่ี่�ม่้การั

แก้ไขเพ่�ม้เต่ม้) ภายใต้การัจัำดการัของบร่ัษััที่หลัุ่กที่รััพยจั์ำดการักองท่ี่น

 กส่ำกรัไที่ย จำำากัด แลุ้่ว่เม่้�อวั่นท่ี่� 27 กันยายน 2561

ข้อมูลสำาคัญอ่�นิๆ

เลขาน่ิการบริษััท
ท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ ครัั�งท่ี่� 8/2564 เม่้�อวั่นท่ี่�  

23 ม่้ถ่นายน 2564 ได้ม่้ม้ต่แต่งตั�งนางสำาว่ดว่งฤทัี่ย ศร่ัว่ะรัม้ย์ เป็ีน

เลุ่ขาน่การับร่ัษััที่
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หุ้ัวหุ้นิ้าหุ้นิ�วย์งานิต์รวจสอบภาย์ในิ
บร่ัษััที่ฯ ได้จัำดตั�งหน่ว่ยงานตรัว่จำสำอบภายในซ้�งข้�นตรังกับคณ์ะ

กรัรัม้การัตรัว่จำสำอบของบร่ัษััที่ฯ เพ่�อรัองรัับการัปีฏ่ิ์บัต่งานด้านตรัว่จำ

สำอบภายในอยา่งม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพ โดยม่้นายจำต่พรั วั่นเต็ม้ เป็ีนหัว่หน้า

งานตรัว่จำสำอบภายใน ซ้�งคณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบพ่จำารัณ์าแลุ้่ว่ว่่า 

นายจำต่พรั วั่นเต็ม้ ม่้ค่ณ์สำม้บัต่ การัศ้กษัา ปีรัะสำบการัณ์์ท่ี่�เหม้าะสำม้

เพ่ยงพอต่อการัปีฏ่ิ์บัต่หน้าท่ี่�ดังกลุ่่าว่ โดยรัายลุ่ะเอ่ยดของผู้่ดำารัง

ตำาแหน่งหัว่หน้างานตรัว่จำสำอบภายในปีรัากฎอยูต่าม้เอกสำารัแนบ 2

หุ้ัวหุ้น้ิางานิกำากับดำูแลการปฏิิบัติ์ต์ามกฏิ
เกณฑ์์และกฏิหุ้มาย์ (Compliance)

บร่ัษััที่ฯ ได้แต่งตั�งหัว่หน้ากำากับดูแลุ่การัปีฏ่ิ์บัต่ตาม้กฎเกณ์ฑ์์

แลุ่ะกฎหม้าย (Compliance) โดยม่้นางสำาว่ดว่งฤทัี่ย ศร่ัว่ะรัม้ย์  

ได้รัับม้อบหม้ายให้ที่ำาหน้าท่ี่�น่� แลุ่ะม่้หน้าท่ี่�รัับผ่่ดชอบ ในการัเสำนอ

นโยบาย กลุ่ย่ที่ธ์ุ แลุ่ะการักำากับดูแลุ่ก่จำการัให้เป็ีนไปีตาม้รัะเบ่ยบ 

ข้อบังคับของกฎหม้าย

	

หุ้นิ�วย์งานินิักลงท่นิสัมพันิธุ์
หากผู้่ถ่อห้่นต้องการัข้อมู้ลุ่เพ่�ม้เต่ม้สำาม้ารัถต่ดต่อโดยตรังผ่่าน

ช่องที่างต่อไปีน่� 

ท่ี่�อยู่  230 ถ. บางข่นเท่ี่ยน-ชายที่ะเลุ่ แขว่งแสำม้ดำา  

 เขตบางข่นเท่ี่ยน กร่ังเที่พม้หานครั 10150

เบอร์ัต่ดต่อ 02-451-5335 

อ่เม้ลุ่ล์ุ่ ir@sabuytech.com

ค�าต์อบแทนิผูู้้สอบบัญช้่
ในรัอบปีีบัญ่ช่ส่ำ�นส่ำดวั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 ท่ี่�ปีรัะช่ม้ 

สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่นปีรัะจำำาปีี 2564 เม่้�อวั่นท่ี่� 20 เม้ษัายน 2564 ได้พ่จำารัณ์า

แลุ่ะม่้ม้ต่อน่มั้ต่จ่ำายค่าตอบแที่นจำากการัสำอบบัญ่ช่ของบร่ัษััที่ฯ  

จำำานว่น 3.20 ลุ้่านบาที่ แลุ่ะม่้ค่าสำอบบัญ่ช่ของบร่ัษััที่ย่อยรัว่ม้เท่ี่ากับ 

5.42 ลุ้่านบาที่

นอกจำากน่� บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยได้ม่้การัจ่ำายค่าใช้จ่ำาย 

อ่�น ๆ ในปีี 2563 แลุ่ะปีี 2564 อาท่ี่ ค่าใช้จ่ำายเด่นที่าง ค่าใช้จ่ำาย 

อ่�น ๆ ท่ี่�เบ่กตาม้จำร่ัง (Out of Pocket Expense) จำำานว่น 200,700 

บาที่ แลุ่ะ 160,717 บาที่ ตาม้ลุ่ำาดับ

ทัี่�งน่�  บ่คคลุ่หร่ัอก่จำการัท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับผู้่สำอบบัญ่ช่แลุ่ะ 

สำำานักงานสำอบบัญ่ช่ไม่้เป็ีนบ่คคลุ่หร่ัอก่จำการัท่ี่�เก่�ยว่ข้องกันกับ 

บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยตาม้ข้อกำาหนดจำรัรัยาบรัรัณ์ของผู้่ปีรัะกอบ

ว่่ชาช่พบัญ่ช่ในส่ำว่นท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการัตรัว่จำสำอบงบการัเง่นรัว่ม้แลุ่ะ

งบการัเ ง่นเฉีพาะก่จำการัท่ี่� กำาหนดโดยสำภาว่่ชาช่พบัญ่ช่ใน 

พรัะบรัม้รัาชูปีถัม้ภ์

รายงานประจำาปี 2564
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11. 	 รายงานิผลการดำำาเนิินิงานิสำาคัญด้ำานิการกำากับดูำแล
กิจการ

สำร่ัปีผ่ลุ่การัปีฏ่ิ์บัต่หน้าท่ี่�ของคณ์ะกรัรัม้การัในรัอบปีีท่ี่�ผ่่านม้า

บร่ัษััที่ฯ ได้ดำาเน่นแลุ่ะบร่ัหารัธุ่รัก่จำภายใต้การัดูแลุ่อย่างเคร่ังครััดของคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ โดยม่้จ่ำดม่่้งหม้ายท่ี่�จำะดำาเน่นธุ่รัก่จำ 

ไปีในท่ี่ศที่างท่ี่�ด่ ม่้คว่าม้เปี็นธุรัรัม้ แลุ่ะรัับผ่่ดชอบต่อผู้่ม่้ส่ำว่นได้ส่ำว่นเส่ำยท่ี่กฝ่่าย ในปีี 2564 คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ได้ปีฏ่ิ์บัต่หน้าท่ี่�ต่างๆ แลุ่ะ 

ม่้บที่บาที่สำำาคัญ่ในการักำาหนดกลุ่ย่ที่ธ์ุแลุ่ะว่่ธุ่การั เพ่�อเพ่�ม้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพของการักำากับดูแลุ่ก่จำการัแลุ่ะให้เป็ีนไปีตาม้อ่ดม้การัณ์์ของบร่ัษััที่ 

ท่ี่�ได้กำาหนดไว้่ตั�งแต่เร่ั�ม้ก่อตั�ง โดยผ่ลุ่การัปีฎ่บัต่หน้าท่ี่�ของคณ์ะกรัรัม้การัในรัอบปีีท่ี่�ผ่่านม้าม่้ดังน่�

การสอบทานิรายงานิทางการเงินิ
คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ ได้สำอบที่านงบการัเง่นรัายไตรัม้าสำแลุ่ะงบการัเง่นปีรัะจำำาปีี ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ โดยเช่ญ่ฝ่่ายจัำดการัท่ี่�เก่�ยว่ข้อง 

แลุ่ะผู้่สำอบบัญ่ช่เข้าร่ัว่ม้ปีรัะช่ม้ในว่ารัะการัพ่จำารัณ์างบการัเง่นเพ่�อช่�แจำงแลุ่ะตอบข้อซักถาม้ของคณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบในเร่ั�องคว่าม้ถูกต้อง

คว่าม้ครับถ้ว่น การัปีรัับปีร่ังรัายการับัญ่ช่ท่ี่�สำำาคัญ่ซ้�งส่ำงผ่ลุ่กรัะที่บต่องบการัเง่นคว่าม้เพ่ยงพอของข้อมู้ลุ่ท่ี่�เปิีดเผ่ยไว้่ในงบการัเง่น แลุ่ะข้อสัำงเกต

ของผู้่สำอบบัญ่ช่ ซ้�งได้พ่จำารัณ์าแลุ่ะสำอบที่านแลุ่้ว่ คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบม่้คว่าม้เห็นว่่างบการัเง่นได้แสำดงรัายการัโดยถูกต้องท่ี่�สำม้คว่รั 

ในสำารัะสำำาคัญ่ตาม้ม้าตรัฐานรัายงานที่างการัเง่นเพ่�อจัำดที่ำาบัญ่ช่แลุ่ะรัายงานที่างการัเง่นท่ี่�ครับถ้ว่นทัี่นเว่ลุ่าเช่�อถ่อได้เป็ีนปีรัะโยชน์ต่อนักลุ่งท่ี่น

แลุ่ะผู้่ใช้งบการัเง่น

การสอบทานิรายการที�เกี�ยวโยงกนัิหร่อรายการที�
อาจมีความขัดำแย้งทางผลปีระโยชน์ิ

คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ ได้สำอบที่านรัายการัรัะหว่่างกันหร่ัอ

รัายการัท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งที่างผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ท่ี่�เข้าข่ายรัายการั 

เก่�ยว่โยงตาม้ปีรัะกาศหร่ัอข้อรัะเบ่ยบ ของคณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่ก

ที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย ซ้�ง

คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบได้ให้คว่าม้สำำาคัญ่กับปีรัะเด็นดังกลุ่่าว่ 

เน่�องจำากกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ อาจำม่้รัายการัท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับบร่ัษััที่ของผู้่ถ่อห้่น

ใหญ่่ โดยที่างคณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบได้อน่มั้ต่นโยบายการัที่ำา

รัายการัท่ี่�เก่�ยว่ข้องไว้่เพ่�อให้กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ใช้เป็ีนแนว่ที่างในการัปีฏ่ิ์บัต่

ให้ม่้คว่าม้เหม้าะสำม้ม่้คว่าม้เป็ีนธุรัรัม้ตาม้เง่�อนไขการัค้าทัี่�ว่ไปีแลุ่ะไม่้

ก่อให้เก่ดการัถ่ายเที่ผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ รัว่ม้ทัี่�งม่้การัเปิีดเผ่ยข้อมู้ลุ่อย่าง 

ครับถ้ว่นเพ่ยงพอ โดยย้ดถ่อการัปีฏ่ิ์บัต่ตาม้นโยบายการักำากับดูแลุ่

ก่จำการัท่ี่� ด่ตาม้ปีรัะกาศคณ์ะกรัรัม้การัตลุ่าดหลุ่ักที่รััพย์แห่ง

ปีรัะเที่ศไที่ย

การสอบทานิการบริหารความเสี�ยง
คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ คณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยงแลุ่ะฝ่่าย

จัำดการัได้ให้คว่าม้สำำาคัญ่กับการับร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยงม่้การัปีรัะเม่้นทัี่�ง

ปัีจำจัำยภายในแลุ่ะภายนอกโอกาสำท่ี่�จำะเก่ดผ่ลุ่กรัะที่บแลุ่ะจัำดที่ำา

แผ่นการัจัำดการับร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยงปีรัะจำำาปีีเพ่�อป้ีองกันหร่ัอลุ่ดผ่ลุ่กรัะ

ที่บท่ี่�อาจำเก่ดข้�นต่อการัดำาเน่นธุ่รัก่จำให้อยู่ในรัะดับท่ี่�สำาม้ารัถยอม้รัับ

ได้โดยคณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัคว่าม้เสำ่�ยงซ้�งได้รัับการัแต่งตั�งจำากคณ์ะ

กรัรัม้การับร่ัษััที่เพ่�อกำากับดูแลุ่การับร่ัหารัคว่าม้เสำ่�ยงของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ 

โดยให้ฝ่่ายจัำดการัรัายงานคว่าม้ก้าว่หน้าด้านคว่าม้เส่ำ�ยงอย่างสำม้ำ�าเสำม้อ

ทัี่�งน่�คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบได้สำอบถาม้ถ้งปีรัะส่ำที่ธุ่ผ่ลุ่ของการั

บร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยงจำากรัายงานผ่ลุ่การัดำาเน่นงานของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ แลุ่ะ

ผ่ลุ่การัตรัว่จำสำอบของผู้่ตรัว่จำสำอบรัะบบคว่บค่ม้ภายในผู้่สำอบบัญ่ช่ของ

กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ซ้�งสำาม้ารัถเช่�อมั้�นได้ว่่ากลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ม่้การับร่ัหารัจำัดการั

คว่าม้เส่ำ�ยงอยูใ่นรัะดับท่ี่�ยอม้รัับได้

การสอบทานิการปีระเมินิการควบคุมภัายในิ
คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบได้สำอบที่านการัสำอบที่านรัะบบ

คว่บค่ม้ภายในของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ตาม้แนว่ที่างของคณ์ะกรัรัม้การักำากับ

หลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลุ่ักที่รััพย์  ซ้� งผ่ลุ่การัสำอบที่านของ 

หน่ว่ยงานตรัว่จำสำอบภายในแลุ่ะผู้่สำอบบัญ่ช่ ไม่้พบปีรัะเด็นหร่ัอ 

ข้อบกพร่ัองท่ี่�อาจำส่ำงผ่ลุ่กรัะที่บต่อการัดำาเน่นงานของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ อยา่ง

ม่้นัยสำำาคัญ่ตลุ่อดจำนฝ่่ายจัำดการัได้ดำาเน่นการัปีรัับปีร่ังแก้ไขตาม้ข้อ

เสำนอแนะของคณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ ผู้่สำอบบัญ่ ช่แลุ่ะ 

หน่ว่ยงานตรัว่จำสำอบภายในอยา่งต่อเน่�อง แสำดงใหเ้ห็นถ้งการัใหค้ว่าม้

สำำา คัญ่ ต่ อก า รัคว่บ ค่ม้ภาย ในขอ งก ลุ่่่ ม้บ ร่ั ษัั ที่ ซ้� ง สำ าม้ า รัถ 

สำร้ัางคว่าม้เช่�อมั้�นอย่างสำม้เหต่สำม้ผ่ลุ่ได้ว่่า กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ม่้การัคว่บค่ม้ 

ภายในท่ี่�เพ่ยงพอ โดยกลุ่่ม่้บร่ัษััที่ จัำดให้ม่้ฝ่่ายงานตรัว่จำสำอบภายใน ท่ี่�
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ม่้การัที่ำางานอย่างอ่สำรัะแลุ่ะรัายงานผ่ลุ่การัตรัว่จำสำอบต่อคณ์ะ 

กรัรัม้การัตรัว่จำสำอบเป็ีนผู้่ดำาเน่นการัตรัว่จำสำอบรัะบบคว่บค่ม้ 

ภายในของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่

การสอบทานิการปีฏิิบัติตามกฎหมาย
คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบไดส้ำอบที่านการัปีฏ่ิ์บต่ังานแลุ่ะกำากับ

ให้กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ดำาเน่นก่จำการัอย่างถูกต้องตาม้รัะเบ่ยบแลุ่ะรัะบบงาน

ท่ี่�กำาหนดไว้่การัดำาเน่นธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ให้ม่้ค่ณ์ธุรัรัม้ ซ้�งหากกลุ่่่ม้

บร่ัษััที่ เป็ีนบร่ัษััที่จำดที่ะเบ่ยนแลุ้่ว่ก็จำะต้องปีฏ่ิ์บัต่ตาม้ข้อกำาหนด

กฎหม้ายว่่าด้ว่ยหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ข้อกำาหนดของ 

คณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย

ตลุ่อดจำนกฎหม้ายอ่�น ๆ ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการัดำาเน่นธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ 

อยา่งเคร่ังครััด เพ่�อให้มั้�นใจำว่่ากลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ม่้การัดำาเน่นการัตาม้เง่�อนไข

ที่างธุ่รัก่จำปีกต่อย่างถูกต้องเหม้าะสำม้

การกำากับดูำแลงานิตรวจสอบภัายในิ	
คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบแลุ่ะกำากับดูแลุ่หน่ว่ยงานตรัว่จำสำอบ

ภายในให้ม่้คว่าม้เป็ีนอ่สำรัะโดยปัีจำจ่ำบันกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ ได้ว่่าจ้ำางบร่ัษััที่ 

ตรัว่จำสำอบภายในธุรัรัม้น่ต่ จำำากัด เป็ีนผู้่ตรัว่จำสำอบรัะบบคว่บค่ม้ภายใน

ปีรัะจำำาปีี 2564  โดยใหร้ัายงานตรังตอ่คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ ตลุ่อด

จำนการักำากับดูแลุ่การัตรัว่จำสำอบให้เป็ีนม้าตรัฐานสำากลุ่แลุ่ะม่้การั

ว่างแผ่นการัตรัว่จำสำอบปีรัะจำำาปีีให้สำอดคลุ้่องกับคว่าม้เส่ำ�ยงของกลุ่่่ม้

บร่ัษััที่ แลุ่ะกลุ่ย่ที่ธ์ุท่ี่ศที่างขององค์กรัเพ่�อสำร้ัางมู้ลุ่ค่าให้แก่องค์กรัก่อ

ให้เก่ดการักำากับดูแลุ่ก่จำการัท่ี่�ด่แลุ่ะม่้การัคว่บค่ม้ภายในท่ี่�ด่

การพิจารณาเสนิอแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชีปีระจำาปี	ี2564

คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ ได้คัดเลุ่่อกผู้่สำอบบัญ่ช่โดยพ่จำารัณ์า

จำากการัปีฏ่ิ์บัต่งานคว่าม้เป็ีนอ่สำรัะค่ณ์สำม้บัต่ทัี่กษัะคว่าม้รู้ัแลุ่ะ

ปีรัะสำบการัณ์์ ม่้คว่าม้เข้าใจำในการัตรัว่จำสำอบธุ่รัก่จำของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่  

ในปีีท่ี่�ผ่่านม้าที่ำาการัตรัว่จำสำอบแลุ่ะได้ให้คว่าม้เห็นต่อคณ์ะกรัรัม้การั

บร่ัษััที่เพ่�อนำาเสำนอท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่นปีรัะจำำาปีี 2564 พ่จำารัณ์าแต่งตั�ง

นาย วั่ชรัะ ภัที่รัพ่ทัี่กษ์ั ผู้่สำอบบัญ่ช่รัับ จำากบร่ัษััที่ เคพ่เอ็ม้จ่ำ ภูม่้ไชย 

สำอบบัญ่ช่ จำำากัด ซ้�งเป็ีนผู้่สำอบบัญ่ช่ท่ี่�ได้รัับคว่าม้เห็นชอบจำาก

สำำานักงาน ก.ลุ่.ต.

การสรรหา	พัฒนิา	และปีระเมินิผลการปีฏิิบัติหน้ิาที�	
ของคณะกรรมการ

หุ้ลักเกณฑ์์การคัดำเลือกกรรมการอิสระ
(1) ถ่อ ห่ ้นไม้ ่ เ ก่นรั ้อยลุ่ะหน้� งของจำำานว่นห่ ้นที่่�ม้่ ส่ำที่ธุ ่

ออกเส่ำยงทัี่�งหม้ดของบร่ัษััที่ฯ บร่ัษััที่ใหญ่่ บร่ัษััที่ยอ่ย บร่ัษััที่ร่ัว่ม้ ผู้่ถ่อ

ห้่นรัายใหญ่่ หร่ัอผู้่ม่้อำานาจำคว่บค่ม้ของบร่ัษััที่ฯ ทัี่�งน่� ให้นับรัว่ม้การั

ถ่อห้่นของผู้่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องของกรัรัม้การัอ่สำรัะรัายนั�นๆ ด้ว่ย

(2) ไม้่เปี็นหรั่อเคยเปี็นกรัรัม้การัที่่�ม้่สำ่ว่นรั่ว่ม้บรั่หารังาน 

ลูุ่กจ้ำาง พนักงาน ท่ี่�ปีร้ักษัาท่ี่�ได้เง่นเด่อนปีรัะจำำา หร่ัอผู้่ม่้อำานาจำ 

คว่บค่ม้ของบร่ัษััที่ฯ บร่ัษััที่ใหญ่่ บร่ัษััที่ย่อย บร่ัษััที่ร่ัว่ม้ บร่ัษััที่ย่อย

ลุ่ำา ดับ เ ด่ ยว่ กัน  ผู้่ ถ่ อ ห้่นรัาย ใหญ่่  ห ร่ัอของ ผู้่ ม่้ อำานาจำ 

คว่บค่ม้ของบร่ัษััที่ฯ เว้่นแต่จำะได้พ้นจำากการัม่้ลุ่ักษัณ์ะดังกลุ่่าว่ 

ม้าแลุ้่ว่ไม่้น้อยกว่่าสำองปีีก่อนได้รัับการัแต่งตั�ง ทัี่�งน่� ลัุ่กษัณ์ะต้องห้าม้

ดังกลุ่่าว่ไม่้รัว่ม้ถ้งกรัณ่์ท่ี่�กรัรัม้การัอ่สำรัะเคยเป็ีนข้ารัาชการั หร่ัอท่ี่�

ปี ร้ักษัาของส่ำว่นรัาชการัซ้� ง เ ป็ีน ผู้่ ถ่อ ห้่นรัายใหญ่่ หร่ัอ ผู้่ ม่้ 

อำานาจำคว่บค่ม้บร่ัษััที่ฯ

(3) ไม้่เปี็นบ่คคลุ่ที่่�ม้่คว่าม้สำัม้พันธุ์ที่างสำายโลุ่ห่ต หรั่อโดยการั

จำดที่ะเบ่ยนตาม้กฎหม้ายในลัุ่กษัณ์ะท่ี่�เป็ีนบ่ดา ม้ารัดา คู่สำม้รัสำ  

พ่�น้อง แลุ่ะบ่ตรั รัว่ม้ทัี่�งคู่สำม้รัสำของบ่ตรั ของกรัรัม้การัรัายอ่�น  

ผู้่บร่ัหารั ผู้่ถ่อห้่นรัายใหญ่่ ผู้่ม่้อำานาจำคว่บค่ม้ หร่ัอบ่คคลุ่ท่ี่�จำะได้รัับการั

เสำนอให้เป็ีนกรัรัม้การั ผู้่บร่ัหารัหร่ัอผู้่ม่้อำานาจำคว่บค่ม้ของบร่ัษััที่ฯ 

หร่ัอบร่ัษััที่ย่อย

(4) ไม้่ม้่หรั่อเคยม้่คว่าม้สัำม้พันธุ์ที่างธุ่รัก่จำกับบรั่ษััที่ฯ บรั่ษััที่

ใหญ่่ บร่ั ษััที่ย่อยบร่ัษััที่ร่ัว่ม้ ผู้่ ถ่อ ห้่นรัายใหญ่่ หร่ัอ ผู้่ ม่้ 

อำานาจำคว่บค่ม้ของบร่ัษััที่ฯ ในลัุ่กษัณ์ะท่ี่�อาจำเป็ีนการัขัดขว่าง 

การัใช้ว่่จำารัณ์ญ่าณ์อย่างอ่สำรัะของตนรัว่ม้ทัี่�งไม่้เป็ีนหร่ัอเคยเป็ีนผู้่ถ่อ

ห้่นท่ี่� ม่้ นัย  ห ร่ัอ ผู้่ ม่้อำานาจำคว่บค่ม้ของ ผู้่ ท่ี่� ม่้คว่าม้สัำม้พัน ธ์ุ 

ที่างธุ่รัก่จำกับบร่ัษััที่ฯ บร่ัษััที่ใหญ่่ บร่ัษััที่ย่อย บร่ัษััที่ร่ัว่ม้ ผู้่ถ่อห้่นรัาย

ใหญ่่หร่ัอผู้่ม่้อำานาจำคว่บค่ม้ของบร่ัษััที่ฯ เว้่นแต่จำะได้พ้นจำากการัม่้

ลัุ่กษัณ์ะดังกลุ่่าว่ม้าแลุ้่ว่ไ ม่้ น้อยกว่่า 2 ปีี ก่อนได้ รัับการั 

แต่งตั�ง คว่าม้สัำม้พันธ์ุที่างธุ่รัก่จำตาม้ว่รัรัคหน้�ง รัว่ม้ถ้งการัที่ำา 

รัายการัที่างการัค้าท่ี่�กรัะที่ำาเปี็นปีกต่เพ่�อปีรัะกอบก่จำการั การั 

เช่าหร่ัอให้เช่าอสัำงหาร่ัม้ที่รััพย์ รัายการัเก่�ยว่กับส่ำนที่รััพย์หร่ัอ 

บร่ัการั หร่ัอการัให้หร่ัอรัับคว่าม้ช่ว่ยเหลุ่่อที่างการัเง่น ด้ว่ยการั 

รัับหร่ัอให้กู้ย่ม้ คำ�าปีรัะกัน การัให้ส่ำนที่รััพย์เป็ีนหลัุ่กปีรัะกันหน่�ส่ำน  

รัว่ม้ถ้งพฤต่การัณ์์อ่�นที่ำานองเด่ยว่กัน ซ้�งเป็ีนผ่ลุ่ให้บร่ัษััที่ฯ หร่ัอ 

คู่สัำญ่ญ่าม่้ภารัะหน่�ท่ี่�ต้องชำารัะต่ออ่กฝ่่ายหน้�ง ตั�งแต่รั้อยลุ่ะสำาม้ 

ของส่ำนที่รััพย์ท่ี่�ม่้ตัว่ตนส่ำที่ธุ่ของบร่ัษััที่ฯ หร่ัอตั�งแต่ย่�ส่ำบลุ้่านบาที่ 

ข้�นไปี แลุ่้ว่แต่จำำานว่นใดจำะตำ�ากว่่าทัี่�งน่� การัคำานว่ณ์ภารัะหน่� 

ดังกลุ่่าว่ให้เป็ีนไปีตาม้ว่่ธุ่การัคำานว่ณ์มู้ลุ่ค่าของรัายการัท่ี่�เก่�ยว่โยง 

กันตาม้ปีรัะกาศคณ์ะกรัรัม้การักำากับตลุ่าดท่ี่นว่่าด้ว่ยหลัุ่กเกณ์ฑ์์ใน

การัที่ำารัายการัท่ี่�เก่�ยว่โยงกัน โดยอน่โลุ่ม้ แต่ในการัพ่จำารัณ์า 

ภารัะหน่�ดังกลุ่่าว่ ให้นับรัว่ม้ภารัะหน่�ท่ี่�เก่ดข้�นในรัะหว่่างหน้�งปีี 

ก่อนวั่นท่ี่�ม่้คว่าม้สัำม้พันธ์ุที่างธุ่รัก่จำกับบ่คคลุ่เด่ยว่กัน

(5) ไม้่เปี็นหรั่อเคยเปี็นผู่้สำอบบัญ่ช่ของบรั่ษััที่ฯ บรั่ษััที่ใหญ่่ 

บร่ัษััที่ย่อย บร่ัษััที่ร่ัว่ม้ ผู้่ ถ่อห้่นรัายใหญ่่ หร่ัอผู้่ม่้อำานาจำ 

คว่บค่ม้ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะไม่้เป็ีนผู้่ถ่อห้่นท่ี่�ม่้นัย ผู้่ม่้อำานาจำคว่บค่ม้ หร่ัอ
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ห้่นส่ำว่นของสำำานักงานสำอบบัญ่ช่ซ้�งม่้ผู้่สำอบบัญ่ช่ของบร่ัษััที่ฯ บร่ัษััที่

ใหญ่่ บร่ัษััที่ย่อย บร่ัษััที่ร่ัว่ม้ ผู้่ถ่อห้่นรัายใหญ่่ หร่ัอผู้่ม่้อำานาจำคว่บค่ม้

ของบร่ัษััที่ฯ สัำงกัดอยู่เว้่นแต่จำะได้พ้นจำากการัม่้ลุ่ักษัณ์ะดังกลุ่่าว่ม้า

แลุ้่ว่ไม่้น้อยกว่่าสำองปีีก่อนได้รัับการัแต่งตั�ง

(6) ไม้่เปี็นหรั่อเคยเปี็นผู่้ให้บรั่การัที่างว่่ชาช่พใดๆ ซ้�งรัว่ม้ถ้ง

การัให้บร่ัการัเป็ีนท่ี่�ปีร้ักษัากฎหม้ายหร่ัอท่ี่�ปีร้ักษัาที่างการัเง่น ซ้�งได้

รัับค่าบร่ัการัเก่นกว่่าสำองลุ้่านบาที่ต่อปีีจำากบร่ัษััที่ฯ บร่ัษััที่ใหญ่่  

บร่ัษััที่ย่อย บร่ัษััที่ร่ัว่ม้ ผู้่ถ่อห้่นรัายใหญ่่ หร่ัอผู้่ม่้อำานาจำคว่บค่ม้ของ 

บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะไม่้เป็ีนผู้่ถ่อห้่นท่ี่�ม่้นัย ผู้่ม่้อำานาจำคว่บค่ม้ หร่ัอห้่นส่ำว่นของ

ผู้่ให้บร่ัการัที่างว่่ชาช่พนั�นด้ว่ยเว้่นแต่จำะได้พ้นจำากการัม่้ลัุ่กษัณ์ะ 

ดังกลุ่่าว่ม้าแลุ้่ว่ไม่้น้อยกว่่าสำองปีีก่อนได้รัับการัแต่งตั�ง

(7) ไม่้เป็ีนกรัรัม้การัที่่�ได้รับัการัแต่งตั�งข้�นเพ่�อเป็ีนตวั่แที่นของ

กรัรัม้การัของบร่ัษััที่ฯ ผู้่ถ่อห้่นรัายใหญ่่ หร่ัอผู้่ถ่อห้่นซ้�งเป็ีนผู้่ท่ี่�

เก่�ยว่ข้องกับผู้่ถ่อห้่นรัายใหญ่่

(8) ไม้่ปีรัะกอบก่จำการัท่ี่�ม่้สำภาพอย่างเด่ยว่กันแลุ่ะเปี็น 

การัแข่งขันท่ี่�ม่้นัยกับก่จำการัของบร่ัษััที่ฯ หร่ัอบร่ัษััที่ย่อย หร่ัอไม่้เป็ีน

ห้่นส่ำว่นท่ี่�ม่้นัยในห้างห้่นส่ำว่น หร่ัอเปี็นกรัรัม้การัท่ี่�ม่้ส่ำว่นรั่ว่ม้บร่ัหารั

งาน ลูุ่กจ้ำาง พนักงาน ท่ี่�ปีร้ักษัาท่ี่�รัับเง่นเด่อนปีรัะจำำา หร่ัอถ่อห้่นเก่น

ร้ัอยลุ่ะหน้�งของจำำานว่นห้่นท่ี่�ม่้ส่ำที่ธุ่ออกเส่ำยงทัี่�งหม้ดของบร่ัษััที่อ่�น 

ซ้�งปีรัะกอบก่จำการัท่ี่�ม่้สำภาพอย่างเด่ยว่กันแลุ่ะเปี็นการัแข่งขันท่ี่�ม่้นัย

กับก่จำการัของบร่ัษััที่ฯ หร่ัอบร่ัษััที่ย่อย 

(9) ไม่้ม้ลุ่่กัษัณ์ะอ่�นใดที่่�ที่ำาให้ไม่้สำาม้ารัถให้คว่าม้เหน็อย่างเป็ีน

อ่สำรัะเก่�ยว่กับการัดำาเน่นงานของบร่ัษััที่ฯ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดัำบสูงสุดำ

วิธุ่การคัดำเลือกกรรมการ
การัแต่งตั�งกรัรัม้การับร่ัษััที่จำะต้องผ่่านการัพ่จำารัณ์าแลุ่ะ 

อน่มั้ต่จำากท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่หร่ัอท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่น  

โดยท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่หร่ัอท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่น จำะพ่จำารัณ์า 

จำากคว่าม้รู้ั คว่าม้สำาม้ารัถ แลุ่ะปีรัะสำบการัณ์์ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับธุ่รัก่จำขอ

งบร่ัษััที่ฯ ทัี่�งน่� คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่จำะปีรัะกอบไปีด้ว่ย กรัรัม้การัไม่้

น้อยกว่่า 5 ท่ี่าน แลุ่ะกรัรัม้การัไม่้น้อยกว่่าก้�งหน้�งของจำำานว่นกรัรัม้การั

ทัี่�งหม้ดต้องม่้ถ่�นท่ี่�อยู่ในรัาชอาณ์าจำักรั โดยกรัรัม้การับร่ัษััที่สำาม้ารัถ

แบ่งได้เป็ีน กรัรัม้การัท่ี่�เป็ีนผู้่บร่ัหารั กรัรัม้การัท่ี่�ม่้ได้เป็ีนผู้่บร่ัหารั แลุ่ะ

กรัรัม้การัท่ี่�ม่้ได้เป็ีนผู้่บร่ัหารั ซ้�งเป็ีนกรัรัม้การัอ่สำรัะ ในสัำดส่ำว่นไม่้น้อย

กว่่า 1 ใน 3 ของกรัรัม้การัทัี่�งหม้ดแลุ่ะม่้จำำานว่นไม่้ตำ�ากว่่า 3 ท่ี่าน ซ้�ง

กรัรัม้การัอ่สำรัะแลุ่ะบ่คคลุ่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องจำะต้องม่้ค่ณ์สำม้บัต่ตาม้ท่ี่�รัะบ่ไว้่

ในหัว่ข้อหลัุ่กเกณ์ฑ์์ของกรัรัม้การัอ่สำรัะ

ทัี่�งน่� ท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่นจำะเป็ีนผู้่แต่งตั�งกรัรัม้การั โดยใช้เส่ำยง

ข้างม้ากตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์แลุ่ะว่่ธุ่การัดังต่อไปีน่�

(1) ผู่้ถ่อห่้นคนหน้�ง ม้่คะแนนเสำ่ยงเที่่ากับหน้�งห่้นต่อหน้�งเสำ่ยง

(2) ในการัเลุ่่อกกรัรัม้การั โดยอาจำใช้ว่่ธุ่ออกเสำ่ยงลุ่งคะแนน 

เลุ่่อกกรัรัม้การัเป็ีนรัายบ่คคลุ่ ครัาว่ลุ่ะคนหร่ัอครัาว่ลุ่ะหลุ่ายๆ คนรัว่ม้
กันเป็ีนคณ์ะ ตาม้แต่ท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่นจำะเห็นสำม้คว่รั แต่ในการัลุ่งม้ต่
แต่ลุ่ะครัั�ง ผู้่ถ่อห้่นต้องออกเส่ำยงด้ว่ยคะแนนท่ี่�ม่้อยู่ทัี่�งหม้ด จำะแบ่ง
คะแนนเส่ำยงแก่คนใดหร่ัอคณ์ะใดม้ากน้อยเพ่ยงใดไม่้ได้

(3) การัออกเสำ่ยงลุ่งคะแนนเลุ่่อกตั�งกรัรัม้การัให้ใช้เสำ่ยง 
ข้างม้าก หากม่้คะแนนเส่ำยงเท่ี่ากันให้ผู้่เป็ีนปีรัะธุานในท่ี่�ปีรัะช่ม้เป็ีนผู้่
ออกเส่ำยงช่�ขาด

ทัี่�งน่� คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่จำะเป็ีนผู้่เสำนอรัายช่�อกรัรัม้การัท่ี่�จำะ
ได้รัับการัแต่งตั�งเป็ีนกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ฯ แที่นกรัรัม้การัท่ี่�ออก 
ตาม้ว่ารัะ โดยเปีิดโอกาสำให้ผู้่ถ่อห้่นสำาม้ารัถเสำนอรัายช่�อกรัรัม้การั 
ท่ี่�จำะได้รัับการัแต่งตั�งก่อนการัปีรัะช่ม้สำามั้ญ่ผู้่ถ่อห้่นในแต่ลุ่ะปีี

ในกรัณ่์ท่ี่�ตำาแหน่งกรัรัม้การัว่่างลุ่งเพรัาะเหต่อ่�นนอกจำาก 
ถ้งครัาว่ออกตาม้ว่ารัะ คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่อาจำดำาเน่นการัเลุ่่อก
บ่คคลุ่ซ้�งม่้ค่ณ์สำม้บัต่แลุ่ะไม่้ม่้ลัุ่กษัณ์ะต้องห้าม้ตาม้กฎหม้ายว่่าด้ว่ย
บร่ัษััที่ม้หาชนจำำากัด เข้าเป็ีนกรัรัม้การัแที่นในการัปีรัะช่ม้คณ์ะ
กรัรัม้การัครัาว่ถัดไปี เว้่นแต่ว่ารัะของกรัรัม้การัจำะเหลุ่่อน้อยกว่่า 2 
เด่อน โดยบ่คคลุ่ซ้�งเข้าเป็ีนกรัรัม้การัดังกลุ่่าว่แที่นจำะอยู่ในตำาแหน่ง
กรัรัม้การัได้เพ่ยงเท่ี่าว่ารัะท่ี่�ยังเหลุ่่ออยู่ของกรัรัม้การัท่ี่�ตนแที่น โดย
ม้ต่ดังกลุ่่าว่ของคณ์ะกรัรัม้การัจำะต้องปีรัะกอบด้ว่ยคะแนนเส่ำยง 
ไม่้น้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำานว่นกรัรัม้การัท่ี่�ยงัเหลุ่่ออยู ่นอกจำากน่� องค์
ปีรัะช่ม้ของคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ในท่ี่กครัั�ง จำะต้องปีรัะกอบด้ว่ย
จำำานว่นกรัรัม้การัท่ี่�เข้าร่ัว่ม้ปีรัะช่ม้ไม่้น้อยกว่่าก้�งหน้�งของกรัรัม้การั
ทัี่�งหม้ด

 สรรหุ้าและพัฒนิาผูู้้บริหุ้ารระดำบัสูงและการบรหิุ้าร 
บ่คลากร

(1) คณ์ะกรัรัม้การัจำะดำาเน่นการัให้ม้ั�นใจำว่่าม้่การัสำรัรัหา 
แลุ่ะพัฒนาปีรัะธุานเจ้ำาหน้าท่ี่�บร่ัหารัแลุ่ะผู้่บร่ัหารัรัะดับสูำงให้ม่้คว่าม้
รู้ั ทัี่กษัะ ปีรัะสำบการัณ์์ แลุ่ะค่ณ์ลุ่ักษัณ์ะท่ี่�จำำาเป็ีนต่อการัขับเคลุ่่�อน
องค์กรัไปีสู่ำเป้ีาหม้าย

(2) คณ์ะกรัรัม้การัจำะกำากับดูแลุ่ให้ม่้การักำาหนดโครังสำรั้างค่า
ตอบแที่นแลุ่ะการัปีรัะเม่้นผ่ลุ่ท่ี่�เหม้าะสำม้ โดยจำะกำาหนดโครังสำร้ัางค่า
ตอบแที่นท่ี่�เปี็นเคร่ั�องจูำงใจำให้ผู้่บร่ัหารัแลุ่ะพนักงานท่ี่กรัะดับปีฏ่ิ์บัต่
งานให้สำอดคลุ้่องกับวั่ตถ่ปีรัะสำงค์แลุ่ะเป้ีาหม้ายหลัุ่กขององค์กรัแลุ่ะ
สำอดคลุ้่องกับผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ของบร่ัษััที่ฯ ในรัะยะยาว่

(3) คณ์ะกรัรัม้การัจำะที่ำาคว่าม้เข้าใจำโครังสำรั้างแลุ่ะคว่าม้
สัำม้พันธ์ุของผู้่ถ่อห้่นท่ี่�อาจำม่้ผ่ลุ่กรัะที่บต่อการับร่ัหารัแลุ่ะการัดำาเน่น
งานของบร่ัษััที่ฯ

(4) คณ์ะกรัรัม้การัจำะต่ดตาม้ดูแลุ่การับรั่หารัแลุ่ะพัฒนา
บ่คลุ่ากรัให้ม่้คว่าม้รู้ั ทัี่กษัะ ปีรัะสำบการัณ์์แลุ่ะแรังจูำงใจำท่ี่�เหม้าะสำม้ 
โดยจำะดูแลุ่ให้ม่้การับร่ัหารัที่รััพยากรับ่คคลุ่ท่ี่�สำอดคลุ้่องกับท่ี่ศที่างแลุ่ะ
กลุ่ย่ที่ธ์ุขององค์กรั พนักงานในท่ี่กรัะดับม่้คว่าม้รู้ั คว่าม้สำาม้ารัถ แรัง
จูำงใจำท่ี่�เหม้าะสำม้
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การเข้้าประชุุม
 รายละเอีียดการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริษััท ในงวดปี สิิ้�นสุิ้ดวันที� 31 ธัันวาคม 2564 เป็นดังนี�

ลำำ�ดัับ ช่ื่�อ - น�มสกุุลำ
กุ�รประชุื่มคณะกุรรมกุ�ร

BOD AC NRC RISK EXCOM

1.      นายจัักรกฤศฏ์ิ์� พาราพันธกุล 13/13 6/6 - - -

2.      นายศรัณย์ สุุภััคศรัณย์ 13/13 6/6 2/2 - -

3.      นางอุุมาวดีี รัตนอุุดีม 13/13 6/6 2/2 - -

4.      นายนปกรณ์ กล์�นทอุง(1) 5/5 - - 1/1 -

5.      นายวรว์ทย์ ชัุยล์มปมนตรี 13/13 - 2/2 2/2 10/10

6.      นายชูุเกียรต์ รุจันพรพจีั 13/13 - - 3/3 10/10

7.      นายทรงพล ชีุวะปญัญาโรจัน์(2) 9/9 - - - -

8.      นายวช์ุรธร คงสุุข้ 13/13 - - 3/3 10/10

9.      นายว์รัชุ มรกตกาล(3) 13/13 - - 3/3 10/10

10.    นางสุาวทัชุนันท์ กังวานตระกูล(4) - - - 1/1 10/10

11.    นายสัุนต์ธร บุุญเจืัอุ - - - 3/3 10/10

12.    นายอุด์ีศร ถาวรธนสุาร(5) - - - - 4/4

13.    นายณรงค์ชัุย ว่อุงธนะว์โมกษ์์(5) - - - - 6/6

14. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง(6) - - - 2/2 2/2

หมายเหตุุ :
(1) นายณปกรณ์ กลิ�นทอีง ถึึงแก่กรรมเม่�อีวันที� 7 มิถุึนายน 2564
(2) นายทรงพล ชีุวะปัญญาโรจน์ ลาอีอีกเม่�อีวันที� 14 กันยายน 2564
(3) ที�ประชุุมคณะกรรมการบริษััทฯ ครั�งที�1/2564 เม่�อีวันที� 8 มกราคม 2564 ได้แต่่งตั่�งนายวิรัชุ มรกต่กาล เป็นกรรมการบริษััท แทนนายวิชัุย 

วชุิรพงศ์์ที�ลาอีอีกจากการเป็นกรรมการบริษััท เม่�อีวันที� 2 กันยายน 2563 และกรรมการบริหารเม่�อีวันที� 1 มิถึุนายน 2563 ให้มีผลต่ั�งแต่่วันที�  
11 มกราคม 2564

(4) นางสิ้าวทัชุนันท์ กังวาลต่ระกูล เป็นกรรมการบริหารความเสีิ้�ยงถึึงเด่อีนกุมภาพันธ์ั 2564
(5) ที�ประชุุมคณะกรรมการบริษััทครั�งที� 6/2564 เม่�อีวันที� 10 พฤษัภาคม 2564 แต่่งตั่�งนายณรงค์ชัุย ว่อีงธันะวิโมกษ์ัเป็นกรรมการบริหารแทน

นายอีดิศ์ร ถึาวรธันสิ้าร
(6) ที�ประชุุมคณะกรรมการบริษััทครั�งที� 10/2564 เม่�อีวันที� 19 ตุ่ลาคม 2564 แต่่งตั่�งนายพูลพัฒน์ ศ์รีเปล่ง เป็นกรรมการบริหารและกรรมการ

บริหารความเสีิ้�ยง

อัตราการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการป� 2564

ลักษณะการประชุม

อัตราการเข้าร่วมประชุม
0% 50% 100-%
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รายงานประจำาปี 2564
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การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษััทในการพิิจารณาแและวิิธีีการมอบค่าตอบแทนให้

กับทางคณะกรรมการให้มีควิามเหมาะสมกับหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายและเพ่ิ�อตอบแทนคณะกรรมการที�สามารถนำาพิาบริษััทให้ดำาเนินธุีรกิจได้

เป็็นไป็ด้วิยดีทั�งในระยะสั�นและระยะยาวิ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนรวิมป็ระจำาปี็มีดังนี�

ลำาดับ ชื่อ - นามสกุล
ค่่าตอบแทนรวมสำาหรับปี (บาท) 

รวม (บาท)
BOD AC NRC RISK EXCOM

1. นายจ่ักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 370,000 240,000  -    -    -   610,000

2. นายศรัณย์ สุภัค่ศรัณย์ 310,000 168,000 200,000  -    -   678,000

3. นางอุมาวดี รัตนอุดม 310,000 168,000 136,000  -    -   614,000

4. นายนปกรณ์ กลิ่นทอง(1) 125,000  -    -   85,000  -   210,000

5. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 310,000  -   136,000 95,000 200,000 741,000

6. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจ่น(์2) 216,500  -    -    -    -   216,500

7. นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล(3)  -    -    -   20,000 138,000 158,000

8. นายชูเกียรติ รจุ่นพรพจ่ี - - - - - -

9. นายวชิรธร ค่งสุข - - - - - -

10. นายวิรัช มรกตกาล  - - - - - -

11. นายสันติธร บุญเจ่ือ - - - - - -

12. นายณรงค่์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (4) - - - - - -

13. นายอดิศร ถาวรธนสาร(5) - - - - - -

14. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง(6) - - - 31,333 31,333 62,666

รวม 1,641,500 576,000 472,000 231,333 369,333 3,290,166

หมายเหตุุ :      

(1) นายณป็กรณ์ กลิ�นทอง ถึงแก่กรรมเม่�อวัินที� 7 มิถุนายน 2564

(2) นายทรงพิล ชีีวิะปั็ญญาโรจน์ ลาออกเม่�อวัินที� 14 กันยายน 2564

(3) นางสาวิทัชีนันท์ กังวิาลตระกูล เป็็นกรรมการบริหารควิามเสี�ยงถึงเด่อนกุมภาพัินธ์ี 2564

(4) ที�ป็ระชุีมคณะกรรมการบริษััทครั�งที� 6/2564 เม่�อวิันที� 10 พิฤษัภาคม 2564 แต่งตั�งนายณรงคช์ีัย ว่ิองธีนะวิิโมกษั์เป็็นกรรมการบริหารแทน 

นายอดิศร ถาวิรธีนสาร

(5) นายอดิศร ถาวิรธีนสาร ได้รับการแต่งตั�งเป็็นกรรมการบริหาร ตามมติที�ป็ระชุีมคณะกรรมการบริษััท ครั�งที� 4/2562 วัินที� 14 พิฤษัภาคม 2562 

และสิ�นสุดการดำารงตำาแหน่งเม่�อวัินที� 10 พิฤษัภาคม 2564

(6) นายพูิลพัิฒน์ ศรีเป็ล่ง ได้รับแต่งตั�งเป็็นกรรมการบริหารและกรรมการบริหารควิามเสี�ยง จากที�ป็ระชุีมคณะกรรมการบริษััท ครั�งที� 10/2564 

วัินที� 19 ตุลาคม 2564

(7) กรรมการในลำาดับที� 8-13 ไม่ได้รับค่าตอบแทนเน่�องจากเป็็นกรรมการที�เป็็นผูู้้บริหาร
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การกำากับดูำแลการดำำาเนิินิงานิของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

1. หุ้ลักการ
คณ์ะกรัรัม้การัจำะกำากับดูแลุ่ให้มั้�นใจำว่่า บร่ัษััที่ฯ ม่้รัะบบ 

การับร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยงแลุ่ะการัคว่บค่ม้ภายในท่ี่�จำะที่ำาให้บรัรัลุ่่ 
วั่ตถ่ปีรัะสำงค์อย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ผ่ลุ่ แลุ่ะม่้การัปีฏ่ิ์บัต่ให้เป็ีนไปีตาม้ 
กฎหม้ายแลุ่ะม้าตรัฐานท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

คณ์ะกรัรัม้การัจำะจำัดตั�งคณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบท่ี่�สำาม้ารัถ
ปีฏ่ิ์บัต่หน้าท่ี่�ได้อย่างม่้ปีรัะส่ำที่ธุ่ภาพแลุ่ะอ่สำรัะตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์ของ
สำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลุ่ักที่รััพย์ แลุ่ะ
ตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย

คณ์ะกรัรัม้การัจำะต่ดตาม้ดูแลุ่แลุ่ะจำัดการัคว่าม้ขัดแย้งของ 
ผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ท่ี่�อาจำเก่ดข้�นรัะหว่่างบร่ัษััที่ฯ กับฝ่่ายจัำดการั  
คณ์ะกรัรัม้การั หร่ัอผู้่ถ่อห้่น รัว่ม้ไปีถ้งการัปี้องกันการัใช้ปีรัะโยชน ์
อันม่้คว่รัในที่รััพย์ส่ำน ข้อมู้ลุ่ โอกาสำของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะการัที่ำา 
ธุ่รักรัรัม้กับผู้่ท่ี่�ม่้คว่าม้สัำม้พันธ์ุเก่�ยว่โยงกับบร่ัษััที่ฯ ในลัุ่กษัณ์ะ 
ท่ี่�ไม่้สำม้คว่รั

คณ์ะกรัรัม้การัจำะกำากับดูแลุ่ให้ม่้การัจัำดที่ำานโยบายแลุ่ะ 
แนว่ปีฏ่ิ์บัต่ด้านการัตอ่ต้านคอร์ัรััปีชั�นท่ี่�ชัดเจำนแลุ่ะสำ่�อสำารัในท่ี่กรัะดบั
ขององค์กรัแลุ่ะต่อคนนอกเพ่�อให้เก่ดการันำาไปีปีฏ่ิ์บัต่ได้จำร่ัง รัว่ม้ถ้ง
การัสำนับสำน่นก่จำกรัรัม้ท่ี่�ส่ำงเสำร่ัม้แลุ่ะปีลูุ่กฝั่งให้พนักงานท่ี่กคนปีฏ่ิ์บัต่
ตาม้กฎหม้าย แลุ่ะรัะเบ่ยบข้อบังคับท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

คณ์ะกรัรัม้การัจำะกำากับดูแลุ่ให้บร่ัษััที่ฯ ม่้กลุ่ไกในการั 
รัับเร่ั�องร้ัองเร่ัยนแลุ่ะการัดำาเน่นการักรัณ่์ม่้การัช่�เบาะแสำ

2. นิโย์บาย์การแต์�งตั์�งบ่คคลไปเปน็ิกรรมการ
และผูู้้บริหุ้ารในิบริษััทย์�อย์

การัสำรัรัหากรัรัม้การัแลุ่ะผู้่บร่ัหารัรัะดับสูำงส่ำดต้องไม่้เป็ีน 
กรัรัม้การัท่ี่�ได้รัับการัแต่งตั�งข้�นเพ่�อเป็ีนตัว่แที่นของกรัรัม้การัของบร่ั
ษััที่ฯ ผู้่ถ่อห้่นรัายใหญ่่ หร่ัอผู้่ถ่อห้่นซ้�งเป็ีนผู้่ท่ี่� เก่�ยว่ข้องกับ 
ผู้่ถ่อห้่นรัายใหญ่่

เพ่�อให้การับร่ัหารัจำัดการับร่ัษััที่ย่อย เป็ีนไปีในท่ี่ศที่างท่ี่�
สำอดคลุ้่องกับกลุ่ย่ที่ธ์ุของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ จ้ำงกำาหนดให้การัแต่งตั�ง 
กรัรัม้การัในบ ร่ั ษััที่ย่อยแลุ่ะบร่ั ษััที่ ร่ัว่ม้ เ ป็ีนอำานาจำของ 
คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ โดยกรัรัม้การัแลุ่ะผู้่บร่ัหารัของบร่ัษััที่ย่อยต้อง
เ ป็ีนบ่คคลุ่ท่ี่� ม่้คว่าม้ รู้ัคว่าม้สำาม้ารัถเหม้าะสำม้แลุ่ะสำาม้ารัถ 
บร่ัหารัจัำดการัธุ่รัก่จำให้เป็ีนไปีตาม้นโยบายได้เป็ีนอย่างด่

	

3.  อำานิาจในิการแต์�งตั์�งบ่คคลไปเป็นิ
กรรมการบริหุ้ารและผูู้้บริหุ้ารในิบริษััทย์�อย์ 

คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ม่้อำานาจำในการัแต่งตั�งบ่คคลุ่ไปีเปี็น 
กรัรัม้การับร่ัหารัแลุ่ะผู้่บร่ัหารัในบร่ัษััที่ย่อย

4. ขอบเขต์อำานิาจหุ้น้ิาท่�และความรับผิู้ดำช้อบ 
ของกรรมการและผูู้้บริหุ้ารท่�เป็นิตั์วแทนิของ 
บริษััทในิการกำาหุ้นิดำนิโย์บาย์ท่�สำาคัญ คณ์ะกรัรัม้การั 

บร่ัหารัม่้อำานาจำหน้าท่ี่�จัำดการังานแลุ่ะดำาเน่นก่จำการัของบร่ัษััที่ฯ  

ตาม้ท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่กำาหนดหร่ัอได้รัับอน่มั้ต่จำากคณ์ะกรัรัม้การั 

บร่ัษััที่ให้ดำาเน่นการัเฉีพาะกรัณ่์

(1) คณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัม่้อำานาจำหน้าท่ี่�ในการับร่ัหารั 

ธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ ตาม้นโยบายแลุ่ะแผ่นงานท่ี่�กำาหนดไว้่ 

(2) คณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัม่้อำานาจำตาม้ท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การั 

บร่ัษััที่ม้อบอำานาจำ 

(3) ก่จำการัดัง ต่อไปีน่� ใ ห้ เสำนอเพ่�อ รัับอน่ มั้ ต่จำากคณ์ะ 

กรัรัม้การับร่ัษััที่ก่อน 

1) เร่ั�องเก่�ยว่กับนโยบายของบร่ัษััที่ 

2) เร่ั�องท่ี่�หากที่ำาไปีแลุ้่ว่จำะเก่ดการัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งอย่าง 

สำำาคัญ่แก่ก่จำการัของบร่ัษััที่ 

3) เร่ั�องท่ี่�จำะต้องปีฏ่ิ์บัต่ตาม้กฎหม้ายโดยคณ์ะกรัรัม้การั 

บร่ัษััที่เอง 

4) เร่ั�องท่ี่�จำะต้องปีฏ่ิ์บัต่ตาม้รัะเบ่ยบท่ี่�บร่ัษััที่ว่างไว้่ 

5) เร่ั�องท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัเห็นสำม้คว่รัเสำนอเพ่�อ 

อน่มั้ต่เป็ีนรัายเร่ั�อง หร่ัอตาม้หลัุ่กเกณ์ฑ์์ท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ 

ได้ว่างไว้่ 

(4) คณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัม่้อำานาจำแลุ่ะหน้าท่ี่�  ในการั 

ดำาเน่นก่จำกรัรัม้ตาม้ท่ี่�กำาหนดเพ่�อบร่ัหารับร่ัษััที่ฯ ให้ปีรัะสำบ 

คว่าม้สำำาเร็ัจำ บรัรัลุ่่เป้ีาหม้ายของบร่ัษััที่ฯ ซ้�งรัว่ม้ถ้ง 

1) จัำดที่ำาแลุ่ะสำอบที่านว่ัตถ่ปีรัะสำงค์เช่งกลุ่ย่ที่ธุ์ แผ่นที่าง 

การัเ ง่นแลุ่ะนโยบายท่ี่�สำำาคัญ่ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะนำาเสำนอต่อ 

คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่เพ่�อพ่จำารัณ์าอน่มั้ต่ 

2) พ่จำารัณ์ากลัุ่�นกรัองแผ่นธุ่รัก่จำปีรัะจำำาปีีงบปีรัะม้าณ์ค่า 

ใช้จ่ำายปีรัะเภที่ท่ี่น เป้ีาหม้ายการัปีฏ่ิ์บัต่งาน รัว่ม้ถ้งส่ำ�งท่ี่�ต้อง 

ร่ัเร่ั�ม้ต่าง ๆ ท่ี่�สำำาคัญ่ เพ่�อให้บรัรัลุ่่เป้ีาหม้าย แลุ่ะนำาเสำนอต่อ 

คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ เพ่�อพ่จำารัณ์าอน่มั้ต่ 

3) พ่จำารัณ์ากลัุ่�นกรัองโครังการัท่ี่�ม่้ค่าใช้จ่ำายปีรัะเภที่ท่ี่น 

ท่ี่� เ ก่นว่งเง่นท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่กำาหนด เพ่�อนำาเสำนอต่อ 

คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่เพ่�อพ่จำารัณ์าอน่มั้ต่ 

4) พ่จำารัณ์าแลุ่ะอน่ม้ัต่ในเร่ั�องต่าง ๆ ตาม้ท่ี่�กำาหนดไว้่ 

ในอำานาจำดำาเน่นการัหร่ัอได้รัับม้อบอำานาจำจำากคณ์ะกรัรัม้การั 

บร่ัษััที่ 

5) พ่จำารัณ์าที่บที่ว่นอำานาจำดำาเน่นการัในเร่ั�องต่าง ๆ  

ตาม้ท่ี่�กำาหนดไว้่ในตารัางการัม้อบอำานาจำ แลุ่ะนำาเสำนอต่อคณ์ะ 

กรัรัม้การับร่ัษััที่ เพ่�อพ่จำารัณ์าอน่มั้ต่ 

6) จัำดการัแลุ่ะสำรั้างสำม้ด่ลุ่รัะหว่่างว่ัตถ่ปีรัะสำงค์ในรัะยะสัำ�น 

แลุ่ะวั่ตถ่ปีรัะสำงค์ในรัะยะยาว่ 
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7) พัฒนาแลุ่ะดูแลุ่ที่รััพยากรับ่คคลุ่ให้ดำา เ น่นไปีตาม้ 

กลุ่ย่ที่ธ์ุด้านที่รััพยากรับ่คคลุ่ ท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การัสำรัรัหาแลุ่ะ กำาหนด 

ค่าตอบแที่นได้ให้คว่าม้เห็นชอบไว้่ 

8) ต่ดตาม้แลุ่ะรัายงานต่อคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ เก่�ยว่กับผ่ลุ่

การัดำาเน่นงานของบร่ัษััที่แลุ่ะคว่าม้ก้าว่หน้าในการัดำาเน่นการัเพ่�อให้

บรัรัลุ่่วั่ตถ่ปีรัะสำงค์ของบร่ัษััที่ฯ 

(5) พ่จำารัณ์าเร่ั�องการัจัำดสำรัรังบปีรัะม้าณ์ปีรัะจำำาปีีก่อน 

ท่ี่�จำะนำาเสำนอให้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่พ่จำารัณ์าแลุ่ะอน่ม้ัต่ ทัี่�งน่� 

ให้รัว่ม้ถ้งการัพ่จำารัณ์าแลุ่ะอน่ม้ัต่การัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งแลุ่ะเพ่�ม้เต่ม้ 

งบปีรัะม้าณ์รัายจ่ำายปีรัะจำำาปีีในรัะหว่่างท่ี่�ไม้่ม่้การัปีรัะช่ม้คณ์ะ 

กรัรัม้การับร่ัษััที่ในกรัณ่์เร่ังด่ว่น แลุ่ะให้นำาเสำนอคณ์ะกรัรัม้การั 

บร่ัษััที่ เพ่�อที่รัาบในท่ี่�ปีรัะช่ม้ครัาว่ต่อไปี 

(6) อน่มั้ต่การัซ่�อของอันเป็ีนปีกต่ธุ่รัะของบร่ัษััที่ฯ ในจำำานว่น

ไม่้เก่น 50,000,000 บาที่ ต่อรัายการั 

(7) อน่มั้ต่การัว่่าจ้ำางท่ี่�ปีร้ักษัา บร่ัการัอ่�นใดท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการั

ดำาเน่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ ในจำำานว่นไม้่เก่น 10,000,000 บาที่ ต่อ

รัายการั

(8) อน่มั้ต่ค่าใช้จ่ำายในการัซ่�อที่รััพย์ส่ำนอันม่้ลัุ่กษัณ์ะเป็ีน 

การัลุ่งท่ี่น (รัว่ม้ถ้งการัซอ่ม้แซม้อ่ปีกรัณ์์) นอกเหน่อจำากท่ี่�รัะบ่ไว้่ในงบ

ปีรัะม้าณ์ปีรัะจำำาปีี ในว่งเง่นไม่้เก่น 50,000,000 บาที่ 

(9) อน่มั้ต่การัใช้จ่ำายเง่นลุ่งท่ี่นท่ี่�สำำาคัญ่ๆ ท่ี่�ได้กำาหนดไว้่ใน 

งบปีรัะม้าณ์รัายจ่ำายปีรัะจำำาปีีตาม้ท่ี่�จำะได้รัับม้อบหม้ายจำากคณ์ะ 

กรัรัม้การับร่ัษััที่ หร่ัอตาม้ท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ได้เคยม่้ม้ต่อน่มั้ต่ 

ในหลัุ่กการัไว้่แลุ้่ว่ 

(10) จัำดสำรัรัเง่นบำาเหน็จำรัางวั่ลุ่ซ้�งได้รัับอน่มั้ต่จำากคณ์ะ 

กรัรัม้การับร่ัษััที่แลุ้่ว่แก่พนักงานหร่ัอลูุ่กจ้ำางของบร่ัษััที่ฯ  หร่ัอบ่คคลุ่

ใด ๆ ท่ี่�กรัะที่ำาก่จำการัให้บร่ัษััที่ 

(11) แต่งตั�งหร่ัอม้อบหม้ายให้บ่คคลุ่ใดบ่คคลุ่หน้�งหร่ัอ 

หลุ่ายคนกรัะที่ำาการัอยา่งหน้�งอยา่งใดแที่นคณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัตาม้

ท่ี่�เห็นสำม้คว่รัได้ แลุ่ะคณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัสำาม้ารัถยกเลุ่่ก เพ่กถอน 

เปีลุ่่�ยนแปีลุ่ง หร่ัอแก้ไขอำานาจำนั�น ๆ ได้ 

ทัี่�งน่�  การัอน่มั้ต่รัายการัของคณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัจำะ 

ไม่้รัว่ม้ถ้งการัอน่มั้ต่รัายการัท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารั หร่ัอบ่คคลุ่ 

ท่ี่�อาจำม่้ คว่าม้ขัดแย้ง ม่้สำ่ว่นได้สำ่ว่นเส่ำยหร่ัออาจำม่้คว่าม้ขัดแย้ง 

ที่างผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ในลัุ่กษัณ์ะอ่�นใดกับบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะ/หร่ัอบร่ัษััที่ย่อย  

(ถ้าม่้) รัว่ม้ทัี่�งรัายการัท่ี่�กำาหนดให้ต้องขอคว่าม้เห็นชอบจำาก 

ผู้่ถ่อห้่นในการัที่ำารัายการัท่ี่� เ ก่�ยว่โยงกัน แลุ่ะการัได้ม้าหร่ัอ 

จำำาหน่ายไปีซ้�ง ส่ำนที่รััพย์ท่ี่�สำำาคัญ่ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะ/หร่ัอ บร่ัษััที่ย่อย  

(ถ้าม่้) เพ่�อให้สำอดคลุ้่องกับข้อกำาหนดของตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ 

แห่งปีรัะเที่ศไที่ย สำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะ

ตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ หร่ัอกฎหม้ายท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ

	

5. การปอ้งกันิความขัดำแย้์งทางผู้ลประโย์ช้น์ิ
คณ์ะกรัรัม้การัจำะต่ดตาม้ดูแลุ่แลุ่ะจัำดการัคว่าม้ขัดแย้งของผ่ลุ่

ปีรัะโยชน์ท่ี่�อาจำเก่ดข้�นรัะหว่่างบร่ัษััที่ฯ กับฝ่่ายจัำดการั คณ์ะกรัรัม้การั  

หร่ัอผู้่ถ่อห้่น รัว่ม้ไปีถ้งการัป้ีองกันการัใช้ปีรัะโยชน์อันม่้คว่รั 

ในที่รััพย์ส่ำน ข้อมู้ลุ่ โอกาสำของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะการัที่ำาธุ่รักรัรัม้กับผู้่ท่ี่�ม่้

คว่าม้สัำม้พันธ์ุเก่�ยว่โยงกับบร่ัษััที่ฯ ในลัุ่กษัณ์ะท่ี่�ไม่้สำม้คว่รั

6. การดูำแลเรื�องการใช้้ข้อมูลภาย์ในิ
บร่ัษััที่ฯ ให้คว่าม้สำำาคัญ่ต่อการัปี้องกันการัใช้ข้อมู้ลุ่ภายใน 

ของบร่ัษััที่ฯ โดยบ่คคลุ่ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง โดยบร่ัษััที่ฯ ม่้นโยบายห้าม้ม่้ให้

กรัรัม้การั ผู้่บร่ัหารั พนักงาน แลุ่ะลูุ่กจ้ำางของบร่ัษััที่ฯ นำาคว่าม้ลุ่บั แลุ่ะ

/หร่ัอ ข้อมู้ลุ่ภายในของบร่ัษััที่ฯ ท่ี่�ยังไม่้เปิีดเผ่ยต่อสำาธุารัณ์ชนไปีเปิีด

เผ่ยหร่ัอแสำว่งหาปีรัะโยชน์แก่ตนเองหร่ัอผู้่อ่�นไม่้ว่่าที่างตรังหร่ัอที่าง

อ้อม้ แลุ่ะไม่้ว่่าจำะได้รัับผ่ลุ่ตอบแที่นหร่ัอไม่้ก็ตาม้ รัว่ม้ทัี่�งต้องไม่้ที่ำาการั

ซ่�อขายหลัุ่กที่รััพย์ของบร่ัษััที่ฯ โดยใช้ข้อมู้ลุ่ภายใน ทัี่�งน่� บร่ัษััที่ฯ  

ได้กำาหนดแนว่ที่างป้ีองกันการัใช้ข้อมู้ลุ่ภายใน ดังน่�

(1) ให้คว่าม้รู้ัแก่กรัรัม้การัแลุ่ะผู้่บร่ัหารัของบร่ัษััที่ฯ เก่�ยว่กับ 

หน้าท่ี่�ในการัรัายงานการัถ่อครัองหลัุ่กที่รััพย์ของตนเอง คู่สำม้รัสำ แลุ่ะ

บ่ตรัท่ี่�ยังไม่้บรัรัลุ่่น่ต่ภาว่ะ ต่อสำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่ก

ที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ ตาม้ม้าตรัา 59 แลุ่ะบที่กำาหนดโที่ษั 

ตาม้ม้าตรัา 275 แห่งพรัะรัาชบัญ่ญั่ต่หลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์  

พ.ศ. 2535 (รัว่ม้ทัี่�งท่ี่�ม่้การัแก้ไขเพ่�ม้เต่ม้) รัว่ม้ทัี่�งการัรัายงานการั 

ได้ม้าหร่ัอจำำาหน่ายไปีซ้�งหลัุ่กที่รััพย์ของตนเอง คู่สำม้รัสำ แลุ่ะบ่ตรัท่ี่�ยัง

ไม่้บรัรัลุ่่น่ต่ภาว่ะต่อสำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะ

ตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ ตาม้ม้าตรัา 246 แลุ่ะบที่กำาหนดโที่ษัตาม้ม้าตรัา 298 

แห่งพรัะรัาชบัญ่ญั่ต่หลัุ่กที่รััพยแ์ลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย ์พ.ศ. 2535 (รัว่ม้

ทัี่�งท่ี่�ม่้การัแก้ไขเพ่�ม้เต่ม้)

(2) กำาหนดให้กรัรัม้การัแลุ่ะผู้่บร่ัหารั รัว่ม้ถ้งผู้่ดำารังตำาแหน่ง 

รัะดับบร่ัหารัในสำายงานบัญ่ช่หร่ัอการัเง่นหร่ัอเท่ี่ยบเท่ี่าของ 

บร่ัษััที่ฯ รัว่ม้ทัี่�งคู่สำม้รัสำแลุ่ะบ่ตรัท่ี่�ยังไม่้บรัรัลุ่่น่ต่ภาว่ะของบ่คคลุ่ข้าง

ต้นจัำดที่ำา แลุ่ะเปีิดเผ่ยรัายงานการัถ่อครัองหลุ่ักที่รััพย์ แลุ่ะรัายงาน

การัเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งการัถ่อครัองหลัุ่กที่รััพย์ของบร่ัษััที่ต่อสำำานักงาน 

คณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ ตาม้ม้าตรัา 59 

แลุ่ะบที่กำาหนดโที่ษัตาม้ม้าตรัา 275 แห่งพรัะรัาชบัญ่ญั่ต่หลัุ่กที่รััพย์

แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ พ.ศ. 2535 (รัว่ม้ทัี่�งท่ี่�ม่้การัแก้ไขเพ่�ม้เต่ม้) แลุ่ะ

จัำดส่ำงสำำาเนารัายงานน่�ให้แก่บร่ัษััที่ฯ ในวั่นเด่ยว่กันกับท่ี่�ส่ำงรัายงาน 

ต่อสำำานักงานคณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ 

(3) กำาหนดให้กรัรัม้การั ผู้่บร่ัหารั พนักงาน แลุ่ะลุู่กจ้ำาง 

ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยท่ี่�ได้รัับที่รัาบข้อมู้ลุ่ภายในท่ี่�เปี็น 

สำารัะสำำา คัญ่ซ้� ง ม่้ผ่ลุ่หร่ัออาจำม่้ผ่ลุ่ต่อการัเปีลุ่่� ยนแปีลุ่งรัาคา 

หลัุ่กที่รััพย์จำะต้องงดการัซ่�อขายหลัุ่กที่รััพย์ของบร่ัษััที่ฯ ในช่ว่ง  
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30 วัันก่่อนท่ี่�งบก่ารเงินหรือข้้อมููลภายในนั�นจะเปิิดเผยต่่อสาธารณชน

 และในช่วังเวัลา 24 ชั�วัโมูงภายหลังจาก่ท่ี่�ข้้อมููลดังก่ล่าวัข้องบริษััที่ฯ

 ได้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนแล้วั โดยผู้ท่ี่�เก่่�ยวัข้้องกั่บข้้อมููลดังก่ล่าวัจะ

ต้่องไมู่เปิิดเผยข้้อมููลนั�นให้ผู้อื�นที่ราบจนก่ว่ัาจะได้มู่ก่ารแจ้งข้้อมููลนั�น

ต่่อต่ลาดหลัก่ที่รัพย์แห่งปิระเที่ศไที่ย และ/หรือ ต่่อสาธารณชนเป็ินท่ี่�

เร่ยบร้อยแล้วั

(4) ห้ามูมิูให้ก่รรมูก่าร ผู้บริหาร และพนัก่งานข้องบริษััที่ฯ และ

บริษััที่ย่อย ซ่ึ่�งรวัมูถ่ึงบุคคลท่ี่�ถูึก่สันนิษัฐานว่ัารู้หรือครอบครองข้้อมููล

ภายในต่ามูพระราชบัญญัต่ ิหลัก่ที่รัพย ์และต่ลาดหลัก่ที่รัพย ์  

พ.ศ. 2535 (รวัมูทัี่�งท่ี่�มู่ก่ารแก้่ไข้เพิ�มูเติ่มู) ใช้ข้้อมููลภายในข้องบริษััที่ฯ  

และบริษััที่ย่อย ท่ี่�มู่หรืออาจมู่ผลก่ระที่บต่่อก่ารเปิล่�ยนแปิลงราคาข้อง

หลัก่ที่รัพย์ข้องบริษััที่ฯ ซ่ึ่�งยังมิูได้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ ซ่ึ่�งต่นได้ล่วังรู้

มูา เพื�อก่ารซืึ่�อ ข้าย เสนอซืึ่�อ เสนอข้าย หรือชัก่ชวันให้บุคคลอื�นซืึ่�อ 

ข้าย เสนอซืึ่�อ หรือเสนอข้าย ซ่ึ่�งหลัก่ที่รัพย์ข้องบริษััที่ฯ ไมู่ว่ัาทัี่�งที่าง

ต่รงหรือที่างอ้อมู และไมู่วั่าก่ารก่ระที่ำาดังก่ล่าวัจะที่ำาเพื�อปิระโยชน์ 

ต่่อต่นเองหรือผู้อื�น หรือนำาข้้อเท็ี่จจริงเช่นนั�นออก่เปิิดเผยเพื�อให้ผู้อื�น

ก่ระที่ำาดังก่ล่าวั โดยต่นได้รับผลปิระโยชน์ต่อบแที่นหรือไมู่ก็่ต่ามู 

(5) บริษััที่ฯ ก่ำาหนดให้ก่รรมูก่าร ผู้บริหาร และพนัก่งาน 

ข้องบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยจะไมู่เปิิดเผยข้้อมููลภายในข้องบริษััที่ฯ 

และบริษััที่ย่อย และจะไมู่ใช้ต่ำาแหน่งหน้าที่่�ในบริษััที่ฯ และ/หรือ

บริษััที่ย่อย หรือนำาข้้อมููลภายใน หรือสารสนเที่ศท่ี่�มู่สาระสำาคัญซ่ึ่�งได้

รับรู้ หรือรับที่ราบในระหวั่างปิฏิิบัต่ิงานในบริษััที่ฯ และ/หรือบริษััที่

ย่อย ซ่ึ่�งยังไมู่ได้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ ไปิแสวังหาผลปิระโยชน์ในที่าง

มิูชอบ หรือเปิิดเผยกั่บบุคคลภายนอก่เพื�อปิระโยชน์ข้องต่นเอง หรือ

บุคคลอื�น ไมู่วั่าโดยที่างต่รงหรือที่างอ้อมู โดยไมู่คำาน่งวั่าจะได้รับผล

ปิระโยชน์ต่อบแที่นหรือไมู่ก็่ต่ามู 

(6) บริษััที่ฯ ก่ำาหนดให้ก่รรมูก่าร ผู้บริหาร และพนัก่งาน 

ข้องบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย มู่หน้าที่่�ปิฏิิบัต่ิต่ามูแนวัที่างก่ารใช้ 

ข้้อมููลภายในข้องพระราชบัญญัต่ิหลัก่ที่รัพย์และต่ลาดหลัก่ที่รัพย์  

พ.ศ. 2535 (รวัมูที่ั�งที่่�มู่ก่ารแก่้ไข้เพิ�มูเต่ิมู) รวัมูถึ่งก่ฎเก่ณฑ์์อื �น 

ท่ี่�เก่่�ยวัข้้อง

(7) บริษััที่ฯ ก่ำาหนดให้ก่รรมูก่าร ผู้บริหาร และพนัก่งาน 

ข้องบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย หรืออด่ต่ก่รรมูก่าร ผู้บริหาร และ

พนัก่งานที่่�ลาออก่แล้วั มู่หน้าที่่�เก่็บรัก่ษัาควัามูลับและ/หรือข้้อมููล

ภายในข้องบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย ต่ลอดจนข้้อมููลควัามูลับข้องคู่ค้า

ข้องบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย ที่่�ต่นได้รับที่ราบจาก่ก่ารปิฏิิบัต่ิหน้าที่่� 

และห้ามูมูิให้นำาควัามูลับและ/หรือข้้อมููลภายในข้องบริษััที่ฯ และ

บริษััที่ย่อย ต่ลอดจนข้้อมููลควัามูลับข้องคู่ค้าข้องบริษััที่ฯ และบริษััที่

ย่อยไปิใช้ปิระโยชน์แก่่บริษััที่อื�น และให้บุคคลภายนอก่ที่ราบ แมู้วั่า

ก่ารเปิิดเผยข้้อมููลดังก่ล่าวัจะไมู่ที่ำาให้เกิ่ดผลเส่ยหายแก่่บริษััที่ฯ บริษััที่

ย่อย หรือคู่ค้าก็่ต่ามู 

หาก่มู่ก่ารก่ระที่ำาอันฝ่่าฝ่ืนระเบ่ยบปิฏิิบัต่ิดังก่ล่าวัข้้างต่้น 

บริษััที่ฯ จะถึือเปิ็นควัามูผิดที่างวัินัยต่ามูข้้อบังคับก่ารที่ำางานข้อง 
บริษััที่ฯ ก่ฎระเบ่ยบข้องบริษััที่ โดยจะพิจารณาลงโที่ษัต่ามูควัร 
แก่่ก่รณ่ ตั่�งแต่่ ก่ารตั่ก่เตื่อนด้วัยวัาจา ก่ารตั่ก่เตื่อนเป็ินหนังสือ ก่าร
ภาคทัี่ณฑ์์ ต่ลอดจนก่ารเลิก่จ้างให้พ้นสภาพก่ารเป็ินพนัก่งาน

7. การดำำาเนิินิการในิการต่่อต้่านิคอร์รัปชัั่�นิ 
บริษััที่ และบริษััที่ในก่ลุ ่มู มู่ควัามูต่ระหนัก่และย่ดมูั �น 

ก่ารดำาเนินธุรก่ิจอย่างมู่คุณธรรมู มู่ควัามูรับผิดชอบต่่อสังคมู  
และผู ้มู่ส่วันได้เส่ยทีุ่ก่ก่ลุ ่มูต่ามูหลัก่ก่ารก่ำาก่ับดูแลก่ิจก่ารที่่ �ด ่  
รวัมูถึ่งจรรยาบรรณที่างธุรก่ิจข้องก่ลุ่มูบริษััที่ฯ ซึ่่�งเปิ็นก่ารสนับสนุน 
ก่ารเต่ิบโต่อย่างยั�งยืนให้แก่่บริษััที่ฯก่รรมูก่ารก่ลุ่มูบริษััที่ฯ จ่งมู ่
นโยบายในก่ารต่่อต่้านคอรัปิชั �น โดยผู ้บริหาร และพนัก่งาน 
จะไมู่เร่ยก่ร้อง ดำาเนินก่าร หรือยอมูรับก่ารคอร์รัปิชั�น ทีุ่ก่รูปิแบบ 
ไมู่วั่าก่รณ่ใดๆ ที่ั�งโดยที่างต่รงและที่างอ้อมู เพื�อปิระโยชน์ต่่อต่นเอง 
เพื�อน และคนรู้จัก่ โดยครอบคลุมูถึ่งธุรก่ิจข้องก่ลุ่มูบริษััที่และ 
ทีุ่ก่หน่วัยงานที่่�เก่่�ยวัข้้อง ที่ั�งน่� ก่ลุ่มูบริษััที่ฯ ได้ก่ำาหนดแนวัปิฏิิบัต่ิ 
และบที่บาที่หน้าที่่ �ผู ้ร ับผิดชอบ ต่ลอดจนจัดให้มู่ก่ารสอบที่าน  
และที่บที่วันก่ารปิฏิิบัต่ ิต่ามูนโยบายต่่อต่้านก่ารคอร์ร ัปิชั �นน่ � 
อย่างสมูำ�าเสมูอ เพื�อให้สอดคล้องก่ับก่ารเปิล่�ยนแปิลงข้องธุรก่ิจ 
ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ และก่ฎหมูายท่ี่�เก่่�ยวัข้้อง

บทบาทหน้ิาท่�และความรับผิิดำชั่อบ 
1. คณะก่รรมูก่ารก่ลุ่มูบริษััที่ฯ มู่หน้าท่ี่�ก่ำาหนดนโยบาย ก่ำากั่บ

ดูแล ให้มู่ระบบต่่อต่้านก่ารทีุ่จริต่คอร์ร ัปิชั �นที่่ �มู ่ปิระสิที่ธิภาพ  
รวัมูที่ั�งต่ิดต่ามูก่ารดำาเนินงาน เพื�อใหมู้ั�นใจวั่าฝ่่ายบริหารไดต้่ระหนัก่
ถ่ึงควัามูสำาคัญข้องก่ารต่่อต้่านก่ารทุี่จริต่คอร์รัปิชั�นและปิลูก่ฝั่งค่านิยมู
ดังก่ล่าวัให้เปิ็นวััฒนธรรมูข้ององค์ก่ร และก่ลุ ่มูบริษััที่ได้บรรลุ
วััต่ถุึปิระสงค์ต่ามูนโยบายก่ารต่่อต้่านก่ารคอร์รัปิชั�น 

2. คณะก่รรมูก่ารบริหาร มู่หน้าที่่�ที่บที่วันนโยบาย เพื�อ 
ให้สอดคล้องก่ับก่ารเปิล่�ยนแปิลงข้องธุรก่ิจ ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ และ
ก่ฎหมูายที่่�เก่่�ยวัข้้อง และให้ควัามูเห็นชอบในก่ารแก่้ไข้ปิรับปิรุงเพื�อ
เสนอข้ออนุมัูติ่ต่่อคณะก่รรมูก่ารบริษััที่ฯ รวัมูทัี่�งให้ควัามูเห็น และข้้อ
แนะนำาท่ี่�เป็ินปิระโยชน์ในก่ารจัดที่ำาแผนงาน และก่ารนำามูาต่รก่ารไปิ
ปิฏิิบัติ่

3. คณะก่รรมูก่ารต่รวัจสอบ มู่บที่บาที่หน้าท่ี่�และควัามูรับผิด
ชอบในก่ารสอบที่านระบบรายงานที่างก่ารเงินและบัญช่ ระบบก่าร
ควับคุมูภายใน และก่ระบวันก่ารอื�นที่่�เก่่�ยวัข้้องก่ับมูาต่รก่ารต่่อต่้าน
ก่ารคอร์รัปิชั�น เพื�อให้มัู�นใจว่ัาก่ารปิฏิิบัติ่งานข้องหน่วัยงานต่่างๆ เป็ิน
ไปิอย่างมู่ปิระสิที่ธิภาพ ถูึก่ต้่องต่ามูก่ฎหมูาย สอดคล้องต่ามูระเบ่ยบ
วิัธ่ปิฏิิบัติ่ เป็ินไปิต่ามูมูาต่รฐานสาก่ลและมูาต่รฐานที่างจริยธรรมูท่ี่�ด่ 

4. คณะก่รรมูก่ารบริหารควัามูเส่�ยง มู่หน้าที่่�ก่ำาหนดก่ลยุที่ธ์ 
โครงสร้างและที่รัพยาก่รที่่�ใช้ในก่ารบริหารควัามูเส่�ยง รวัมูที่ั�งก่าร 

รายงานประจำาปี 2564

154



ปีรัะเม่้น วั่ดผ่ลุ่ แลุ่ะการัต่ดตาม้ผ่ลุ่ของการับร่ัหารัคว่าม้เส่ำ�ยง 
โดยคำาน้งถ้งม้าตรัการัต่อต้านการัคอร์ัรััปีชั�น

5. ฝ่่ายบร่ัหารัม่้หน้าท่ี่�นำานโยบายน่�ไปีปีฏ่ิ์บัต่ ส่ำ�อสำารัแลุ่ะส่ำง
เสำร่ัม้ให้พนักงานท่ี่กรัะดับ  ตลุ่อดจำนผู้่ท่ี่� เก่�ยว่ข้องท่ี่กฝ่่ายม่้ 
คว่าม้รู้ัคว่าม้เข้าใจำแลุ่ะปีฏ่ิ์บัต่หน้าท่ี่�ได้โดยปีรัาศจำากการัคอร์ัรััปีชั�น  
รัว่ม้ทัี่�งส่ำงเสำร่ัม้แลุ่ะสำนับสำน่นให้กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ พ่จำารัณ์านำานโยบาย 
แลุ่ะม้าตรัการัต่อต้านการัคอร์ัรััปีชั�นน่�ไปีใช้ตาม้คว่าม้เหม้าะสำม้ ตลุ่อด
จำนนำาคว่าม้เห็นแลุ่ะข้อแนะนำาของคณ์ะกรัรัม้การักลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ แลุ่ะ/
หร่ัอคณ์ะกรัรัม้การัช่ดย่อยไปีปีฏ่ิ์บัต่ รัว่ม้ถ้งการัที่บที่ว่นคว่าม้เหม้าะ
สำม้ของรัะบบแลุ่ะม้าตรัการัต่างๆ การัรัายงานปีรัะเด็นปัีญ่หาต่างๆ  
ท่ี่�พบต่อคณ์ะกรัรัม้การักลุ่่่ม้บร่ัษััที่ แลุ่ะ/หร่ัอคณ์ะกรัรัม้การัช่ดยอ่ยตาม้
บที่บาที่หน้าท่ี่�แลุ่ะคว่าม้รัับผ่่ดชอบ

8. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
การัร้ัองเร่ัยนแลุ่ะการัแจ้ำงเบาะแสำการัท่ี่จำร่ัตคอร์ัรััปีชั�นเป็ีน

หน้าท่ี่�ของบ่คลุ่ากรัท่ี่กรัะดับของบร่ัษััที่แลุ่ะบร่ัษััที่ยอ่ยโดยสำาม้ารัถแจ้ำง
เบาะแสำการัท่ี่จำร่ัตคอร์ัรััปีชั�นได้โดยน่รันาม้ โดยผ่่านว่่ธุ่การัแลุ่ะช่องที่าง
ไปีรัษัณ่์ย์

เร่ัยน : ปีรัะธุานกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ

ท่ี่�อยู่ : 230 ถนนบางข่นเท่ี่ยน-ชายที่ะเลุ่ แขว่งแสำม้ดำา เขต
บางข่นเท่ี่ยน กร่ังเที่พม้หานครั 10150

กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ จำะให้คว่าม้เป็ีนธุรัรัม้แลุ่ะค้่ม้ครัองพนักงาน 
ท่ี่�ปีฏ่ิ์เสำธุหร่ัอแจ้ำงข้อมู้ลุ่เร่ั�องการัคอร์ัรััปีชั�นท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับก่จำกรัรัม้ 
ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ โดยจำะไม่้ลุ่ดตำาแหน่ง ลุ่งโที่ษั หร่ัอให้ผ่ลุ่ที่างลุ่บ 
แก่กรัรัม้การั ผู้่บร่ัหารั แลุ่ะพนักงานใดๆ แม้้การัปีฏ่ิ์เสำธุดังกลุ่่าว่จำะ
ที่ำาให้กลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ต้องสูำญ่เส่ำยโอกาสำที่างธุ่รัก่จำ แลุ่ะกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ  
จำะดำาเน่นการัตาม้ม้าตรัการัค้่ม้ครัองผู้่รัอ้งเร่ัยน หร่ัอผู้่ให้คว่าม้รัว่่ม้ม่้อ
ในการัรัายงานการัคอร์ัรััปีชั�นโดยเคร่ังครััด ตาม้ท่ี่�กำาหนดในนโยบาย 
รัะเบ่ยบแลุ่ะคู่ม่้อปีฏ่ิ์บัต่งานต่างๆ ของกลุ่่่ม้บร่ัษััที่ฯ ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

ราย์งานิผู้ลการปฏิิบัติ์หุ้น้ิาท่�ของคณะกรรมการ 
ต์รวจสอบในิรอบปท่ี�ผู้�านิมา

ในปีี 2564 บร่ัษััที่ฯ ม่้การัปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ 
อยู่ เป็ีนปีรัะจำำา โดยม่้กรัรัม้การัตรัว่จำสำอบเข้าร่ัว่ม้ปีรัะช่ม้ครับ 
องค์ปีรัะช่ม้ท่ี่กครัั�ง โดยม่้เน่�อหาสำารัะสำำาคัญ่ค่อการัเปิีดเผ่ย 
รัายงานผ่ลุ่การัปีฏ่ิ์บั ต่หน้าท่ี่�ของคณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ 
ในรัอบปีีท่ี่�ผ่่านม้า โดยม่้หัว่ข้อหลัุ่กดังน่�

1. การัสำอบที่านงบการัเง่น
2. การัพ่จำารัณ์าการัเสำนอแต่งตั�งผู้่สำอบบัญ่ช่แลุ่ะค่าสำอบ 

บัญ่ช่ในรัอบปีี 2564
3. การัสำอบที่านรัายการัท่ี่�เก่�ยว่โยงกัน
4. การัสำอบที่านรัายการัท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งที่างผ่ลุ่

ปีรัะโยชน์
5. การัสำอบที่านนโยบายแลุ่ะหลุ่ักปีฏ่ิ์บั ต่การับร่ัหารั 

คว่าม้เส่ำ�ยง
6. การัสำอบที่านการักำากับดูแลุ่ก่จำการัท่ี่�ด่
7. การัสำอบที่านรัะบบการัคว่บค่ม้ภายใน
8. การัตรัว่จำสำอบการัท่ี่จำร่ัต
9. การัสำอบที่านการัตรัว่จำสำอบภายใน
10. การัสำอบที่านกำากับดูแลุ่การัปีฏ่ิ์บัต่งาน

ราย์งานิผู้ลการปฏิิบัติ์หุ้น้ิาท่�ของคณะกรรมการ 
ช่้ดำย์�อย์อื�นิๆ

ในปีี 2564 บร่ัษััที่ฯ เปีิดเผ่ยข้อมู้ลุ่การัปีรัะช่ม้ แลุ่ะรัายงาน 
ผ่ลุ่การัปีฏ่ิ์บัต่หน้าท่ี่�ของคณ์ะกรัรัม้การัย่อยช่ดอ่�นๆ ไว้่อย่าง 
ครับถ้ว่น โดยสำาม้ารัถตรัว่จำสำอบรัายลุ่ะเอ่ยดใน “เอกสำารัแนบ 6 
รัายงานคณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ แลุ่ะรัายงานคณ์ะกรัรัม้การั 
ช่ดย่อยอ่�นๆ”
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12. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำาคัญต่่อการิจััด้ให้้มีริะบบการิควบคุม ภายในที�ดี้ โด้ยจััด้ให้้มีริะบบการิควบคุมภายในที�เพีียงพีอและมีปริะสิำทธิิภาพี

 คริอบคลุมการิด้ำาเนินงานของบริิษััทฯและบริิษััทย่อย ริวมทั�งได้้จััด้ให้้มีผู้้้ต่ริวจัสำอบภายในที�มีความอิสำริะจัากกลุ่มบริิษััท ทำาห้น้าที�ต่ริวจัสำอบ 

การิปฏิิบัต่ิงานของห้น่วยงานต่่างๆให้้เป็นไปต่ามนโยบายและริะเบียบ อำานาจัด้ำาเนินการิ ต่ามแผู้นงานที�ได้้ริับอนุมัต่ิปริะจัำาปี ริวมทั�งมี

การิพีิจัาริณาผู้ลการิปริะเมินริะบบการิควบคุมภายในต่ามแบบปริะเมินความเพีียงพีอของริะบบการิควบคุมภายในของสำำานักงาน ก.ล.ต่. 

ต่ามกริอบแนวทางการิควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) 

การิปฏิิบัต่ิงานต่ริวจัสำอบภายใน ได้้ถู้กกำาห้นด้ให้้แยกเป็นอิสำริะจัากสำ่วนงานอ่�น ๆ ภายในบริิษััทฯและมีการิปฏิิบัต่ิห้น้าที�ด้้วยความเป็นอิสำริะ 

โด้ยมีการิริายงานผู้ลการิปฏิิบัติ่งานโด้ยต่ริงต่่อคณะกริริมการิต่ริวจัสำอบ

คณะกริริมการิต่ริวจัสำอบเป็นผู้้้กำาห้นด้บทบาท ห้น้าที�ของ 

ฝ่่ายต่ริวจัสำอบภายในภายใต่้คำาปริึกษัาของฝ่่ายบริิห้าริและคำาชี้ี�แนะ 

จัากคณะกริริมการิบริิษััทฯ ความริับผู้ิด้ชี้อบที �สำำาคัญของฝ่่าย 

ต่ริวจัสำอบภายในค่อ เพี่ �อให้้แน่ใจัว่าริะบบการิควบคุมภายใน 

ของบริิษััทฯ มีปริะสำิทธิิภาพี มีการิปกป้องทริัพีย์สำินของบริิษััทฯ 

การิปฏิิบัต่ิต่ามกฎ ริะเบียบ ข้อบังคับต่่างๆที�เกี�ยวข้อง ริวมทั�งการิ 

ด้้แลการิบันทึกริายการิและความเชี้่�อถู่อได้้ของริายงานทางการิเงิน  

และเพี่�อให้้บริริลุวัต่ถูุปริะสำงค์ด้ังกล่าวข้างต่้น ฝ่่ายต่ริวจัสำอบภายใน 

จัึงมีห้น้าที�ในการิทด้สำอบการิบันทึกริายการิ การิสำอบทานความ 

เพีียงพีอของริะบบการิควบคุมภายใน การิสำอบทานการิปฏิิบัต่ิต่าม 

กฎ ริะเบียบ ข้อบังคับต่่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับบริิษััทฯ ซึึ่�งริวมทั�งนโยบาย 

ของฝ่่ายบริิห้าริและริะเบียบปฏิิบัติ่ต่่างๆ ของบริิษััทฯ การิต่ริวจัสำอบ

ต่ามคำาแนะนำาของผู้้้สำอบบัญชีี้ภายนอก การิให้้คำาเสำนอแนะเพ่ี�อแก้ไข 

ให้้ดี้ขึ�น การิต่ริวจัสำอบริายการิที�เกี�ยวโยงกันริวมถึูงการิสำอบทานการิ 

เปิด้เผู้ยข้อม้ล กิจักริริมที �ฝ่่ายต่ริวจัสำอบภายในให้้ความสำำาคัญ 

อีกอย่าง ค่อการิต่ริวจัสำอบการิปฏิิบัต่ิการิพีิเศษัและการิต่ริวจั 

ปฏิิบัติ่การิต่ามริะยะเวลาที�กำาห้นด้ นอกจัากนั�น ฝ่่ายต่ริวจัสำอบภายใน 

มีบทบาทเป็นเคร่ิ�องม่ออย่างห้นึ�งของคณะกริริมการิบริิษััทเพ่ี�อให้้แน่ใจั 

ว่าการิปฏิิบัต่ิงานของบริิษััทฯ และฝ่่ายบริหิ้าริ เป็นไปต่ามห้ลักการิ 

กำากับด้้แลกิจัการิที�ดี้ ฝ่่ายต่ริวจัสำอบภายในได้้รัิบอนุญาต่โด้ยต่ริงจัาก

คณะกริริมการิ ให้้เข้าถูึงข้อม้ลของบริิษััทฯ ทั�งที�เป็นค้่ม่อปฏิิบัต่ิงาน 

การิบันทึกริายการิด้้วยเคริ่�องคอมพีิวเต่อริ์ ทริัพีย์สำินของบริิษััทฯ 

แฟ้้มเอกสำาริ ริายงานต่่างๆ ริวมถึูงข้อม้ลจัากบุคคลต่่างๆ ที�เกี�ยวข้อง 

ซึ่ึ�งจัำาเป็นต่่อการิปฏิิบัต่ิการิต่ริวจัสำอบ อย่างไริก็ต่ามกิจักริริมการิ 

ต่ริวจัสำอบทั�งห้มด้ ได้ร้ิับการิสำนับสำนุนจัากบริิษััทฯ ฝ่่ายบริหิ้าริ และ 

การิให้้ความร่ิวมม่อที�ดี้ในการิปฏิิบัติ่งานต่ริวจัสำอบริะห้ว่างผู้้้ต่ริวจัสำอบ 

ภายใน ผู้้้บริิห้าริ และพีนักงานของบริิษััทฯ เพี่�อให้้การิปฏิิบัต่ิงาน 

ต่ริวจัสำอบภายในบริริลุความสำำาเร็ิจัต่ามวัต่ถุูปริะสำงค์

ความเหน็ของผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในตอ่
ระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 คณะกริริมการิต่ริวจัสำอบ คณะกริริมการิบริิษััท และ 

ผู้ ้ ้สำอบบัญชี้ ีได้ ้สำอบทานผู้ลการิปฏิิบ ัต่ ิงานต่ริวจัสำอบภายใน 

โด้ยพีิจัาริณาจัากริายงานผู้ลการิต่ริวจัสำอบ ที�ได้้มีการิปฏิิบัต่ิงาน 

ต่ริวจัสำอบริะบบการิควบคุมภายในขั�นต่อนการิปฏิิบัติ่งาน และนโยบาย 

ของบริิษััทฯและบริิษััทย่อย โด้ยมีความเห็้นว่าการิควบคุมภายในของ

กลุ่มบริิษััทฯ มีความเพีียงพีอและเห้มาะสำม และเป็นไปต่ามมาต่ริฐาน  

ทั�งในการิมาต่ริฐานปฏิิบัต่ิงานและมาต่ริฐานทางบัญชี้ีที�ยอมริับโด้ย

ทั�วไปของปริะกาศสำำานักงาน ก.ล.ต่. และข้อบังคับต่ลาด้ห้ลักทริพัีย์ 

ในการิริายงานงบการิเงินริายไต่ริมาสำ และงบการิเงินปริะจัำาปี ริวมทั�ง 

มีกริะบวนการิจััด้ทำาและเปิด้เผู้ยข้อม้ลในงบการิเงินอย่างถู้กต่้อง 

คริบถู้วน เพีียงพีอ และทันเวลามีริะบบการิควบคุมภายในที�เพีียงพีอ

และเห้มาะสำม ทั�งนี�ไม่พีบปริะเด็้นปัญห้าห้ร่ิอข้อบกพีร่ิองที�เป็นสำาริะ

สำำาคัญซึ่ึ�งอาจัก่อให้้เกิด้ความเสำียห้ายต่่อการิด้ำาเนินงานของกลุ่ม 

บริิษััทฯแต่่อย่างใด้ริวมถึูงมีริะบบการิควบคุมภายในในเร่ิ�องทำาธุิริกริริม

กับผู้้้ถู่อหุ้้นริายให้ญ่กริริมการิผู้้้บริิห้าริห้ร่ิอผู้้้มีส่ำวนเกี�ยวข้องกับบุคคล 

ดั้งกล่าวอย่างเพีียงพีอแล้วคณะกริริมการิต่ริวจัสำอบไม่มีความเห็้นแต่ก

ต่่างไปจัากความเห็้นของคณะกริริมการิบริิษััท

ความเห็นของผู้สอบบัญชีีต่อระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท

บริิษััท เคพีีเอ็มจีั ภ้มิไชี้ย สำอบบัญชีี้ จัำากัด้ ซึึ่�งเป็นผู้้้สำอบบัญชีี้

ของบริิษััทฯ ไม่มีข้อสัำงเกต่เกี�ยวกับข้อบกพีร่ิองในริะบบควบคุมภายใน

ที�มีนัยสำำาคัญด้้านบัญชีี้ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อย จัากการิต่ริวจัสำอบ

งบการิเงินสำำาห้รัิบปีสิำ�นสุำด้วันที� 31 ธัินวาคม 2564

รายงานประจำาปี 2564
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หััวหัน้้างาน้ตรวจสอบภายใน้ของบริษััทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้้แต่งต้�งให้้ นายจตุพร ว้นเต็ม 

ห้้วห้น้าสายงานตรวจสอบภายใน ของบริษ้ัท สบายเทคโนโลยี จำาก้ด้

 (มห้าชน) เป็็นผู้้้ร้บผู้ิด้ชอบในการป็ฏิิบ้ติห้น้าที�ควบคุมการตรวจ

สอบภายใน ของกลุ่มบริษั้ทฯ เน่�องจากมีความร้้ความสามารถและ

ความระม้ด้ระว้ง รอบคอบ มีความเป็็นอิสระอย่างเพียงพอรวมท้�งมี

ป็ระสบการณ์ในการป็ฏิิบ้ติงานด้้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้า

อบรมในห้ล้กส้ตรที�เกี�ยวข้องด้้านการตรวจสอบภายใน ซึ่่�งทำาให้้เช่�อ

ได้้ว่าตามคุณสมบ้ติข้างต้น มีความเห้มาะสมเพียงพอก้บการป็ฏิิบ้ติ

ห้น้าที�ด้้งกล่าว 

การแต่งตั�ง ถอดถอน้ และโยกย้ายผู้้้ดำารงตำาแหัน่้ง
หััวหัน้้างาน้ตรวจสอบภายใน้

การพิจารณาแต่งต้�ง ถอด้ถอน ผู้้้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษ้ัทฯ 

จะต้องผู้่านการอนุม้ติจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่าน้�น โด้ย 

ไม่ได้้มีการแทรกแซึ่งจากฝ่่ายบริห้ารอ่�นๆแต่อย่างใด้

การตรวจสอบติดตามการควบคุมภายใน้

ฝ่่ายตรวจสอบภายในได้้ร้บมอบภารกิจในฐานะห้น่วยงานตรวจ

สอบภายในของบริษ้ัท สบาย เทคโนโลยี จำาก้ด้ ได้้จ้ด้ทำาแผู้นการตรวจ

สอบสำาห้ร้บป็ีด้ำาเนินงาน 2564 ให้้เป็็นไป็ตามมาตรฐานวิชาชีพของ

การตรวจสอบภายในที�ยอมร้บโด้ยท้�วไป็ แผู้นการตรวจสอบจ้ด้ทำา

ข่�นโด้ยเห้ตุการณ์ที�ป็ระเมินได้้ว่า อาจมีผู้ลกระทบต่อความสามารถ

ในการบรรลุว้ตถุป็ระสงค์ทางธุุรกิจขององค์กร โด้ยอาศ้ัยการพิจารณา

จากสิ�งที�ตรวจพบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที�ควรให้้

ความสำาค้ญนำามาจ้ด้ลำาด้้บกิจกรรมตามน้ยสำาค้ญของความเสี�ยงที�อาจ

มีผู้ลกระทบต่อการส้มฤทธิุ�ในว้ตถุป็ระสงค์ของบริษ้ัทและกำาห้นด้เป็็น

แผู้นการตรวจสอบล่วงห้น้าสำาห้ร้บปี็ด้ำาเนินงาน โด้ยมุ่งเน้นการตรวจ

สอบและป็ระเมินความมีป็ระสิทธิุภาพและป็ระสิทธิุผู้ลของระบบการ

ควบคุมภายในให้้ครอบคลุมการด้ำาเนินงานสำาค้ญขององค์กรโด้ยใน

แผู้นงานตรวจสอบภายในป็ระจำาป็ี 2564 ตามที�ได้้ร้บอนุม้ติจากที�

ป็ระชุมคณะกรรการตรวจสอบ คร้�งที� 2/2564 ว้นที� 22 กุมภาพ้นธ์ุ  

2564 ได้้กำาห้นด้ขอบเขตการตรวจสอบระบบงานที�สำาค้ญป็ระจำาป็ี  

ได้้แก่ ระบบ Call Center ระบบการร้บร้้รายได้้ ระบบทร้พยากร

บุคคล และ ระบบขายและการตลาด้ ซ่ึ่�งห้ล้งจากการรายงานผู้ลการ

ตรวจสอบและการตรวจติด้ตามผู้ล ในทุกระบบตามแผู้นการตรวจ

สอบฯ รวมท้�งการตรวจสอบระบบที�เกี�ยวข้องก้นแล้ว ไม่พบป็ระเด็้น

ความเสี�ยงส้งที�ย้งไม่ได้้ร้บการป็ร้บป็รุงแก้ไข ซ่ึ่�งเป็็นเห้ตุให้้ผู้้้ตรวจสอบ

ภายในเกิด้ความไม่เช่�อม้�นในระบบที�ตรวจสอบแต่อย่างใด้

นอกจากนี�บริษ้ัท เคพีเอ็มจี ภ้มิไชย สอบบ้ญชี จำาก้ด้ ซ่ึ่�งเป็็น

ผู้้้สอบบ้ญชีร้บอนุญาตของบริษัท้ได้้มีการสอบทานระบบการควบคุม

ภายในของบริษ้ัทในส่วนที�เกี�ยวข้องก้บการจ้ด้ทำางบการเงิน เพ่�อให้้เกิด้

ความน่าเช่�อถ่อได้้ของรายงานทางการเงิน โด้ยไม่พบข้อบกพร่องที�เป็็น

สาระสำาค้ญสำาห้ร้บงบการเงินของบริษ้ัทปี็สิ�นสุด้ 31 ธุ้นวาคม 2564

ความเห็ัน้ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้ ้ความเห้ ็นเก ี �ยวก ้บการ 

กำาก้บด้้แลกิจการที�ดี้ การบริห้ารความเสี�ยง การกำาก้บการป็ฏิิบ้ติงาน  

และการควบคุมภายในของบริษั้ทฯ ในป็ี 2564 ตามที�แสด้งไว้ใน 

เอกสารแนบที� 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหัว่างกัน้และรายการท่�เก่�ยวโยงกัน้ 

บริษ้ัทฯ ป็ระกอบด้้วยบริษ้ัทย่อยในเคร่อเป็็นจำานวนมาก และ 

บริษั้ทเห้ล่าน้�นด้ำาเนินธุุรกิจโด้ยอาศั้ยการทำาธุุรกรรมระห้ว่างก้น 

เช่น การบริการ การซึ่่�อขายว้ตถุด้ิบและอุป็กรณ์ การสน้บสนุนและ

ช่วยเห้ล่อทางด้้านการเงินและบุคลากร โด้ยการด้ำาเนินการด้้งกล่าว 

ถ้กต้องตามกฎห้มาย กฎระเบียบที�บ้งค้บใช้โด้ยห้น่วยงานภาคร้ฐ 

ห้น่วยงานการกำาก้บด้้แล ห้ร่อห้น่วยงานอ่�นที�เกี�ยวข้อง 

 คณะกรรมบริษ้ัทได้้ร้บร้้และให้้ความสำาค้ญต่อการพิจารณา 

อนุม้ติการทำารายการระห้ว่างก้นและรายการที�เกี�ยวโยงก้น ห้ร่อรา

ยการที�อาจมีความข้ด้แย้งทางผู้ลป็ระโยชน์ไม่ว่าจะระห้ว่างบริษั้ท 

ห้ร่อบุคคล โด้ยทางบริษั้ทฯ ได้้กำาห้นด้นโยบายที�สอด้คล้องก้นก้บ 

จรรยาบรรณและบรรท้ด้ฐานที�บริษั้ทฯ ได้้ย่ด้ถ่อไว้ต้�งแต่เม่�อเริ�ม 

ก่อต้�งข่�น
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รายละเอียดำความสัมพันิธ์ุของบุคคลและนิิติบุคคลที�อาจมีความขัดำแย้งกับบริษัทฯ

รัายลุ่ะเอ่ยดของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อยของบร่ัษััที่ฯ ณ์ วั่นท่ี่� 31 ธัุนว่าคม้ 2564 ม่้ดังน่�

บริษัท การปีระกอบธุุรกิจ

ธุุรกิจบริการระบบชำาระเงินิ	(Payment)

1. บริษััท สบาย์ เทคโนิโลย่์ จำากัดำ (มหุ้าช้นิ) ธุ่รกิจใหุ้้บริการธุ่รกรรมทางการเงินิผู้�านิตู้์เติ์มเงินิอัต์โนิมัติ์ภาย์ใต้์เครื�องหุ้มาย์ 
การค้า “เติ์มสบาย์พลสั” และการจำาหุ้นิ�าย์ตู้์เติ์มเงินิอัต์โนิมติั์ทั�งในิรูปแบบการช้ำาระ
ด้ำวย์เงินิสดำและเงินิผู้�อนิ

2. บริษััท สบาย์ มันิน่ิ� จำากัดำ (“SBM”) ธุ่รกิจใหุ้้บริการและเป็นิตั์วกลางในิการช้ำาระเงินิ (ระบบ E-Payment) ต์ลอดำจนิ
รับเงินิโอนิได้ำครบวงจร 

3. บริษััท สบาย์ เอ็กเช้นิจ์ จำากัดำ (“SBE”) ธุ่รกิจใหุ้้บริการจัดำทำาระบบ Loyalty และ CRM สำาหุ้รับการใหุ้้บริการลูกค้าผู้�านิ
 Ecosystem ของกล่�มบริษััทฯ

ธุุรกิจจัดำจำาหน่ิายสินิค้าและผลิตภััณฑ์์	(Merchandising)

4. บริษััท ท่บ่เอสพ่ จำากัดำ (มหุ้าช้นิ) (“TBSP”) ธุ่รกิจผู้ลิต์บัต์รพลาสติ์กและบริการบันิท้กข้อมูลส�วนิบ่คคลลงบนิบัต์รด้ำวย์
เครื�องพิมพ์และการจัดำการระบบความปลอดำภัย์

5. บริษััท เวนิดิำ�ง พลัส จำากัดำ (“VDP”) ธุ่รกิจจำาหุ้นิ�าย์เครื�องดืำ�มและอาหุ้ารสำาเร็จรูปผู้�านิตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์ ภาย์ใต้์
เครื�องหุ้มาย์การค้า “เวนิดิำ�ง พลัส”

6. บริษััท สบาย์ มาร์เก็ต์ พลัส จำากัดำ (“SBMP”) ธุ่รกิจเพื�อลงท่นิในิธุ่รกิจการขาย์สินิค้าทั�งออนิไลน์ิและออฟื้ไลน์ิผู้�านิ Ecosystem 
ของกล่�มบริษััทฯ

7. บริษััท สบาย์ ฟูื้�ดำ พลัส จำากัดำ (“SBFP”) ธุ่รกิจจัดำจำาหุ้นิ�าย์อาหุ้ารสดำ อาหุ้ารแหุ้้ง และวัต์ถ่ืดิำบ สำาหุ้รับประกอบอาหุ้าร ผู้�านิ
ระบบจัดำการร้านิค้าปล่ก (POS) ของ SBS

ธุุรกิจระบบโซลูชั�นิ	(Solutions)

8. บริษััท สบาย์ โซลูชั้�นิส์ จำากัดำ (“SBS”) ธุ่รกิจระบบศูนิย์์อาหุ้าร และการขาย์อ่ปกรณ์ ของระบบศูนิย์์อาหุ้าร พร้อมการใหุ้้
บริการติ์ดำตั์�งและวางระบบศูนิย์์อาหุ้าร การใหุ้้บริการจัดำการศูนิย์์อาหุ้ารพร้อมการ
จ้างบำาร่งรักษัาต์ลอดำอาย่์สัญญา

9. บริษััท เอ.ท่.พ่.เฟื้รนิด์ำ เซอร์วิส จำากัดำ
 (“ShipSmile”)

ธุ่รกิจใหุ้้บริการจ่ดำรับ-ส�งพัสด่ำสำาหุ้รับการขนิส�ง ในิรูปแบบแฟื้รนิไช้ส์ไปรษัณ่ย์์
เอกช้นิ และใหุ้้บริการเป็นิเคานิ์เต์อร์เซอร์วิสสำาหุ้รับการใหุ้้บริการต์�างๆ เช้�นิ การ
ต์�อพรบ. ภาษ่ัรถืย์นิต์์ หุ้รือช้ำาระบิลต์�างๆ

ธุุรกิจบริการทางการเงินิ	(Financial	Service)

10. บริษััท สบาย์ แคปปิต์อล พลัส จำากัดำ
 (“SCAP”)

ธุ่รกิจใหุ้้บริการสินิเชื้�อหุ้ม่นิเว่ย์นิธุ่รกิจ สินิเชื้�อส�วนิบ่คคลม่หุ้ลักประกันิ และไม�ม่
หุ้ลักประกันิ ผู้�านิ Ecosystem ของกล่�มบริษััทฯ และพันิธุมิต์ร (ปจัจ่บันิอยู์�ระหุ้ว�าง
การขอใบอน่ิญาต์)

11. บริษััท สบาย์ แมกซ่� อินิชั้วรันิส์ โบรกเกอร์
 จำากัดำ (“SBMX”) 

ธุ่รกิจนิาย์หุ้น้ิาประกันิภัย์ (Broker Insurance) เพื�อใหุ้้บริการผู้ลิต์ภัณฑ์์ และบริการ
ทางด้ำานิการประกันิ เช้�นิ ประกันิภัย์รถืย์นิต์์ภาคบังคับ (พรบ.) ประกันิรถืย์นิต์์ภาค
สมัครใจ ประกันิอ่บัติ์เหุ้ต่์ ประกันิการเดิำนิทาง และอื�นิๆ

ทัี่�งน่� บ่คคลุ่แลุ่ะน่ต่บ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งกับบร่ัษััที่ฯ ปีรัะกอบด้ว่ย

(ก) กรัรัม้การัหร่ัอผู้่บร่ัหารัของบร่ัษััที่ฯ 

(ข) ผู้่ถ่อห้่นรัายใหญ่่ของบร่ัษััที่ฯ 

(ค) ผู้่ม่้อำานาจำคว่บค่ม้ของบร่ัษััที่ฯ 

(ง) บ่คคลุ่ท่ี่�ม่้คว่าม้สัำม้พันธ์ุที่างสำายโลุ่ห่ต ที่างการัสำม้รัสำหร่ัอ โดยการัจำดที่ะเบ่ยนตาม้กฎหม้ายกับบ่คคลุ่ตาม้ (ก) (ข) หร่ัอ 
(ค) ซ้�งได้แก่ บ่ดา ม้ารัดา คู่สำม้รัสำ พ่�น้อง บ่ตรั หร่ัอคู่สำม้รัสำของบ่ตรั 

(จำ) น่ต่บ่คคลุ่ใดๆ ท่ี่�บ่คคลุ่ตาม้ (ก) (ข) หร่ัอ (ค) ถ่อห้่น หร่ัอม่้อำานาจำคว่บค่ม้หร่ัอม่้ส่ำว่นได้ส่ำว่นเส่ำยอ่�นใดไม่้ว่่าโดยที่างตรัง
หร่ัอที่างอ้อม้อย่างม่้นัยสำำาคัญ่
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โดยบร่ัษััที่ฯ ม่้บ่คคลุ่แลุ่ะน่ต่บ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งกับบร่ัษััที่ฯ สำำาหรัับงว่ดปีีส่ำ�นส่ำดวั่นท่ี่�  31 ธัุนว่าคม้ 2564 ดังน่� 

สรุปีรายละเอียดำรายการระหว่างกันิของบุคคลและนิิติบุคคลที�อาจมีความขัดำแย้งกับบริษัทฯ

1. บริษััทฯ กับ บริษััท เวนิดิำ�ง พลัส จำากัดำ (“VDP”)
โดยบ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งกับบร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”) ม่้ดังน่�
1. นายชูเก่ยรัต่ ร่ัจำนพรัพจ่ำ ดำารังตำาแหน่งปีรัะธุานคณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) 

แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”)
2. นายว่่รััช ม้รักตกาลุ่ ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัแลุ่ะปีรัะธุานเจ้ำาหน้าท่ี่� 

บร่ัหารัของบร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”)
3. นายว่ช่รัธุรั คงส่ำข ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้กา รั ของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด 

(“VDP”)

โดยลัุ่กษัณ์ะรัายการัของบร่ัษััที่ฯ กับ บร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”) ม่้ดังน่�

ลักษัณะราย์การ มูลค�าราย์การ (ล้านิบาท) ความจำาเปน็ิและ 
ความสมเหุ้ต่์สมผู้ล

ความเห็ุ้นิของคณะกรรมการ 
ต์รวจสอบ

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธัุนิวาคม 
2563

งวดำปีสิ�นิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธัุนิวาคม 
2564

1. ต้์นิท่นิจากการขาย์สินิค้า 0.88  2.21 บริษััทฯ ได้ำม่การซื�อสินิค้าจาก 
VDP ซ้�งเป็นิสินิค้าท่�จะม่การ 
พิ จ า ร ณ า ย์ ก เ ลิ ก จำา หุ้ นิ� า ย์ 
สินิค้าท่�ม่อัต์ราการหุ้ม่นิเว่ย์นิต์ำ�า 
(หุ้รือม่ย์อดำขาย์น้ิอย์) เพื�อ 
เป็นิการระบาย์สินิค้าคงเหุ้ลือ
ดัำงกล�าว ซ้�ง VDP จ้งได้ำขาย์ 
สินิค้าใหุ้้แก�กรรมการ,พนัิกงานิ 
ของบริษััทฯ และบริษััทย์�อย์ 
ท่� ราคาท่นิของสินิค้าแต์�ละ 
ประเภท

คณะกรรมการต์รวจสอบม่ 
ความเหุ้็นิว�าราย์การดำังกล�าว
ม่ความเหุ้มาะสมในิดำ้านิราคา 
และเปน็ิประโย์ช้น์ิต์�อบริษััทย์�อย์ 
และบริษััทฯ ในิการระบาย์สินิค้า 
คงเหุ้ลือท่� เ ลิกจำาหุ้นิ�าย์ผู้�านิ 
ตู้์ จำา หุ้ นิ� า ย์ สิ นิ ค้ า อั ต์ โ นิ มั ติ์ 
โดำย์ไม�ขาดำท่นิ

เจ้าหุ้น่ิ�การค้า 0.12 3.64

   

   

   

2. ราย์ได้ำการบริหุ้ารจัดำการ

ลูกหุ้น่ิ�อื�นิ

0.81

0.06

0.81

0.62

บริษััทฯ ได้ำเข้าทำาสัญญา 
รับจ้างบริหุ้ารงานิใหุ้้กับ VDP  
โดำย์ม่ผู้ลตั์�งแต์�เดืำอนิพฤษัภาคม 
2562 - ธัุนิวาคม 2562  
และต์�อสัญญาอัต์โนิมัติ์ต์�อไป 
อ่กคราวละ 6 เดืำอนิ อัต์รา 
ค�าต์อบแทนิเดำือนิละ 100,000  
บาท ทั�งน่ิ� การคิดำอัต์ราค�า 
บริการดัำงกล�าวของบริษััทฯ 
ได้ำพิจารณาต์ามจำานิวนิบ่คลากร 
และงานิท่�ดำำาเนิินิการในิ VDP

อ ย์� า ง ไ ร ก็ ต์ า ม ตั์� ง แ ต์� ใ นิ 
ไต์รมาส 1/2563 ซ้�งได้ำเกิดำ 
โรคระบาดำ COVID-19 ส�งผู้ล 
กระทบต์�อสภาวะเศรษัฐกิจและ 
ลั ก ษั ณ ะ ก า ร ทำา ง า นิ ข อ ง 
บ่คคลากรท่�เปล่�ย์นิไป ดัำงนัิ�นิ 
ทางบริษััทฯ จ้งม่นิโย์บาย์ 
ใหุ้้ส�วนิลดำค�าบริหุ้ารจัดำการ 
เพื� อใ หุ้้สอดำคล้องกับสถืานิ
การณ์ในิปัจจ่บันิ ในิอัต์รา 
50% จากอัต์ราปกต์ิดัำงกล�าว 
ข้างต้์นิต์ลอดำมาจนิถ้ืงปจัจ่บันิ

คณะกรรมการต์รวจสอบม่ 
ความเห็ุ้นิว�า การเร่ย์กเก็บ 
ค� า บ ริ หุ้ า ร จั ดำ ก า ร ร ะ หุ้ ว� า ง 
บริษััทฯ และ VDP ม่ความ 
สมเหุ้ต่์สมผู้ลสอดำคล้องกับงา
นิท่�ดำำาเนิินิการ และจำานิวนิบ่คล
ากรท่�ได้ำจัดำสรรเข้าไปใหุ้้บริการ 
ทั�งน่ิ� ในิกรณ่ท่�ม่การลดำอัต์ราค�า
บริหุ้ารจัดำการ ซ้�งสอดำคล้องกับ
ทั�งค�าใช้้จ�าย์ของบ่คลากรของบ
ริษััทฯ ท่�ใหุ้้บริการ VDP จ้งม่คว
ามสมเหุ้ต่์สมผู้ลสอดำคล้องจาก
สถืานิการณ์ข้างต้์นิ
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ลักษัณะราย์การ มูลค�าราย์การ (ล้านิบาท) ความจำาเปน็ิและ 
ความสมเหุ้ต่์สมผู้ล

ความเห็ุ้นิของคณะกรรมการ 
ต์รวจสอบ

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธัุนิวาคม 
2563

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธัุนิวาคม 
2564

3. ค�าแนิะนิำาสถืานิท่�ตั์�งตู้์ 3.73 0.54 VDP ทำาสัญญาต์ัวแทนิ 
กับบริษััทฯ ระย์ะเวลาตั์�งแต์� 1 
มกราคม 2563 - 1 ธัุนิวาคม 2563 
และต์�อสัญญาอัต์โนิมัติ์ต์�อไป 
อ่กคราวละ 1 ป ีอัต์ราค�าต์อบแทนิ 
900 บาทต์�อตู้์

คณะกรรมการต์รวจสอบม่
ความเหุ้็นิต์�อราย์การดำังกล�าว
ว�าการจ�าย์ค�าส�วนิแบ�งผู้ลต์อบ
แทนิ ม่ความเหุ้มาะสม และเป็นิ
ไปต์ามการดำำาเนิินิธุ่รกิจปกติ์ข
องบริษััทฯ

เจ้าหุ้น่ิ�อื�นิ 0.16 -

   

   

4. ราย์การ QR payment   ทาง VDP ได้ำม่การข้�นิระบบ 
ตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัติ์ ซ้�งช้ำาระ 
ค� า สินิค้า ดัำงกล� าวผู้� านิระบ 
บการเงินิของบริษััทฯ ซ้�งเป็นิ 
ไ ป ต์ า ม ใ บ อ น่ิ ญ า ต์ ก า ร รั บ 
ช้ำาระเงินิ และการสร้าง QR 
Code ของบรษัิัทฯ โดำย์จะม่การ
เร่ย์กเงินิระหุ้ว�างกันิท่กสิ�นิเดืำอนิ 

คณะกรรมการต์รวจสอบม่
ความเหุ้็นิว�าราย์การดำังกล�าวเ
ป็นิไปต์ามการดำำาเนิินิธุ่รกิจปก
ติ์ของบริษััทฯ

เจ้าหุ้น่ิ�อื�นิ 2.24 2.22

5. ราย์ไดำ้จากการขาย์สินิค้าและ 
อ ะ ไ หุ้ ล� / ส ติ์� ก เ ก อ ร์ อ ะ ไ หุ้ ล� ร อ ง /
สติ์กเกอร์
ลูกหุ้น่ิ�อื�นิ

4.10
 
 
-

1.27
 
 
-

VDP ได้ำว�า จ้างบริษััทฯ 
เพื�อผู้ลิต์สติ์�กเกอร์ สำาหุ้รับ
ติ์ดำบนิตู้์ขาย์สินิค้าอัต์โนิมัต์ิ  
โดำย์กำาหุ้นิดำโดำย์คำานิวณต้์นิท่นิ 
ทั�งทางต์รง และทางอ้อม 
ของบริ ษััทฯ  ในิการผู้ลิต์ 
บวกกำาไรร้อย์ละ 6

คณะกรรมการต์รวจสอบ 
ม่ความเห็ุ้นิต์�อราย์การดำงักล�าว 
ว�าม่ความเหุ้มาะสม เพื�อบริหุ้าร 
จัดำการด้ำานิต้์นิท่นิของกล่�ม 
บริษััทฯ

6. สินิค้านิำ�าดืำ�มโดำราเอม�อนิ - 11.92 บริษััทฯ ได้ำจ้างผู้ลติ์นิำ�าดืำ�มและ 
นิำ�าแร� ลิขสิทธิุ�โดำราเอม�อนิ เพื�อ 
ทำาการขาย์ใหุ้้กับ VDP โดำย์ 
กำาหุ้นิดำราคาขาย์นิำ�าดืำ�มขวดำละ 
2.71 บาท และนิำ�าแร�ขวดำละ 3.32 
บาท

คณะกรรมการต์รวจสอ
บม่ความเ ห็ุ้นิต์�อราย์การดัำ
งกล�าวว� า ม่ความเหุ้มาะสม 
เนืิ�องจากม่บริษััทฯ สามารถืจัดำหุ้
าแหุ้ล�งผู้ลิต์ได้ำดำว้ย์ต้์นิท่นิท่�ถูืกก
ว�าการ VDP ซื�อต์รงจากผูู้้ผู้ลิต์

ลูกหุ้น่ิ�การค้า 0.05 -

7. ตั์�วสัญญาใช้้เงินิ   บริษััทฯ ม่ความต้์องการในิการ 
ใช้้เงินิท่นิหุ้ม่นิเว่ย์นิจำานิวนิมาก 
บริษััทฯ จ้งกู้ยื์มเงินิระย์ะสั�นิจาก  
VDP ในิรูปแบบของตั์�วสัญญา 
ใช้้เงินิ ม่กำาหุ้นิดำการช้ำาระคืนิ 
เมื�อทวงถืาม และม่อัต์ราดำอกเบ่�ย์ 
คงท่�ร้อย์ละ 3.72 ต์�อปี โดำย์อัต์รา 
ดำอกเบ่�ย์ดัำงกล�าวเป็นิอัต์รา 
ดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิเฉล่�ย์ของกล่�ม 
บริษััทท่�ใช้้เป็นิอัต์ราเด่ำย์วกันิ 
อย์�างไรก็ต์าม บริษััทฯ ได้ำช้ำาระ 
ตั์� ว สั ญ ญ า ใ ช้้ เ งิ นิ ดัำ ง ก ล� า ว 
เปน็ิท่�เร่ย์บร้อย์แล้ว 

คณะกรรมการต์รวจสอบม่ 
ความเห็ุ้นิว�าราย์การดัำงกล�าวม่ค
วามเหุ้มาะสมเนืิ�องจากเป็นิการบ
ริหุ้ารสภาพคล�องจากส�วนิกลาง 
(SBT) เพื�อประสิทธิุภาพองค์รวม 
อ่กทั�งเป็นิอัต์ราดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิ 
เฉล่�ย์ของกล่�มบริษััทท่�ใช้้เป็นิ 
อัต์ราเด่ำย์วกันิ ได้ำดำำาเนิินิการ 
ช้ำาระตั์�วสัญญาใช้้เงินิจำานิวนิ 
ดัำงล�าวเป็นิท่�เร่ย์บร้อย์แล้ว

ต้์นิงวดำ - 4.22

เพิ�มข้�นิ 46.50 -

(ลดำลง) (42.28) (4.22)

สิ�นิงวดำ 4.22 -

ดำอกเบ่�ย์รับ   

ดำอกเบ่�ย์รับ 0.38 -

ดำอกเบ่�ย์ค้างรับ 0.01 -
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ลักษัณะราย์การ มูลค�าราย์การ (ล้านิบาท) ความจำาเปน็ิและ 
ความสมเหุ้ต่์สมผู้ล

ความเห็ุ้นิของคณะกรรมการ 
ต์รวจสอบ

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธัุนิวาคม 
2563

งวดำปีสิ�นิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธัุนิวาคม 
2564

8. เงินิใหุ้้กู้ยื์มแก�บริษััทท่�เก่�ย์วข้อง   ทางบริษััทฯ ได้ำขอวงเงินิ 
สิ นิ เ ชื้� อ กั บ  บ ม จ . ธุ นิ า ค า ร 
กสิกรไทย์ โดำย์จะนิำาเงินิกู้ไปใช้้
ในิวัต์ถ่ืประสงค์เพื�อสนัิบสน่ินิก
ารลงท่นิในิ VDP กู้ยื์มสำาหุ้รับ 
ซื�อตู้์จำาหุ้นิ�าย์เครื�องดืำ�มอัต์โนิมัติ์ 
ในิโครงการ “ดืำ�มได้ำบ่ญ” ของ 
สภากาช้าดำไทย์

โดำย์บริษััทฯ ได้ำใหุ้้เงินิกู้ยื์ม กับ 
VDP เป็นิตั์�วสัญญาใช้้เงินิ เพื�อ 
ใ ช้้ ใ นิ วั ต์ ถ่ื ป ร ะ ส ง ค์ ดัำ ง ก ล� า ว 
ข้างต้์นิ

ทั�งน่ิ� ทาง VDP ต้์องการ 
ใช้้เงินิท่นิหุ้ม่นิเว่ย์นิจำานิวนิมาก
จ้งกู้ยื์มเงินิระย์ะสั�นิจากบริษััทฯ 
ในิรูปแบบของตั์�วสัญญาใช้้เงินิ 
ม่กำาหุ้นิดำการช้ำาระคืนิเมื�อทวงถืาม 
และม่อัต์ราดำอกเบ่�ย์คงท่�ร้อย์ละ 
3.57 - 4.95 ต์�อปี โดำย์อัต์รา 
ดำอกเบ่�ย์ดัำงกล�าวเป็นิอัต์ราดำอก 
เบ่�ย์ต้์นิท่นิถัืวเฉล่�ย์ของกล่�ม 
บริษััทท่�กู้จากสถืาบันิการเงินิ 
ต์�างๆ และบวกส�วนิต์�าง 0.25% 
ต์ามนิโย์บาย์การกู้ย์มืเงินิในิกล่�ม
บริษััท หุ้รืออัต์ราดำอกเบ่�ย์ท่�กู้ต์รง
จากสถืาบันิการเงินิเพื�อธุ่รกรรม
น่ิ� (ก�อนิม่นิโย์บาย์ดัำงกล�าว) 

คณะกรรมการต์รวจสอบม่ค
วามเหุ้น็ิว�าราย์การดำงักล�าวม่คว
ามเหุ้มาะสมเนืิ�องจากเป็นิการบริ
หุ้ารสภาพคล�องจากส�วนิกลาง 
(SBT) เพื�อประสิทธิุภาพองค์รวม 
อ่กทั�งเป็นิอัต์ราดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิเ
ฉล่�ย์ของกล่�มบริษััทท่�ใช้้เปน็ิอัต์ร
าเด่ำย์วกันิ เพื�อใช้้เป็นิเงินิท่นิในิก
ารประกอบธุร่กิจหุ้ลักของ VDP 
ซ้�งเป็นิไปต์ามวัต์ถ่ืประสงค์ของว
งเงินิสินิเชื้�อท่�ได้ำรับอน่ิมัติ์

ต้์นิงวดำ 43.06 163.27

เพิ�มข้�นิ 295.24 119.30

(ลดำลง) (175.03) (37.96)

สิ�นิงวดำ 163.27 244.61

ดำอกเบ่�ย์จ�าย์   

ดำอกเบ่�ย์จ�าย์ 6.65 7.63

ดำอกเบ่�ย์ค้างจ�าย์ 1.08 0.73
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2. บริษััทฯ กับ บริษััท สบาย์ มันิน่ิ� จำากัดำ (“SBM”)

โดยบ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งกับ บร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”) ม่้ดังน่�

1. นายชูเก่ยรัต่ ร่ัจำนพรัพจ่ำ ดำารังตำาแหน่งปีรัะธุานคณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การั

ของบร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”)

2. นายว่่รััช ม้รักตกาลุ่ ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัแลุ่ะปีรัะธุานเจ้ำาหน้าท่ี่�

บร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”)

3.นายสัำนต่ธุรั บ่ญ่เจ่ำอ ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่  

สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”)

4. นายว่ช่รัธุรั คงส่ำข ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด

 (“SBM”)

โดยลัุ่กษัณ์ะรัายการัของบร่ัษััที่ฯ กับ บร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”) ม่้ดังน่�

ลักษัณะราย์การ มูลค�าราย์การ (ล้านิบาท) ความจำาเปน็ิและความ
สมเหุ้ต่์สมผู้ล

ความเห็ุ้นิของคณะกรรมการ
ต์รวจสอบ

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธัุนิวาคม  
2563

งวดำปสิี�นิส่ดำ
วันิท่� 

31 ธัุนิวาคม 
2564

1. ราย์ได้ำการบริหุ้าร 
จัดำการ

ลูกหุ้น่ิ�อื�นิ

0.72

0.54

0.72

 -

บริษััทฯ ได้ำเข้าทำาสัญญารับจ้าง 
บริหุ้ารงานิใหุ้้กับ SBM อัต์รา 
ค�าต์อบแทนิเดืำอนิละ 60,000 บาท  
ทั� ง น่ิ�  ก า ร คิ ดำ อั ต์ ร า ค� า บ ริ ก า ร 
ดัำงกล�าวของบริษััทฯ ได้ำพิจารณา 
ต์ามจำานิวนิบ่คลากร และงานิท่� 
ดำำาเนิินิการในิ SBM

 

คณะกรรมการต์รวจสอบม่ความ 
เห็ุ้นิว�า การเร่ย์กเก็บค�าบริหุ้ารจัดำการ 
ระหุ้ว�างบริษััทฯ และ SBM ม่ความ 
สมเหุ้ต่์สมผู้ลสอดำคล้องกับงานิท่� 
ดำำาเนิินิการ และจำานิวนิบ่คลากรท่�ได้ำ
จัดำสรรเข้าไปใหุ้้บริการ

2. ตั์�วสัญญาใช้้เงินิ   บริษััทฯ ม่ความต้์องการในิการ 
ใช้้เงินิท่นิหุ้ม่นิเว่ย์นิ บริษััทฯ จ้งกู้ยื์ม 
เงินิระย์ะสั�นิจาก SBM ในิรูปแบบ 
ของตั์�วสัญญาใช้้เงินิ ม่กำาหุ้นิดำ 
การช้ำาระคืนิเมื�อทวงถืาม และม่อัต์รา 
ดำอกเบ่�ย์คงท่�ร้อย์ละ 0.55 - 3.57 
ต์�อปี โดำย์อัต์ราดำอกเบ่�ย์ดัำงกล�าวเปน็ิ 
อัต์ราดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิถัืวเฉล่�ย์ของ 
กล่�มบริษััทท่�กู้จากสถืาบันิการเงินิ 
ต์�างๆ และบวกส�วนิต์�าง 0.25%  
ต์ามนิโย์บาย์การกู้ย์ืมเงินิในิกล่�ม 
บริษััท หุ้รืออัต์ราดำอกเบ่�ย์ท่�กู้ต์รง
จากสถืาบันิการเงินิเพื�อธุ่รกรรมน่ิ� 
(ก�อนิม่นิโย์บาย์ดัำงกล�าว)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต์ ร ว จ ส อ บ ม่ 
ความเห็ุ้นิว�าราย์การดัำงกล�าวม่ความ 
เหุ้มาะสมเนืิ�องจากเป็นิการบริหุ้าร
สภาพคล�องจากส�วนิกลาง (SBT) 
เพื�อประสิทธิุภาพองค์รวม อ่กทั�ง 
เป็นิอัต์ราดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิเฉล่�ย์ของ 
กล่�มบริษััทท่�ใช้้เป็นิอัต์ราเด่ำย์วกันิ

ต้์นิงวดำ 67.10 57.49

เพิ�มข้�นิ - 200.00

(ลดำลง) (9.61) (24.58)

สิ�นิงวดำ 57.49 232.91

ดำอกเบ่�ย์รับ   

ดำอกเบ่�ย์รับ 0.63 2.78

ดำอกเบ่�ย์ค้างรับ 0.02 0.72  
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3.  บริษััทฯ กับ บริษััท สบาย์ โซลูชั้�นิส์ จำากัดำ (“SBS”)
โดยบ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งกับ บร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”) ม่้ดังน่�

1. นายชูเก่ยรัต่ ร่ัจำนพรัพจ่ำ ดำารังตำาแหน่งปีรัะธุานคณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การั

ของบร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”)

2. นายว่รัว่่ที่ย์ ชัยลุ่่ปีม้นตร่ั ดำารังตำาแหน่งรัองปีรัะธุานคณ์ะกรัรัม้การัแลุ่ะรัองปีรัะธุานคณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่

จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”)

3. นายว่ช่รัธุรั คงส่ำข ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด

 (“SBS”)

4. นายณ์รังค์ชัย ว่่องธุนะว่่โม้กษ์ั ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัแลุ่ะปีรัะธุาน

เจ้ำาหน้าท่ี่�บร่ัหารับร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”)

5. นายสัำนต่ธุรั บ่ญ่เจ่ำอ ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่  

สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”)

โดยลัุ่กษัณ์ะรัายการัของบร่ัษััที่ฯ กับ บร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”) ม่้ดังน่�

ลักษัณะราย์การ มูลค�าราย์การ (ล้านิบาท) ความจำาเปน็ิและความ 
สมเหุ้ต่์สมผู้ล

ความเห็ุ้นิของคณะกรรมการ 
ต์รวจสอบ

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธัุนิวาคม  
2563

งวดำปสิี�นิส่ดำ
วันิท่� 

31 ธัุนิวาคม  
2564

1. ราย์ได้ำการบริหุ้าร 
จัดำการ

ลูกหุ้น่ิ�อื�นิ

0.24

-

2.07

-

บริษััทฯ ได้ำเข้าทำาสัญญารับจ้าง 
บริหุ้ารงานิใหุ้้กับ SBS อัต์ราค�า 
ต์อบแทนิเดำอืนิละ 120,040 บาท ทั�งน่ิ� 
การคิดำอัต์ราค�าบริการดัำงกล�าวของ 
บริษััทฯ ไดำ้พิจารณาต์ามจำานิวนิ 
บ่คลากร และงานิท่�ดำำาเนิินิการในิ SBS

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต์ ร ว จ ส อ บ ม่ 
ความเห็ุ้นิว�า การเร่ย์กเก็บค�าบริหุ้าร 
จัดำการระหุ้ว�างบริษััทฯ และ SBS ม่ 
ความสมเหุ้ต่์สมผู้ลสอดำคล้องกับ 
งานิท่�ดำำาเนิินิการ และจำานิวนิบ่คลากร 
ท่�ได้ำจัดำสรรเข้าไปใหุ้้บริการ

2. ตั์�วสัญญาใช้้เงินิ   บริษััทฯ ม่ความต้์องการในิการ 
ใช้้เงินิท่นิหุ้ม่นิเว่ย์นิ บริษััทฯ จ้งกู้ยื์ม 
เงินิระย์ะสั�นิจาก SBS ในิรูปแบบ 
ของตั์�วสัญญาใช้้เงินิ ม่กำาหุ้นิดำการ 
ช้ำาระคืนิเมื�อทวงถืาม และม่อัต์รา 
ดำอกเบ่�ย์คงท่�ร้อย์ละ 2.05 - 3.57 
ต์�อปี โดำย์อัต์ราดำอกเบ่�ย์ดัำงกล�าว 
เปน็ิอัต์ราดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิถัืวเฉล่�ย์ของ 
กล่�มบริษััทท่�กู้จากสถืาบันิการเงินิ 
ต์�างๆ และบวกส�วนิต์�าง 0.25%  
ต์ามนิโย์บาย์การกู้ย์ืมเงินิในิกล่�ม 
บริษััท หุ้รืออัต์ราดำอกเบ่�ย์ท่�กู้ต์รง 
จากสถืาบันิการเงินิเพื�อธุ่รกรรมน่ิ� 
(ก�อนิม่นิโย์บาย์ดัำงกล�าว)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต์ ร ว จ ส อ บ ม่ 
ความเห็ุ้นิว�าราย์การดัำงกล�าวม่ความ 
เหุ้มาะสมเนืิ�องจากเป็นิการบริหุ้าร
สภาพคล�องจากส�วนิกลาง (SBT) 
เพื�อประสิทธิุภาพองค์รวม อ่กทั�งเป็นิ 
อัต์ราดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิเฉล่�ย์ของ 
กล่�มบริษััทท่�ใช้้เป็นิอัต์ราเด่ำย์วกันิ

ต้์นิงวดำ - 2.26

เพิ�มข้�นิ 54.56 118.00

(ลดำลง) (52.30) (64.66)

สิ�นิงวดำ 2.26 55.60

ดำอกเบ่�ย์รับ   

ดำอกเบ่�ย์รับ 0.19 0.89

ดำอกเบ่�ย์ค้างรับ - 0.15  

	

163

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564



4.   บริษััทฯ กับ บริษััท สบาย์ แคปปติ์อล พลัส จำากัดำ (“SCAP”)
โดยบ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งกับ บร่ัษััที่ สำบาย แคปีปิีตอลุ่ พลัุ่สำ จำำากัด (“SCAP”) ม่้ดังน่�

1. นายชูเก่ยรัต่ ร่ัจำนพรัพจ่ำ ดำารังตำาแหน่งปีรัะธุานคณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัของ

บร่ัษััที่ สำบาย แคปีปิีตอลุ่ พลัุ่สำ จำำากัด (“SCAP”)

2. นายว่รัว่่ที่ย์ ชัยลุ่่ม้ปีม้นตร่ั ดำารังตำาแหน่งรัองปีรัะธุานคณ์ะกรัรัม้การัแลุ่ะรัองปีรัะธุานคณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ 

จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัแลุ่ะปีรัะธุานเจ้ำาหน้าท่ี่�บร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย แคปีปิีตอลุ่ พลัุ่สำ จำำากัด (“SCAP”)

3. นายณ์รังค์ชัย ว่่องธุนะว่่โม้กษ์ั ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ 

สำบาย แคปีปิีตอลุ่ พลัุ่สำ จำำากัด (“SCAP”)

 4. นายว่ช่รัธุรั คงส่ำข ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย แคปีปิีตอลุ่ 

พลัุ่สำ จำำากัด (“SCAP”)

โดยลัุ่กษัณ์ะรัายการัของบร่ัษััที่ฯ กับ บร่ัษััที่ สำบาย แคปีปิีตอลุ่ พลัุ่สำ จำำากัด (“SCAP”) ม่้ดังน่�

ลักษัณะราย์การ มูลค�าราย์การ (ล้านิบาท) ความจำาเปน็ิและความ 
สมเหุ้ต่์สมผู้ล

ความเห็ุ้นิของคณะกรรมการ 
ต์รวจสอบ

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธัุนิวาคม  
2563

งวดำปสิี�นิส่ดำ
วันิท่�

 31 ธัุนิวาคม
 2564

1. ตั์�วสัญญาใช้้เงินิ   บริษััทฯ ม่ความต้์องการในิการ 
ใช้้เงินิท่นิหุ้ม่นิเว่ย์นิ บริษััทฯ จ้งกู้ยื์ม 
เงินิระย์ะสั�นิจาก SCAP ในิรูปแบบ 
ของตั์�วสัญญาใช้้เงินิ ม่กำาหุ้นิดำ 
การช้ำาระคืนิเมื�อทวงถืาม และม่อัต์รา 
ดำอกเบ่�ย์คงท่�ร้อย์ละ 3.57 ต์�อปี  
โดำย์อัต์ราดำอกเบ่�ย์ดัำงกล�าวเป็นิ 
อัต์ราดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิถัืวเฉล่�ย์ของ 
กล่�มบริษััทท่�กู้จากสถืาบันิการเงินิ 
ต์�างๆ และบวกส�วนิต์�าง 0.25%  
ต์ามนิโย์บาย์การกู้ย์ืมเงินิในิกล่�ม 
บริษััท

คณะกรรมการต์รวจสอบม่ความ 
เห็ุ้นิว�าราย์การดัำงกล�าวม่ความ 
เหุ้มาะสมเนืิ�องจากเป็นิการบริหุ้าร
สภาพคล�องจากส�วนิกลาง (SBT) 
เพื�อประสิทธิุภาพองค์รวม อ่กทั�ง 
เป็นิอัต์ราดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิเฉล่�ย์ของ 
กล่�มบริษััทท่�ใช้้เป็นิอัต์ราเด่ำย์วกันิ

ต้์นิงวดำ - -

เพิ�มข้�นิ - 200.00

(ลดำลง) - (15.70)

สิ�นิงวดำ - 184.30

ดำอกเบ่�ย์รับ   

ดำอกเบ่�ย์รับ - 3.85

ดำอกเบ่�ย์ค้างรับ - 0.29  
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5. บริษััทฯ กับ บริษััท สบาย์ มาร์เก็ต์ พลัส จำากัดำ (“SBMK”) 
โดยบ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งกับ บร่ัษััที่ สำบาย ม้าร์ัเก็ต พลัุ่สำ จำำากัด (“SBMK”) ม่้ดังน่�

1.	 นายว่่รััช ม้รักตกาลุ่ ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่  

สำบาย ม้าร์ัเก็ต พลัุ่สำ จำำากัด (“SBMK”) 

2. นายว่ช่รัธุรั คงส่ำข ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย ม้ารั์เก็ต

 พลัุ่สำ จำำากัด (“SBMK”) 

โดยลัุ่กษัณ์ะรัายการัของบร่ัษััที่ฯ กับ บร่ัษััที่ สำบาย ม้าร์ัเก็ต พลัุ่สำ จำำากัด (“SBMK”) ม่้ดังน่�

ลักษัณะราย์การ มูลค�าราย์การ (ล้านิบาท) ความจำาเป็นิและความ 
สมเหุ้ต์่สมผู้ล

ความเหุ้็นิของคณะกรรมการ 
ต์รวจสอบ

งวดำป่ส้ินิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธุันิวาคม 
2563

งวดำป่ส้ินิส่ดำ
วันิท่�

 31 ธุันิวาคม
 2564

1. ต์ั๋วสัญญาใช้้เงินิ   บริษััทฯ ม่ความต้์องการในิการ 
ใช้้เงินิท่นิหุ้ม่นิเว่ย์นิ บริษััทฯ จ้งกู้ย์ืม 
เงินิระย์ะส้ันิจาก SBMK ในิรูปแบบ 
ของต๋ั์วสัญญาใช้้เงินิ ม่กำาหุ้นิดำ 
การช้ำาระคนืิเมื�อทวงถืาม และม่อตั์รา 
ดำอกเบ้่ย์คงท่�ร้อย์ละ 3.57 ต์�อป่  
โดำย์อัต์ราดำอกเบ้่ย์ดำังกล�าวเป็นิ 
อัต์ราดำอกเบ้่ย์ต์้นิท่นิถืัวเฉล่�ย์ของ 
กล่�มบริษััทท่�กู้จากสถืาบันิการเงินิ 
ต์�างๆ และบวกส�วนิต์�าง 0.25%  
ต์ามนิโย์บาย์การกู้ย์ืมเงินิในิกล่�ม 
บริษััท

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต์ ร ว จ ส อ บ ม่  
ความเห็ุ้นิว�าราย์การดัำงกล�าวม่ความ 
เหุ้มาะสมเนิื�องจากเป็นิการบริหุ้าร
สภาพคล�องจากส�วนิกลาง (SBT) 
เพื�อประสิทธุิภาพองค์รวม อ่กทั้ง 
เป็นิอัต์ราดำอกเบ้่ย์ต์้นิท่นิเฉล่�ย์ของ 
กล่�มบริษััทท่�ใช้้เป็นิอัต์ราเดำ่ย์วกันิ

ต์้นิงวดำ - -

เพิ�มข้้นิ - 19.00

(ลดำลง) - -

ส้ินิงวดำ - 19.00

ดำอกเบ่้ย์รับ   

ดำอกเบ่้ย์รับ - 0.30

ดำอกเบ่้ย์ค้างรับ - 0.06  

	

6. บริษััทฯ กับ บริษััท เอ.ท่.พ่.เฟื้รนิด์ำ เซอร์วิส จำากัดำ (“ATP”)
โดยบ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งกับ บร่ัษััที่ เอ.ท่ี่.พ่.เฟรันด์ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด (“ATP”) ม่้ดังน่�

1. นายชูเก่ยรัต่ ร่ัจำนพรัพจ่ำ ดำารังตำาแหน่งปีรัะธุานคณ์ะกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การั

ของบร่ัษััที่ เอ.ท่ี่.พ่.เฟรันด์ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด (“ATP”)

โดยลัุ่กษัณ์ะรัายการัของบร่ัษััที่ฯ กับ บร่ัษััที่ เอ.ท่ี่.พ่.เฟรันด์ เซอร์ัว่่สำ จำำากัด (“ATP”) ม่้ดังน่�

ลักษัณะราย์การ มูลค�าราย์การ (ล้านิบาท) ความจำาเปน็ิและความ 
สมเหุ้ต่์สมผู้ล

ความเห็ุ้นิของคณะกรรมการ 
ต์รวจสอบ

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธัุนิวาคม  
2563

งวดำปสิี�นิส่ดำ
วันิท่�  

31 ธัุนิวาคม  
2564

1. ราย์ได้ำค�าบริการดูำแล
ระบบ

ลูกหุ้น่ิ�อื�นิ

-

-

2.62

1.00

บริษััทฯ ได้ำเข้าทำาสัญญารับจ้าง 
บริการดูำแลระบบสารสนิเทศในิการ 
ประกอบธุ่รกิจใหุ้้กับ ATP อัต์รา 
ค�าต์อบแทนิเดืำอนิละ 450,000 บาท  
ทั�งน่ิ� การคิดำอัต์ราค�าบริการดัำงกล�าว 
ของบริษััทฯ ไดำ้ พิจารณาต์าม 
จำานิวนิบ่คลากร และงานิท่�ดำำาเนิินิการ 
ในิ ATP 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต์ ร ว จ ส อ บ ม่ 
ความเห็ุ้นิว�า การเร่ย์กเก็บค�าบริหุ้าร 
จัดำการระหุ้ว�างบริษััทฯ และ ATP ม่ 
ความสมเหุ้ต่์สมผู้ลสอดำคล้องกับงานิ 
ท่�ดำำาเนิินิการ และจำานิวนิบ่คลากร 
ท่�ได้ำจัดำสรรเข้าไปใหุ้้บริการ
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7. บริษััทฯ กับ บริษััท สบาย์ ฟูื้ด้ำ พลัส จำากัดำ (“SBFP”)
โดยบ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งกับ บร่ัษััที่ สำบาย ฟู้ด พลัุ่สำ จำำากัด (“SBFP”) ม่้ดังน่�

1. นายว่่รััช ม้รักตกาลุ่ ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย ฟู้ด 

พลัุ่สำ จำำากัด (“SBFP”)

2. นายว่ช่รัธุรั คงส่ำข ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย ่จำำากัด (ม้หาชน) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย ฟู้ด พลัุ่สำ 

จำำากัด (“SBFP”)

โดยลัุ่กษัณ์ะรัายการัของบร่ัษััที่ฯ กับ บร่ัษััที่ สำบาย ฟู้ด พลัุ่สำ จำำากัด (“SBFP”) ม่้ดังน่�

ลักษัณะราย์การ มูลค�าราย์การ (ล้านิบาท) ความจำาเปน็ิและความ 
สมเหุ้ต่์สมผู้ล

ความเห็ุ้นิของคณะกรรมการ 
ต์รวจสอบ

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธัุนิวาคม 
2563

งวดำปสิี�นิส่ดำ
วันิท่�

 31 ธัุนิวาคม
 2564

1. ตั์�วสัญญาใช้้เงินิ   บริษััทฯ ใหุ้้เงินิกู้ยื์มเงินิระย์ะสั�นิ 
แก�  SBFP ในิรูปแบบของตั์�ว 
สัญญาใช้้เงินิ เพื�อเป็นิใช้้เงินิท่นิ
หุ้ม่นิเว่ย์นิในิการประกอบธุ่รกิจ 
ม่กำาหุ้นิดำการช้ำาระคืนิเมื�อทวงถืาม 
และม่อัต์ราดำอกเบ่�ย์คงท่�ร้อย์ละ 3.57 
ต์�อปี โดำย์อัต์ราดำอกเบ่�ย์ดัำงกล�าว 
เป็นิอัต์ราดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิถัืวเฉล่�ย์ 
ของกล่� มบริ ษััทท่� กู้จากสถืาบันิ 
การเงินิต์�างๆ และบวกส�วนิต์�าง 
0.25% ต์ามนิโย์บาย์การกู้ย์ืมเงินิ 
ในิกล่�มบริษััท

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต์ ร ว จ ส อ บ ม่ 
ความเห็ุ้นิว�าราย์การดัำงกล�าวม่ความ 
เหุ้มาะสมเนืิ�องจากเป็นิการบริหุ้าร
สภาพคล�องจากส�วนิกลาง (SBT) 
เพื�อประสิทธิุภาพองค์รวม อ่กทั�ง 
เป็นิอัต์ราดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิเฉล่�ย์ของ 
กล่�มบริษััทท่�ใช้้เป็นิอัต์ราเด่ำย์วกันิ

ต้์นิงวดำ - -

เพิ�มข้�นิ - 13.50

(ลดำลง) - -

สิ�นิงวดำ - 13.50

ดำอกเบ่�ย์รับ   

ดำอกเบ่�ย์รับ - 0.08

ดำอกเบ่�ย์ค้างรับ - 0.03  
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8.  บริษััท สบาย์ โซลูชั้�นิส์ จำากัดำ (“SBS”) และ บริษััท เวนิดิำ�ง พลัส จำากัดำ (“VDP”)
โดยบ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งกับ บร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”) แลุ่ะ บร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”) ม่้ดังน่�

1. นายชูเก่ยรัต่ ร่ัจำนพรัพจ่ำ ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ 

จำำากัด (“VDP”)

2. นายว่ช่รัธุรั คงส่ำข ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด 

(“VDP”)

โดยลัุ่กษัณ์ะรัายการัของบร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”) แลุ่ะ บร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”) ม่้ดังน่�

ลักษัณะราย์การ มูลค�าราย์การ (ล้านิบาท) ความจำาเปน็ิและความสม 
เหุ้ต่์สมผู้ล

ความเห็ุ้นิของคณะกรรมการ 
ต์รวจสอบ

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�  

31 ธัุนิวาคม  
2563

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�  

31 ธัุนิวาคม 
2564

1.  
ราย์ได้ำค�าสาธุารณูปโภค 
SABUY Wash

0.23 0.36 SBS ได้ำทำาสัญญาเช้�าช้�วงกับ VDP  
เพื�อดำำาเนิินิการเปิดำร้านิ SABUY Wash  
โดำย์ทาง SBS เป็นิผูู้้ออกค�าใช้้จ�าย์ 
สาธุารณปูโภค และเร่ย์กเกบ็จาก VDP 
ต์ามท่�ใช้้ นิอกจากน่ิ� ทาง SBS เปน็ิผูู้้ 
ดำำาเนิินิการจ�าย์ค�าปรับปร่งสถืานิท่� 
และค�าต์กแต์�งร้านิไปทั�งหุ้มดำ จ้งได้ำ 
ทำาการเร่ย์กเก็บค�าใช้้จ�าย์ต์ามสัดำส�ว
นิท่�ได้ำต์กลงกันิ 

และในิวันิท่� 1 มิถ่ืนิาย์นิ 2563 SBS  
ดำำาเนิินิการเซ็นิสัญญากับเจ้าของ 
พื�นิท่�แทนิ VDP จ้งใหุ้้ VDPทำาสัญญา 
เช้�าช้�วงกับ SBS แทนิโดำย์ม่อัต์รา 
ค�าเช้�าเดืำอนิละ 10,500 บาท ตั์�งแต์�วันิท่� 
1 มิถ่ืนิาย์นิ 2563 ถ้ืงวันิท่� 3 ต่์ลาคม 
2565

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต์ ร ว จ ส อ บ ม่ 
ความเห็ุ้นิว�าราย์การดัำงกล�าวเป็นิ 
การดำำาเนิินิการต์ามปกติ์

 
 
 
 
 
 
 

ลูกหุ้น่ิ�อื�นิ 0.06
 
 
 

0.16
 
 
 

2. ตั์�วสัญญาใช้้เงินิ
ต้์นิงวดำ
เพิ�มข้�นิ
(ลดำลง)
สิ�นิงวดำ
ดำอกเบ่�ย์รับ
ดำอกเบ่�ย์รับ
ดำอกเบ่�ย์ค้างรับ

 
-
-
-
-
 
-
-

 
-

15.00
-

15.00
 

0.14
0.05

VDP ม่ความต์้องการในิการใช้้ 
เงินิท่นิหุ้ม่นิเว่ย์นิ บริษััทฯ จ้งกู้ยื์ม 
เงินิระย์ะสั�นิจาก SBS ในิรูปแบบของ 
ตั์�วสัญญาใช้้เงินิ ม่กำาหุ้นิดำการ 
ช้ำาระคืนิเมื�อทวงถืาม และม่อัต์รา 
ดำอกเบ่�ย์คงท่�ร้อย์ละ 3.57 ต์�อปี  
โดำย์อัต์ราดำอกเบ่�ย์ดัำงกล�าวเป็นิ 
อัต์ราดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิถัืวเฉล่�ย์ของ 
กล่�มบริษััทท่�กู้จากสถืาบันิการเงินิ 
ต์�างๆ และบวกส�วนิต์�าง 0.25%  
ต์ามนิโย์บาย์การกู้ย์ืมเงินิในิกล่�ม 
บริษััท หุ้รืออัต์ราดำอกเบ่�ย์ท่�กู้ต์รงจาก
สถืาบันิการเงินิเพื�อธุ่รกรรมน่ิ�

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต์ ร ว จ ส อ บ ม่ 
ความเห็ุ้นิว�าราย์การดัำงกล�าวม่ความ 
เหุ้มาะสมเนืิ�องจากเป็นิการบริหุ้าร
สภาพคล�องจากส�วนิกลาง (SBT) 
เพื�อประสิทธิุภาพองค์รวม อ่กทั�ง 
เป็นิอัต์ราดำอกเบ่�ย์ต้์นิท่นิเฉล่�ย์ของ 
กล่�มบริษััทท่�ใช้้เป็นิอัต์ราเด่ำย์วกันิ
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9.  บริษััท สบาย์ มันิน่ิ� จำากัดำ (“SBM”) และ บริษััท สบาย์ โซลูชั้�นิส์ จำากัดำ (“SBS”)
โดยบ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งกับ บร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”) แลุ่ะ บร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”) ม่้ดังน่�

1. นายชูเก่ยรัต่ ร่ัจำนพรัพจ่ำ ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ 

จำำากัด (“SBS”)

2. นายว่ช่รัธุรั คงส่ำข ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด 

(“SBS”)

3. นายสัำนต่ธุรั บ่ญ่เจ่ำอ ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การับร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”) แลุ่ะกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�น

ส์ำ จำำากัด (“SBS”)

โดยลัุ่กษัณ์ะรัายการัของบร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”) แลุ่ะ บร่ัษััที่ สำบาย โซลูุ่ชั�นส์ำ จำำากัด (“SBS”) ม่้ดังน่�

ลักษัณะราย์การ มูลค�าราย์การ (ล้านิบาท) ความจำาเปน็ิและความสมเหุ้ต่์สมผู้ล ความเหุ้น็ิของคณะกรรมการต์รวจสอบ

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�

31 ธัุนิวาคม  
2563

งวดำปสิี�นิส่ดำ
วันิท่�  

31 ธัุนิวาคม  
2564

1. ราย์ได้ำการบริหุ้าร 
จัดำการ

ลูกหุ้น่ิ�อื�นิ

1.80

-

1.80

-

บริษััทฯ ได้ำเข้าทำาสัญญารับจ้าง 
บริหุ้ารงานิใหุ้้ กับ SBS อัต์รา 
ค�าต์อบแทนิเดำือนิละ 150,000 บาท  
ทั�งน่ิ� การคิดำอัต์ราค�าบริการดัำงกล�าว 
ของบรษัิัทฯ ได้ำพิจารณาต์ามจำานิวนิ 
บ่คลากร และงานิท่�ดำำาเนิินิการในิ SBM

 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต์ ร ว จ ส อ บ ม่ 
ความเห็ุ้นิว�า การเร่ย์กเก็บค�าบริหุ้าร 
จัดำการระหุ้ว�างบริษััทฯ และ SBS ม่ 
ความสมเหุ้ต่์สมผู้ลสอดำคล้องกับ 
งานิท่�ดำำาเนิินิการ และจำานิวนิบ่คลากร 
ท่�ได้ำจัดำสรรเข้าไปใหุ้้บริการ

2. ราย์ได้ำขาย์บัต์ร 
Food court

ลูกหุ้น่ิ�การค้า

7.65

6.62

10.88

17.52

SBS ได้ำซื�อบัต์ร Food court 
ผู้�านิ SBM เพื�อนิำาไปใช้้ในิธุ่รกิจ โดำย์ 
บวกกำาไรร้อย์ละ 7 เนืิ�องจาก SBM 
เป็นิผูู้้ซื�อบัต์รราย์ใหุ้ญ� ม่อำานิาจ 
การต์�อรองสูงกับคู�ค้า

คณะกรรมการต์รวจสอบม่ความ 
เห็ุ้นิต์�อราย์การดำังกล�าวว�าม่ความ 
เหุ้มาะสม เพื�อบริหุ้ารจัดำการด้ำานิต้์นิ
ท่นิของกล่�มบริษััทฯ
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10. บริษััท สบาย์ มันิน่ิ� จำากัดำ (“SBM”) และ บริษััท เวนิดิำ�ง พลัส จำากัดำ (“VDP”)
โดยบ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งกับ บร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”) แลุ่ะ บร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”) ม่้ดังน่�

1. นายชูเก่ยรัต่ ร่ัจำนพรัพจ่ำ ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”) แลุ่ะ กรัรัม้การัของบร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ 

จำำากัด (“VDP”)

2. นายว่ช่รัธุรั คงส่ำข ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การัของบร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”) แลุ่ะ กรัรัม้การัของบร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด 

(“VDP”)

3. นายว่่รััช ม้รักตกาลุ่ ดำารังตำาแหน่งกรัรัม้การัแลุ่ะปีรัะธุานเจ้ำาหน้าท่ี่�บร่ัหารัของบร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”) แลุ่ะ กรัรัม้การั

แลุ่ะปีรัะธุานเจ้ำาหน้าท่ี่�บร่ัหารับร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”)

โดยลัุ่กษัณ์ะรัายการัของบร่ัษััที่ สำบาย มั้นน่� จำำากัด (“SBM”) แลุ่ะ บร่ัษััที่ เว่นด่�ง พลัุ่สำ จำำากัด (“VDP”) ม่้ดังน่�

ลักษัณะราย์การ มูลค�าราย์การ (ล้านิบาท) ความจำาเปน็ิและความสมเหุ้ต่์สมผู้ล ความเหุ้น็ิของคณะกรรมการต์รวจสอบ

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่�  

31 ธัุนิวาคม 
2563

งวดำปสิี�นิส่ดำ 
วันิท่� 31 

ธัุนิวาคม 
2564

1. ราย์การ SABUY 
Money Wallet

เจ้าหุ้น่ิ�อื�นิ

 -  0.18 SBS ไดำ้ทำาสัญญาเช้�าช้�วงกับ 
VDP เพื� อดำำา เ นิินิการเปิดำร้านิ 
SABUY Wash โดำย์ทาง SBS 
เป็นิผูู้้ออกค�าใช้้จ�าย์สาธุารณูปโภค 
และเร่ย์กเก็บจาก VDP ในิปี 2563 
ทาง VDP ได้ำม่การข้�นิระบบตู้์ขาย์สิ
นิค้าอัต์โนิมัติ์ ซ้�งการช้ำาระค�าสินิค้า 
ดัำงกล�าวผู้�านิ SABUY Money wallet 
ของบริษััท SBM โดำย์จะม่การเร่ย์กเงินิ 
ระหุ้ว�างกันิท่กสิ�นิเดืำอนิ โดำย์บันิท้ก 
เป็นิราย์การลูกหุ้น่ิ�อื�นิในิเครือของ 
VDP

คณะกรรมการต์รวจสอบม่ความ 
เห็ุ้นิว�าราย์การดัำงกล�าวเป็นิการ 
ดำำาเนิินิการต์ามปกติ์
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 ราย์การคำ�าประกันิ

บรัษัที่ฯ ม้รัายการัคำ�าปีรัะกันรัะหว่างบรัษัที่ฯ แลุ่ะบ่คคลุ่ที่�อาจำม้คว่าม้ขัดแย้งกับบรัษัที่ฯ ณ์ ว่นที่� 31 ธุนว่าคม้ 2564 ดังน่�

ผู้ไดำรับ 
วงเงินิกู้

ผู้คำ�าประกันิ รูปแบบ 
สัญญา

ราย์ละเอ่ย์ดำวงเงินิสินิเช้�อ วงเงินิ
(ล้านิบาท)

ย์อดำการใช้ 
คงค้าง ณ 

สิ�นิงวดำ
(ล้านิบาท)

ความจำาเปนิและความสม 
เหุ้ต์สมผู้ล

ความเหุ้นิของ
คณะกรรมการต์รวจสอบ

บริษัทฯ VDP
 

เงินิกู้ 
ระย์ะย์าว

 

คำ�าประกันิวงเงินิกู้จำานิวนิ 
100.00 ล้านิบาท

 

100.00 - ราย์การดำงกล�าวเป็นิราย์การการกู้ย์มเงินิ 
จากสถืาบันิการเงินิเพื�อใช้ในิการดำำาเนินิ 
ธุรกิจปกต์ิของบริษัทฯ และเป็นิไปต์าม 
เงื�อนิไขท่�สถืาบันิการเงินิกำาหุ้นิดำ

คณะกรรมการต์รวจสอบเหุ้นิว�าราย์
การดำงกล�าวเป็นิราย์การท่� เกิดำข้�นิเพื�อ
การคำ�าประกันิวงเงินิสินิเช้�อกับสถืาบันิ
การเงินิในิกล่�มบริษัท ระหุ้ว�างบริษัทฯ 
และ VDP ในิฐานิะบริษัทย์�อย์ของบริษัทฯ 
นิอกจากนิ�นิาย์ช้เก่ย์รต์ ร่จนิพรพจ่ ในิฐานิะ 
กรรมการเข้าประกันิวงเงินิใหุ้้แก� VDP 
โดำย์การคำ�าประกันิดำงกล�าว บริษัทฯ และ 
VDP ไม�ไดำม่การคิดำค�าธุรรมเนิย์มคำ�าประกันิ
ระหุ้ว�างกันิ และเป็นิประโย์ช้นิต์�อการดำำาเนินิ
ธุรกิจซ้�งกันิ

VDP เงินิกู้ย์ม 
ระย์ะย์าว

 

คำ�าประกันิวงเงินิกู้จำานิวนิ 
168.40 ล้านิบาท

169.92 120.79

VDP นิาย์ช้เก่ย์รต์ 
ร่จนิพรพจ่

ต์�วสัญญา 
ใช้เงินิ

คำ�าประกันิวงเงินิกู้ 
จำานิวนิ 25.00 ล้านิบาท

25.00 21.24 ราย์การดำงกล�าวเป็นิราย์การการกู้ย์มเงินิ 
จากสถืาบันิการเงินิเพื�อใช้ในิการดำำาเนินิ 
ธุรกิจปกต์ของบริษัทฯ และเป็นิไปต์ามเงื�อนิ
ไขท่�สถืาบันิการเงินิกำาหุ้นิดำ

นิอกจากผูู้้คำ�าประกันิ ไดำแก� บริษัทฯ 
และนิาย์ชู้เก่ย์รต์ ร่จนิพรพจ่ แล้ว VDP 
ย์งไดำวางเงินิจำานิวนิ 0.97 ล้านิบาท เพื�อเป็
นิเงินิวางประกันิต์ามสัญญานิ�ดำวย์

VDP นิาย์ช้เก่ย์รต์ 
ร่จนิพรพจ่

บริษัทฯ 
และนิาย์ช้เก่ย์รต์ 

ร่จนิพรพจ่

เงินิกู้ระย์ะย์าว
 

คำ�าประกันิวงเงินิกู้ 
จำานิวนิ 80.00 ล้านิบาท

80.00 39.87

สัญญาเช้�า 
แบบล่สซิ�ง

คำ�าประกันิวงเงินิกู้จำานิวนิ 
50.00 ล้านิบาท

56.00 24.88

VDP SBS ต์�วสัญญาใช้เงินิ คำ�าประกันิวงเงินิกู้ 
จำานิวนิ 40.00 ล้านิบาท 

(ใช้ร�วมกับ SBT)

40.00 13.88 ราย์การดำงกล�าวเป็นิราย์การการกู้ย์มเงินิ 
จากสถืาบันิการเงินิเพื�อใช้ในิการดำำาเนินิ 
ธุรกิจปกต์ของบริษัทฯ และเป็นิไปต์ามเงื�อนิ
ไขท่�สถืาบันิการเงินิกำาหุ้นิดำ

คณะกรรมการต์รวจสอบเหุ้นิว�าราย์การ 
ดำงกล�าวเป็นิราย์การท่� เกิดำข้�นิเพื�อการ 
คำ�าประกันิวงเงินิสินิเช้�อกับสถืาบันิการเงินิ 
ในิกล่�มบริษัท

SBT SBS ต์�วสัญญาใช้เงินิ คำ�าประกันิวงเงินิกู้ 
จำานิวนิ 40.00 ล้านิบาท 

(ใช้ร�วมกับ VDP)

40.00 10.00 ราย์การดำงกล�าวเป็นิราย์การการกู้ย์มเงินิ 
จากสถืาบันิการเงินิเพื�อใช้ในิการดำำาเนินิ 
ธุรกิจปกต์ของบริษัทฯ และเป็นิไปต์ามเงื�อนิ
ไขท่�สถืาบันิการเงินิกำาหุ้นิดำ

คณะกรรมการต์รวจสอบเหุ้นิว�าราย์การ 
ดำงกล�าวเป็นิราย์การท่� เกิดำข้�นิเพื�อการ 
คำ�าประกันิวงเงินิสินิเช้�อกับสถืาบันิการเงินิ 
ในิกล่�มบริษัท

รายงานประจำาปี 2564
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ผู้ไดำรับ 
วงเงินิกู้

ผู้คำ�าประกันิ รูปแบบ 
สัญญา

ราย์ละเอ่ย์ดำวงเงินิสินิเช้�อ วงเงินิ
(ล้านิบาท)

ย์อดำการใช้ 
คงค้าง ณ 

สิ�นิงวดำ
(ล้านิบาท)

ความจำาเปนิและความสม 
เหุ้ต์สมผู้ล

ความเหุ้นิของ
คณะกรรมการต์รวจสอบ

บริษัทฯ SBS, VDP, SBM เงินิกู้ย์มระย์ะ
สั�นิ

คำ�าประกันิวงเงินิกู้จำานิวนิ
 100.00 ล้านิบาท (คำ�าประกันิ 

25.00 ล้านิบาท)

100.00 100.00 ราย์การดำังกล�าวเป็นิราย์การการกู้ย์ืมเงินิ 
จากสถืาบันิการเงินิเพื�อใช้ในิการดำำาเนินิ 
ธุรกิจปกต์ของบริษัทฯ และเปนิไปต์ามเงื�อนิไข
ท่�สถืาบันิการเงินิกำาหุ้นิดำ

คณะกรรมการต์รวจสอบเหุ้นิว�าราย์การ 
ดำงกล�าวเป็นิราย์การท่� เกิดำข้�นิเพื�อการ 
คำ�าประกันิวงเงินิสินิเช้�อกับสถืาบันิการเงินิ 
ในิกล่�มบริษัท

บริษัทฯ SBS เงินิกู้ย์มระย์ะ
ย์าว

คำ�าประกันิวงเงินิกู้ 
จำานิวนิ 167.00 ล้านิบาท

167.00 156.60 เมื�อวันิท่� 22 มิถืนิาย์นิ 2564 บริษัท ไดำทำา 
สัญญากู้ย์มืเงินิระย์ะย์าวกบัสถืาบนิการเงนิ
ในิประเทศแหุ้�งหุ้นิ�งจำานิวนิ 167.00 ล้านิบาท
 เงินิกู้ย์มดำงกล�าวคำ�าประกันิโดำย์ SBS ซ้�ง 
ราย์การดำังกล�าวเป็นิราย์การการกู้ย์ืมเงินิ 
จากสถืาบันิการเงินิเพื�อใช้ในิการดำำาเนินิ 
ธุรกิจปกต์ิของบริษัทฯ และเป็นิไปต์าม 
เงื�อนิไขท่�สถืาบันิการเงินิกำาหุ้นิดำ

คณะกรรมการต์รวจสอบเหุ้นิว�าราย์การ 
ดำงกล�าวเป็นิราย์การท่� เกิดำข้�นิเพื�อการ 
คำ�าประกันิวงเงินิสินิเช้�อกับสถืาบันิการเงินิ 
ในิกล่�มบริษัท

SBS บริษัท สบาย์
เทคโนิโลย์ จำากัดำ(
มหุ้าช้นิ) และนิาย์ช้
เก่ย์รต์ ร่จนิพรพจ่
 และ นิาย์วช้รธุร คง

ส่ข

เงินิกู้ย์มระย์ะ
สั�นิ

คำ�าประกันิวงเงินิกู้จำานิวนิ
8.80 ล้านิบาท

8.80 6.46 เมื�อวันิท่� 30 เมษัาย์นิ 2563 SBS ไดำทำาสัญญา 
กู้ย์มเงินิระย์ะสั�นิกับสถืาบันิการเงินิในิประเทศ 
แหุ้�งหุ้นิ�งจำานิวนิ 8.80 ล้านิบาท เงินิกู้ย์ม 
ดำงกล�าวคำ�าประกันิโดำย์บริษัทและกรรมการ 
และคำ�าประกันิโดำย์ม่เงินิฝ่ากสถืาบันิการเงินิ 
จำานิวนิ 4.4 ล้านิบาท ซ้�งราย์การดำงกล�าว 
เปนิราย์การการกู้ย์มเงินิจากสถืาบันิการเงินิ 
เพื�อใช้ในิการดำำาเนินิธุรกิจปกต์ของบริษัทฯ  
ท่�เกิดำข้�นิในิช้�วงก�อนิเข้าจดำทะเบ่ย์นิในิต์ลาดำ 
หุ้ลักทรัพย์ โดำย์การกู้ย์ืมดำงกล�าวไดำผู้�านิ 
การอนิมัต์จากคณะกรรมการบริษัทเป็นิท่� 
เร่ย์บร้อย์ก�อนิดำำาเนินิการ

คณะกรรมการต์รวจสอบเหุ้นิว�าราย์การ 
ดำงกล�าวเป็นิราย์การท่�เกิดำข้�นิเป็นิราย์การ 
ช้�วย์เหุ้ลือการคำ�าประกันิกับบริษัทย์�อย์ โดำย์
ม่กรรมการซ้�งไดำแก� นิาย์ช้เก่ย์รต์ ร่จนิ
พรพจ่ และ นิาย์วช้รธุร คงส่ข คำ�าประกันิ 
ต์ามเงื�อนิไขของสถืาบันิการเงินิ โดำย์ 
ไม�ม่การคิดำมูลค�า ซ้�งเปนิประโย์ช้นิต์�อ SBS

SBS บริษัท สบาย์
เทคโนิโลย์ จำากัดำ (

มหุ้าช้นิ)

เงินิกู้ย์มระย์ะ
ย์าว

คำ�าประกันิวงเงินิกู้จำานิวนิ
60.00 ล้านิบาท

60.00 52.45 เมื�อวันิท่� 17 มิถืนิาย์นิ 2564 SBS ไดำทำา 
สัญญากู้ย์มืเงินิระย์ะย์าวกบัสถืาบนิการเงนิ
ในิประเทศแหุ้�งหุ้นิ�งจำานิวนิ 60.00 ล้านิบาท
 เงินิกู้ย์มดำงกล�าวคำ�าประกันิโดำย์บริษัท ซ้�ง 
ราย์การดำังกล�าวเป็นิราย์การการกู้ย์ืมเงินิ 
จากสถืาบันิการเงินิเพื�อใช้ในิการดำำาเนินิ 
ธุรกิจปกต์ของบริษัท และเป็นิไปต์าม 
เงื�อนิไขท่�สถืาบันิการเงินิกำาหุ้นิดำ

คณะกรรมการต์รวจสอบเหุ้นิว�าราย์การ 
ดำงกล�าวเป็นิราย์การท่� เกิดำข้�นิเพื�อการ 
คำ�าประกันิวงเงินิสินิเช้�อกับสถืาบันิการเงินิ 
ในิกล่�มบริษัท
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คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบได้พ่จำารัณ์ารัายการัรัะหว่่างกัน 

ดังกลุ่่าว่ตาม้ตารัางข้างต้น แลุ่ะคณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบได้ให้ 

คว่าม้เห็นว่่า รัายการัท่ี่�เก่ดข้�นม่้คว่าม้สำม้เหต่สำม้ผ่ลุ่แลุ่ะก่อให้เก่ด 

ปีรัะโยชน์ต่อการัดำาเน่นธุ่รัก่จำของบร่ัษััที่ฯ ทัี่�งน่� การัเข้าที่ำารัายการั

ดังกลุ่่าว่จำะไม้่เป็ีนการัโยกย้าย หร่ัอถ่ายเที่ผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ของบร่ัษััที่ฯ 

แต่เป็ีนการัที่ำารัายการัท่ี่�ได้คำาน้งถ้งปีรัะโยชน์สูำงส่ำดของบร่ัษััที่ฯ 

แลุ่ะผู้่ถ่อห้่นท่ี่กรัายเป็ีนสำำาคัญ่

ในการัที่ำารัายการัรัะหว่่างกันของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ย่อย  

กับบ่คคลุ่ท่ี่�อาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งที่างผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ ม่้ส่ำว่นได้เส่ำย 

หร่ัออาจำม่้คว่าม้ขัดแย้งที่างผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ในอนาคตกับบร่ัษััที่ฯ 

อาท่ี่ ผู้่ถ่อห้่นรัายใหญ่่ กรัรัม้การั ผู้่บร่ัหารั ผู้่ม่้อำานาจำคว่บค่ม้ 

หร่ัอบ่คคลุ่ท่ี่�เก่�ยว่โยงกันนั�น บร่ัษััที่ฯ จำะปีฏ่ิ์บัต่ตาม้กฎหม้ายว่่าด้ว่ย 

หลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับ ปีรัะกาศ 

แลุ่ะคำาสัำ�งของคณ์ะกรัรัม้การักำากับตลุ่าดท่ี่น แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ 

แห่งปีรัะเที่ศไที่ย รัว่ม้ทัี่�งปีฏ่ิ์บัต่ตาม้ข้อกำาหนดเก่�ยว่กับการัเปิีดเผ่ย 

รัายการัรัะหว่่างกันหร่ัอรัายการัท่ี่�เก่�ยว่โยงกันในหม้ายเหต่ปีรัะกอบ 

งบการัเง่นท่ี่�ได้ รัับการัตรัว่จำสำอบจำากผู้่สำอบบัญ่ช่ของบร่ัษััที่ฯ 

แลุ่ะแบบแสำดงรัายการัข้อมู้ลุ่ปีรัะจำำาปีี (56-1) ทัี่�งน่� ผู้่ท่ี่�ม่้ส่ำว่นได้เส่ำย 

จำะไม่้สำาม้ารัถเข้าม้าม่้ส่ำว่นร่ัว่ม้ในการัพ่จำารัณ์าอน่มั้ต่รัายการั 

ดังกลุ่่าว่ได้

ในกรัณ่์ท่ี่�กฎหม้ายกำาหนดให้รัายการัรัะหว่่างกันนั�นต้องได้รัับ 

อน่มั้ต่จำากท่ี่�ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ บร่ัษััที่ฯ จำะจำัดให้ม่้ 

คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบเข้าร่ัว่ม้ปีรัะช่ม้เพ่�อพ่จำารัณ์าแลุ่ะให้คว่าม้เห็น 

เก่�ยว่กับคว่าม้จำำาเป็ีนในการัที่ำารัายการัแลุ่ะคว่าม้สำม้เหต่สำม้ผ่ลุ่ของ 

รัายการันั�นๆ ภายใต้กรัอบจำร่ัยธุรัรัม้ท่ี่�ด่แลุ่ะโดยคำาน้งถ้งปีรัะโยชน์ 

ของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะผู้่ถ่อห้่นเป็ีนหลัุ่ก ก่อนนำาเสำนอคว่าม้เห็นต่อท่ี่�

ปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ แลุ่ะคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่จำะดูแลุ่

ให้การัที่ำารัายการันั�นเป็ีนไปีตาม้เกณ์ฑ์์ของคณ์ะกรัรัม้การักำากับ 

ตลุ่าดท่ี่น คณ์ะกรัรัม้การักำากับหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพ

ย์ แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย ตลุ่อดจำนพ่จำารัณ์าการั 

เปิีดเผ่ยข้อมู้ลุ่การัที่ำารัายการัรัะหว่่างกันหร่ัอรัายการัท่ี่�เก่�ยว่โยงกันต่อ

สำาธุารัณ์ชนใหม่้้คว่าม้ถูกต้องแลุ่ะครับถ้ว่น ทัี่�งน่� ในการัเข้าที่ำารัายการั 

ท่ี่�เป็ีนข้อตกลุ่งที่างการัค้าท่ี่�ม่้เง่�อนไขการัค้าโดยทัี่�ว่ไปี แลุ่ะรัายการั 

ท่ี่� เ ป็ีนข้อตกลุ่งที่างการัค้าท่ี่� ไ ม่้ เ ป็ีนเ ง่�อนไขการัค้าโดยทัี่�ว่ไปี 

ให้เป็ีนไปีตาม้หลัุ่กการัดังน่�

1) การัที่ำารัายการัท่ี่�เปีน็ข้อตกลุ่งที่างการัคา้ท่ี่�ม่้เง่�อนไขการัคา้ 

โดยทัี่�ว่ไปี

คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ได้อน่มั้ต่เป็ีนหลัุ่กการัให้ฝ่่ายจัำดการั 

สำาม้ารัถอน่มั้ต่การัที่ำารัายการัรัะหว่่างกันท่ี่�เป็ีนข้อตกลุ่งที่างการัค้าท่ี่�ม่้

เง่�อนไขการัค้าโดยทัี่�ว่ไปีรัะหว่่างบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะบร่ัษััที่ยอ่ย กับกรัรัม้การั 

ผู้่บร่ัหารั หร่ัอบ่คคลุ่ท่ี่�ม่้คว่าม้เก่�ยว่ข้องได้ หากรัายการัดังกลุ่่าว่นั�น 

ม่้ข้อตกลุ่งที่างการัค้าในลัุ่กษัณ์ะเด่ยว่กับท่ี่�ว่่ญ่ญููชนจำะพ้งกรัะที่ำา 

กับคู่สัำญ่ญ่าทัี่�ว่ไปีในสำถานการัณ์์เด่ยว่กัน ด้ว่ยอำานาจำต่อรัองที่าง 

การัค้าท่ี่�ปีรัาศจำากอ่ที่ธุ่พลุ่ในการัท่ี่�ตนม่้สำถานะเป็ีนกรัรัม้การั ผู้่บร่ัหารั 

หร่ัอบ่คคลุ่ท่ี่�ม่้คว่าม้เก่�ยว่ข้อง (แลุ้่ว่แตก่รัณ่์) แลุ่ะไม่้ก่อให้เก่ดการัถ่าย

เที่ผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ แลุ่ะ/หร่ัอ สำาม้ารัถแสำดงให้เห็นได้ว่่าการัที่ำารัายการั

ดังกลุ่่าว่ม่้การักำาหนดรัาคาหร่ัอเง่�อนไขท่ี่�สำม้เหต่สำม้ผ่ลุ่หร่ัอเป็ีนธุรัรัม้

ทัี่�งน่� บร่ัษััที่ฯ จำะจัำดที่ำารัายงานสำร่ัปีการัที่ำาธุ่รักรัรัม้ดังกลุ่่าว่  

เพ่�อรัายงานในการัปีรัะช่ม้คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบแลุ่ะการัปีรัะช่ม้ 

คณ์ะกรัรัม้การับร่ั ษััที่ท่ี่กไตรัม้าสำ

2) การัที่ำารัายการัท่ี่�เปี็นข้อตกลุ่งที่างการัค้าท่ี่�ไม่้เป็ีนเง่�อนไข 

การัค้าโดยทัี่�ว่ไปี

การัที่ำารัายการัท่ี่�เปี็นข้อตกลุ่งที่างการัค้าท่ี่�ไม่้เป็ีนเง่�อนไข

การัค้าโดยทัี่�ว่ไปีจำะต้องได้รัับการัพ่จำารัณ์าแลุ่ะให้คว่าม้เห็นโดย

คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบก่อนนำาเสำนอต่อคณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ 

หร่ัอท่ี่�ปีรัะช่ม้ผู้่ถ่อห้่น (แลุ้่ว่แต่กรัณ่์) เพ่�อพ่จำารัณ์าอน่มั้ต่ต่อไปี ทัี่�งน่� 

ให้ปีฏ่ิ์บัต่ตาม้กฎหม้ายว่่าด้ว่ยหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์ พ.ศ. 

2535 รัว่ม้ทัี่�งข้อบังคับ ปีรัะกาศ แลุ่ะคำาสัำ�งของคณ์ะกรัรัม้การักำากับ

ตลุ่าดท่ี่น แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย รัว่ม้ถ้งการัปีฏ่ิ์บัต่ต

าม้ข้อกำาหนดเก่�ยว่กับการัเปิีดเผ่ยข้อมู้ลุ่การัที่ำารัายการัท่ี่�เก่�ยว่โยงกัน

ในกรัณ่์ท่ี่�คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบไม้่ม่้คว่าม้ชำานาญ่ในการั 

พ่จำารัณ์ารัายการัรัะหว่่างกันท่ี่�อาจำจำะเก่ดข้�น บร่ัษััที่ฯ จำะแต่งตั�ง 

ผู้่เช่�ยว่ชาญ่อ่สำรัะหร่ัอผู้่สำอบบัญ่ช่ของบร่ัษััที่เป็ีนผู้่ให้คว่าม้เห็น 

เก่�ยว่กับรัายการัรัะหว่่างกันดังกลุ่่าว่เพ่�อให้คณ์ะกรัรัม้การัตรัว่จำสำอบ  

คณ์ะกรัรัม้การับร่ัษััที่ หร่ัอผู้่ถ่อห้่น (แลุ้่ว่แต่กรัณ่์) ใช้เป็ีนข้อมู้ลุ่ 

ปีรัะกอบการัตัดส่ำนใจำ ด้ว่ยค่าใช้จ่ำายของบร่ัษััที่ฯ เพ่�อให้มั้�นใจำว่่า 

การัเข้าที่ำารัายการัดังกลุ่่าว่ม่้คว่าม้จำำาเป็ีนแลุ่ะม่้คว่าม้สำม้เหต่สำม้ผ่ลุ่  

โดยคำาน้งถ้งผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ของบร่ัษััที่ฯ เป็ีนสำำาคัญ่ ทัี่�งน่� บร่ัษััที่ฯ  

จำะเปิีดเผ่ยรัายการัรัะหว่่างกันไว้่ในแบบแสำดงรัายการัข้อมู้ลุ่ปีรัะจำำาปีี  

แลุ่ะหม้ายเหต่ปีรัะกอบงบการัเง่นท่ี่�ได้รัับการัตรัว่จำสำอบจำากผู้่สำอบ 

บัญ่ช่ของบร่ัษััที่ฯ

รัายการัรัะหว่่างกันท่ี่�อาจำเก่ดข้�นในอนาคตนั�น บร่ัษััที่ฯ  

จำะต้องปีฏ่ิ์บัต่ให้เป็ีนไปีตาม้กฎหม้ายว่่าด้ว่ยหลัุ่กที่รััพย์แลุ่ะตลุ่าด 

หลัุ่กที่รััพย์ พ.ศ. 2535 รัว่ม้ทัี่�งข้อบังคับ ปีรัะกาศ แลุ่ะคำาสัำ�งของ 

คณ์ะกรัรัม้การักำากับตลุ่าดท่ี่น แลุ่ะตลุ่าดหลัุ่กที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย 

รัว่ม้ถ้งการัปีฏ่ิ์บัต่ตาม้ข้อกำาหนดเก่�ยว่กับการัเปิีดเผ่ยข้อมู้ลุ่การั 

ที่ำารัายการัเก่�ยว่โยงกันของบร่ัษััที่ฯ หร่ัอบร่ัษััที่ย่อยตาม้ม้าตรัฐาน 

การับัญ่ช่ท่ี่�กำาหนดโดยสำม้าคม้นักบัญ่ช่แลุ่ะผู้่สำอบบัญ่ช่รัับอน่ญ่าต 

แห่งปีรัะเที่ศไที่ย ทัี่�งน่� การัเข้าที่ำารัายการัดังกลุ่่าว่จำะไม่้เป็ีนการั 

โยกยา้ย หร่ัอถ่ายเที่ผ่ลุ่ปีรัะโยชน์ของบร่ัษััที่ฯ แต่เป็ีนการัที่ำารัายการัท่ี่�

ได้คำาน้งถ้งปีรัะโยชน์สูำงส่ำดของบร่ัษััที่ฯ แลุ่ะผู้่ถ่อห้่นท่ี่กรัายเป็ีนสำำาคัญ่

รายงานประจำาปี 2564
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ข้้อพิิพิาททางกฎหมาย

ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2564 บริิษััที่ฯ ไม่ม่คด่ีหรืิอข้้อพิิพิาที่ท่ี่�อาจม่ผลกริะที่บด้ีานลบต่่อสิินที่รัิพิย์์ข้องบริิษััที่หรืิอบริิษััที่ย์่อย์ท่ี่�ม่จำานวัน 

สูิงกว่ัาร้ิอย์ละ 5 ข้องส่ิวันข้องผู้ถืือห้้น ณ วัันสิิ�นงวัดีบัญช่ีล่าส้ิดี 

บุุคคลอ้างอิง

นายทะเบีียนหุ้้�น บริิษััที่ศููนย์รั์ิบฝากหลักที่รัิพิย์์ (ปริะเที่ศูไที่ย์) จำากัดี

ที�ต้ั้�ง ชัี�น 1 อาคาริต่ลาดีหลักที่รัิพิย์์แห่งปริะเที่ศูไที่ย์ เลข้ท่ี่� 93 ถืนนรัิชีดีาภิิเษัก แข้วังดิีนแดีง เข้ต่ดิีนแดีง 

กร้ิงเที่พิฯ 10400

โทรศ้ัพท์ 0-2009-9999

โทรสาร 0-2009-9991

อีีเมลล์ SETContactCenter@set.or.th

เว็็ปไซด์์ http://www.set.or.th

ผู้้�สอีบีบ้ีญชีี บริิษััที่เคพ่ิเอ็มจ่ ภูิมิไชีย์ สิอบบัญช่ี จำากัดี

โดีย์ 

1.นาย์วััชีริะ ภัิที่ริพิิทัี่กษ์ั ผู้สิอบบัญช่ีรัิบอน้ญาต่เลข้ท่ี่� 6669

2.นางสิาวัพิริทิี่พิย์์ ริิมด้ีสิิต่ ผู้สิอบบัญช่ีรัิบอน้ญาต่เลข้ท่ี่� 5565

3.นาย์วััย์วััฒน์ กอสิมานชัีย์กิจ ผู้สิอบบัญช่ีรัิบอน้ญาต่เลข้ท่ี่� 6333 

ที�ต้ั้�ง 1 เอ็มไพิร์ิที่าวัเวัอร์ิ ชัี�น 50 - 51 ถืนนสิาที่ริใต้่ แข้วังย์านนาวัา เข้ต่สิาที่ริ กร้ิงเที่พิฯ 10120

โทรศ้ัพท์ 0-2677-2000

โทรสาร 0-2677-2222

ที�ปรึกษาทางกฎหุ้มาย บริิษััที่ ล่กัล เอาท์ี่ซอร์ิสิ จำากัดี

ผู้้�แทนผู้้�ถืือีหุ้้�นก้� บริิษััที่หลักที่รัิพิย์์ เคท่ี่บ่เอสิท่ี่ จำากัดี (มหาชีน)
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ข้อมูลพื�นิฐานิสำาหุ้รับนัิกลงท่นิ  

ชำื�อ บรั่ษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน)

SABUY Technology Public Company Limited

ชำื�อย่อ SABUY (จำดที่ะเบ่ยนในตลุ่าดหลุ่ักที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย)

เลขที่ะเบ่ยนบริษััที่ 0107562000017

ประเภัที่ธ้รกิจ	 บรั่ษััที่ สำบาย เที่คโนโลุ่ย่ จำำากัด (ม้หาชน) ปีรัะกอบธุ่รัก่จำการัให้บรั่การัที่างอ่เลุ่็กที่รัอน่กสำ์หลุ่ากหลุ่ายรัูปีแบบ 

ผ่่านรัะบบน่เว่ศน์ที่างการัเง่น (Financial Ecosystem) ของบรั่ษััที่ฯ ผ่่านตู้เต่ม้เง่น ภายใต้เครั่�องหม้ายการัค้า 

“เต่ม้สำบายพลุ่ัสำ” ตู้สำ่นค้า ภายใต้เครั่�องหม้ายการัค้า “เว่นด่�งพลุ่ัสำ” รัะบบบรั่หารัศูนย์อาหารั รัะบบ POS 

ศูนย์บรั่การัรัับสำ่งพัสำด่ (Delivery drop-off) ตลุ่อดจำนธุ่รักรัรัม้ที่างการัเง่น เช่น สำ่นเช่�อแลุ่ะนายหน้าปีรัะกันภัย 

โดยปีัจำจำ่บันปีรัะกอบธุ่รัก่จำหลุ่ัก 4 ปีรัะเภที่ ได้แก่ 1) ธุ่รัก่จำบรั่การัรัะบบชำารัะเง่น (Payment) 2) ธุ่รัก่จำจำัดจำำาหน่าย 

สำ่นค้าแลุ่ะผ่ลุ่่ตภัณ์ฑ์์ (Merchandising) 3) ธุ่รัก่จำรัะบบโซลุู่ชั�นสำ์ (Solutions) แลุ่ะ 4) ธุ่รัก่จำบรั่การัที่างการัเง่น 

(Financial Service)

เว็บไซด์ WWW.SABUYTECH.COM

วันจดที่ะเบ่ยน ว่ันที่่� 18 ก.ค. 2557

วันแรกที่่�ซื�อขายห้้นใน	

ตลาดหลักที่รัพย์

11 พ.ย. 2563

ที่่�ตั�งิสำานักงิานใหญ่	 230 ถนนบางข่นเที่่ยน-ชายที่ะเลุ่ แขว่งแสำม้ดำา เขตบางข่นเที่่ยน กที่ม้. 10150

ที่้นจดที่ะเบ่ยน 1,365,411,624.00 บาที่

ที่้นชำำาระแล้ว 1,201,379,956.00 บาที่

รอบระยะเวลาบัญชำ่ 1 ม้กรัาคม้ 2564 - 31 ธุันว่าคม้ 2564

ผู้้้ถืือห้้น ปีัจำจำ่บันผู่้ถ่อห่้นรัายใหญ่่ของบรั่ษััที่ได้แก่ 

นายชูเก่ยรัต่ รั่จำนพรัพจำ่ แลุ่ะ นาย อานนที่์ชัย ว่่รัะปีรัะว่ัต่ โดยถ่อห่้นรั้อยลุ่ะ 33.30 แลุ่ะ 15.23 ตาม้ลุ่ำาดับ  

สำ่ว่นที่่�เหลุ่่อเปี็นการัถ่อห่้นโดยสำถาบันแลุ่ะนักลุ่งที่่นที่ั�ว่ไปี
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ช่่องทางการติิดต่ิอ

สำ�นักง�นใหญ่

โทรศัพท์ 0-2451-5335

โทรสาร 0-2451-5338

อีเมล contact@sabuytech.com

สำ�นักง�นเลข�นุก�รบริษัท

โทรศัพท์ 0-2451-5335

โทรสาร 0-2451-5338

อีเมล company.secretary@sabuytech.com 

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรสาร 0-2451-5338

อีเมล ir@sabuytech.com

ราคาหุ้้�นสามััญย้�อนหุ้ลัังในปี ี2564

หมายเหตุ:	 1)	ราคาเปิดของการซื้อ-ขายหุ้นสามัญ	(SABUY)	ในวันแรกของปี	2564	เท่ากับ	1.76	บาท

	 2)	ราคาปิดของการซื้อ-ขายหุ้นสามัญ	(SABUY)	ในวันสุดท้ายของปี	2564	เท่ากับ	24.70	บาท

	 3)	นำากราฟแสดงราคาหุ้นสามัญมาจาก	efinanceThai
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บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

   

งบการเงินสาํหรับปีสิ/นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2564 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลาํดับ ซึH งประกอบด้วย                     

ะการเงินเฉพาะกิจการงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐาน  ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีHยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลีHยนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิRนสุดวนัเดียวกนั 

รวมถึงหมายเหตุซึHงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีทีHสาํคญัและเรืHองอืHนๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีRแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิRนสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามทีHควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค                    

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีHกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนทีHเกีHยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั

ตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืHน ๆ ซึH งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านีR  ขา้พเจา้เชืHอวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีHขา้พเจา้

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพืHอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ทีGเน้น 

 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุข้อ 4 ในระหว่างปีสิRนสุดวนัทีH 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัได้เข้าซืR อธุรกิจสองแห่ง           

และจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพืHอหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์Hไดม้าทีHระบุไดแ้ละหนีR สินทีHรับมาจากการซืRอธุรกิจ                       

โดย ณ วนัทีHรายงาน การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันัRน มูลค่ายติุธรรมทีHรับรู้และการปันส่วนของราคาซืRอเป็นมูลค่า     

ทีHประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทัRงนีRความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีHยนแปลงไปเนืHองจากเรืHองนีR  

 

เรืG องสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เรืH องสําคญัในการตรวจสอบคือเรืH องต่างๆ ทีHมีนัยสําคญัทีHสุดตามดุลยพินิจเยีHยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืHองเหล่านีRมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัRงนีRขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืHองเหล่านีR  

 

มูลค่าของลูกหนีAผ่อนชําระ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ช) และ 8  

เรืCองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืCองดงักล่าวอย่างไร 

ลู กห นีR ผ่ อนชํา ระของบ ริษัท มี จํานวน เ งิน ทีH เ ป็น

สาระสําคัญต่องบการเงิน ซึH งว ัดมูลค่าด้วยจํานวนหนีR

คงเหลือหักดอกเบีRยรอการรับรู้และค่าเผืHอผลขาดทุนดา้น

เครดิตทีHคาดว่าจะเกิดขึRน บริษทัมีลูกหนีRผ่อนชาํระทีHเกิน

กาํหนดชาํระจากลูกคา้ จึงทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอนในการ

รับชาํระเงินจากความเสีHยงทีHเกิดจากการผดินดัชาํระ 

 

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายทางดา้นสินเชืHอ ซึH งรวมถึง

การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านเครดิตในอดีตของลูกหนีR ผ่อน

ชาํระ สภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบนัและอนาคต และ

ข้อมูลเฉพาะเจาะจงของลูกค้า  เ พืH อประมาณการ               

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีHคาดว่าจะเกิดขึRนให้สะทอ้นถึง        

มูลค่าทีHคาดวา่จะเรียกเกบ็เงินไดข้องลูกหนีRผอ่นชาํระ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• การทาํความเขา้ใจนโยบายทางดา้นสินเชืHอ และประเมิน

การออกแบบการนํามาถือปฏิบัติของการควบคุม          

ภายในหลกัของการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีHคาดวา่

จะเกิดขึRนของลูกหนีRผ่อนชาํระ ซึH งรวมถึงการจดัประเภท

อายลูุกหนีR ผ่อนชาํระตามลกัษณะความเสีHยง การทบทวน

การวิเคราะห์อายุลูกหนีR  การคาดการณ์ไปในอนาคต        

การสํารองเพิHมเติมโดยผูบ้ริหารและการประมาณการ        

ค่าเผืHอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีHคาดวา่จะเกิดขึRน 

• การทดสอบขอ้มูลการผิดนดัชาํระหนีR ในอดีตดว้ยการ

ประเมินการจัดประเภทอายุลูกหนีR ผ่อนชําระกับ

รายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ประสบการณ์ใน

อดีตของบริษทั และเปรียบเทียบกบัผลทีHเกิดขึRนจริง 
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มูลค่าของลูกหนีAผ่อนชําระ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ช) และ 8  

เรืCองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืCองดงักล่าวอย่างไร 

ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีHคาดว่าจะ

เกิดขึR นจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจทีHสําคัญของผู ้บริหาร 

รวมถึงความมีสาระสาํคญัของรายการ ขา้พเจา้จึงเห็นว่า

เรืHองดงักล่าวเป็นเรืHองสาํคญัในการตรวจสอบ 

• การทดสอบขอ้มูลการผิดนดัชาํระหนีRดว้ยการประเมิน

การจดัประเภทอายลูุกหนีR ในรายงานจาํแนกอายลูุกหนีR

ผ่อนชาํระ โดยการสุ่มตวัอย่างลูกหนีR เปรียบเทียบกบั

เอกสารทีHเกีHยวขอ้ง และสุ่มทดสอบรายการการรับเงิน

จากลูกหนีRภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

• การประเมินความเหมาะสมของตัวแปรในทาง

เศรษฐกิจทีHผูบ้ริหารใชใ้นโมเดลสําหรับการปรับปรุง

อตัราการสูญเสียดว้ยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั

และข้อ มูล ทีH ค าดการ ณ์ไปในอนาคตโดยการ

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลในตลาดทีHเกีHยวขอ้ง 

• การประเมินขอ้มูลและขอ้สมมติโดยรวมทีHใช้ในการ

ประมาณการของผู ้บริหารว่าข้อสมมติทีHใช้ในการ

ประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึH ง

รวมถึงความเกีHยวเนืHองกนัและความสอดคลอ้งกนัของ

ขอ้มูลภายในประมาณการทางบญัชีดงักล่าว 

• การทดสอบการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีHคาดว่า

จะเกิดขึRนของลูกหนีRผอ่นชาํระ 

• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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มูลค่าของสินทรัพย์เพืCอการให้บริการและอุปกรณ์ (เครืCองรับชําระเงนิอตัโนมัติ) 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ฌ), 13 และ 14  

เรืCองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืCองดงักล่าวอย่างไร 

บริษัทดําเนินธุรกิจให้บริการผ่านเครืH องรับชําระเงิน

อตัโนมติั ซึH ง ณ วนัทีH 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าตามบญัชี

สุทธิของเครืHองรับชาํระเงินอตัโนมติัดงักล่าวมีจาํนวนทีH

เป็นสาระสาํคญัของสินทรัพยใ์นงบการเงิน  
 

จากสถานการณ์ตลาดและเทคโนโลยีทีHเปลีHยนแปลงไป 

และการทาํรายการผ่านโทรศพัท์มือถือเขา้มามีส่วนใน

ธุรกิจมากยิHงขึRน บริษทัจึงมีความเสีHยงทีHมูลค่าตามบญัชี

ของ เค รืH อง รับชําระ เ งินอัตโนมัติดังก ล่าวสูงกว่ า 

มูลค่าทีHคาดว่าจะไดรั้บคืน และอาจเกิดการดอ้ยค่าของ

เครืHองรับชาํระเงินอตัโนมติั  
 

ในการพิจารณาการด้อยค่าของเครืH องรับชําระเงิน

อตัโนมติั จาํเป็นตอ้งใชข้อ้สมมติ และดุลยพินิจทีHสาํคญั

ของผูบ้ริหาร รวมถึงความมีสาระสําคัญของรายการ 

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรืH องดังกล่าวเป็นเรืH องสําคัญในการ

ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• การทาํความเขา้ใจเกีHยวกับวิธีการทีHบริษทัใช้ในการ

ระบุขอ้บ่งชีR การดอ้ยค่า รวมถึงนโยบายและวิธีการทีH

ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการมูลค่าทีHคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของเครืHองรับชาํระเงินอตัโนมติั  

• การประเมินการออกแบบและการปฏิบัติตามการ

ควบคุมเกีH ยวกับสินทรัพย์เพืHอการให้บริการและ

อุปกรณ์  ( เครืH องรับชําระเ งินอัตโนมัติ)  และการ

ประมาณการมูลค่าทีHคาดว่าจะไดรั้บคืนของเครืHองรับ

ชาํระเงินอตัโนมติั 

• การพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สมมติทีHสําคญัทีH

บริษทัใช้ ตลอดจนอา้งอิงขอ้มูลภายในและภายนอก 

แผนการดาํเนินงานรวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มใน

อดีตทีHผ่านมา และพิจารณาความอ่อนไหวของข้อ

สมมติทีHสาํคญั  

• การทดสอบความถูกตอ้งของการคาํนวณมูลค่าทีHคาดวา่

จะไดรั้บคืนของเครืHองรับชาํระเงินอตัโนมติั 

• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การซืAอธุรกจิ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ก), 4, 16 และ 17  

เรืCองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรืCองดงักล่าวอย่างไร 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดมี้การเขา้ซืRอธุรกิจสองแห่ง 

โดยมีสิHงตอบแทนในการซืRอธุรกิจเป็นจาํนวนเงินรวม 

2,068.02 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคา

อิสระเพืHอประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์Hไดม้า

และหนีR สินทีHรับมา ซึH งรวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 

64.57 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างของมูลค่ายติุธรรม

ดังกล่าวกับสิH งตอบแทนในการซืR อเป็นประมาณการ       

ค่าความนิยมจํานวน 1,228.51 ล้านบาท ในงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม 2564  
 

เนืHองจากการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจมีความซบัซ้อน

และต้องใช้ดุลยพินิจทีHสําคัญเข้ามาเกีHยวข้องในการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์Hได้มาทีHระบุได้

และหนีR สินทีH รับมา  รวมถึงความมีสาระสําคัญของ

รายการ ขา้พเจา้จึงเห็นวา่เรืHองดงักล่าวเป็นเรืHองสาํคญัใน

การตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• การสอบถามผูบ้ริหารถึงลักษณะและวตัถุประสงค์     

ในการเขา้ทาํรายการซืRอดงักล่าว ตลอดจนอ่านสัญญา

ซืRอขายธุรกิจและเอกสารอืHนทีHเกีHยวขอ้ง เพืHอทาํความ

เขา้ใจถึงขอ้กาํหนดและเงืHอนไขทีHสาํคญัของรายการ 

• การประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย์         

ทีHไดม้าและหนีR สินทีHรับมาทัRงหมดรวมถึงสิHงตอบแทน

ในการซืRอซึHงประเมินโดยกลุ่มบริษทั 

• การประเมินความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระ

ของผูป้ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

• การประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติและวิธีการ

วัดมูลค่าทีH ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์Hไดม้าและหนีR สินทีHรับมา 

• การใช้ผลงานของผูเ้ชีHยวชาญดา้นการประเมินมูลค่า

ของเคพีเอ็มจี  ในการประเมินความเหมาะสมของค่า              

ตวัแปรทางการเงินทีHเป็นตวักาํหนดอตัราคิดลด การ

ระบุสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน วิธีการประเมินมูลค่า และ

ความสมเหตุสมผลในการคาํนวณ 

• การใช้ผลงานของผูเ้ชีHยวชาญดา้นการประเมินมูลค่า        

ทีHว่าจา้งโดยเคพีเอ็มจี ในการประเมินความเหมาะสม

ของมูลค่ายติุธรรมของทีHดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอืGน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอืHน ขอ้มูลอืHนประกอบดว้ยขอ้มูลซึH งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีทีHอยูใ่นรายงานนัRน ซึH งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้

ขา้พเจา้ภายหลงัวนัทีHในรายงานของผูส้อบบญัชีนีR  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืHนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เชืHอมัHนต่อขอ้มูลอืHน  

 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีHเกีHยวเนืHองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอืHน

ตามทีHระบุขา้งตน้เมืHอจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอืHนมีความขดัแยง้ทีHมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ทีHไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืHนมีการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เมืHอขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งสืHอสารเรืHองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีHในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีGในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีHรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีR โดยถูกตอ้งตามทีHควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีHยวกบัการควบคุมภายในทีHผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพืHอให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีHปราศจากการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืHอง เปิดเผยเรืHองทีHเกีHยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืHอง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืHองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัRงใจทีHจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืHองต่อไปได ้

 

ผูมี้หน้าทีHในการกาํกบัดูแลมีหน้าทีHในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พืHอใหไ้ดค้วามเชืHอมัHนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึH งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชืHอมัHนอย่างสมเหตุสมผลคือ  

ความเชืHอมัHนในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีHมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมืHอคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีHขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ      

ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านีR  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีHยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเสีHยงจากการแสดงขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ           

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพืHอตอบสนองต่อความเสีHยงเหล่านัRน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีHเพียงพอและเหมาะสมเพืHอเป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีHยงทีHไม่พบขอ้มูลทีHขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึH งเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกว่าความเสีHยงทีHเกิดจากขอ้ผิดพลาดเนืHองจากการทุจริตอาจเกีHยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตัRงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีHไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง        

การควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีHเกีHยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืHอออกแบบวิธีการตรวจสอบทีHเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืHอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีHผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลทีHเกีHยวขอ้งซึHงจดัทาํขึRนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเกีHยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืHองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีHไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีHมีสาระสาํคญัทีHเกีHยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีHอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืHองหรือไม่           

ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีHมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีHเกีHยวขอ้ง หรือถา้การ

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีHยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึRนอยูก่บัหลกัฐาน

การสอบบญัชีทีHไดรั้บจนถึงวนัทีHในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์     

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืHอง  
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• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนืRอหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง              

การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีHทาํให้มี     

การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีHควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีทีHเหมาะสมอย่างเพียงพอเกีHยวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพืHอแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว                  

ต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดสื้Hอสารกบัผูมี้หนา้ทีHในการกาํกบัดูแลในเรืHองต่างๆทีHสาํคญั ซึH งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีHไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีHมีนยัสําคญัทีHพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีHมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีHในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีHเกีHยวขอ้งกับ         

ความเป็นอิสระและไดสื้Hอสารกบัผูมี้หน้าทีHในการกาํกบัดูแลเกีHยวกบัความสัมพนัธ์ทัRงหมดตลอดจนเรืHองอืHนซึH งขา้พเจา้      

เชืHอวา่มีเหตุผลทีHบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีHขา้พเจา้ใชเ้พืHอป้องกนั

ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรืH องทีHสืHอสารกับผูมี้หน้าทีHในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรืH องต่างๆ ทีHมีนัยสําคญัทีHสุดในการตรวจสอบ                  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืHองสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เรืHองเหล่านีR ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีHยวกบัเรืHองดงักล่าว หรือ

ในสถานการณ์ทีHยากทีHจะเกิดขึRน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสืHอสารเรืHองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ   

จากการสืHอสารดงักล่าว  

 

 

 

(วชัระ ภทัรพิทกัษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน  6669 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 
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สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมนุเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 236,037,684        93,443,892          50,128,651          66,801,056          
ลูกหน้ีการคา้ 5, 7 157,056,031        58,970,198          22,528,380          33,028,839          
ลูกหน้ีผอ่นช าระท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 87,643,605          118,596,062        71,759,953          118,596,062        
ลูกหน้ีอ่ืน 5 1,126,714,419     44,875,067          24,149,890          18,112,995          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 5 18,500,000          -                       132,605,000        -                       
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5 -                       -                       56,640,000          28,320,000          
สินคา้คงเหลือ 9 192,681,030        108,361,742        471,156               182,384               
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนท่ีเป็นหลกัประกนั 18, 31 4,000,000            220,000,000        4,000,000            200,000,000        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 58,948,094          49,108,304          14,308,559          5,579,929            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,881,580,863     693,355,265        376,591,589        470,621,265        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
ลูกหน้ีผอ่นช าระ 8 37,110,254          133,978,725        36,286,494          133,978,725        
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                       -                       3,178,049,289     506,659,045        
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 10 5,945,055            -                       6,249,995            -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 5 -                       -                       68,865,934          134,945,934        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,405,912,253     1,133,069,119     547,369,892        542,245,121        
สินทรัพยเ์พ่ือการใหบ้ริการ 14 181,560,080        207,197,872        181,560,080        207,197,872        
สินทรัพยต์น้ทนุของสญัญา 81,223,655          75,877,315          78,132,362          75,877,315          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 311,980,934        237,396,609        24,755,368          34,476,635          
คา่ความนิยม 4, 16 1,228,507,076     -                       -                       -                       
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 17 335,126,240        163,075,238        149,876,939        71,951,166          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 97,591,932          78,014,524          53,267,108          60,319,696          
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนท่ีเป็นหลกัประกนั 18, 31 157,317,297        11,306,492          142,901,001        6,900,000            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 412,672,990        39,186,938          363,399,373        3,388,174            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,254,947,766     2,079,102,832     4,830,713,835     1,777,939,683     

รวมสินทรัพย์ 6,136,528,629     2,772,458,097     5,207,305,424     2,248,560,948     

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นหมนุเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 223,339,661        241,668,755        148,217,305        200,000,000        
เจา้หน้ีการคา้ 5 277,402,619        181,617,811        76,111,465          98,976,548          
เจา้หน้ีอ่ืน 5, 19 1,240,735,539     108,900,634        1,054,710,548     29,550,709          
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 24 13,815,104          46,168,057          12,012,102          46,168,057          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 178,427,356        127,007,177        121,868,682        59,080,000          
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 133,491,973        111,731,470        11,820,497          10,592,278          
เงินกูย้มืระยะสั้น 5, 18 -                       -                       491,814,000        63,970,000          
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 7,458,490            17,763,609          -                       17,763,609          
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 12,615,408          7,794,861            4,023,758            4,082,121            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,087,286,150     842,652,374        1,920,578,357     530,183,322        

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว 18 385,755,373        127,133,613        343,184,299        120,785,934        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 218,941,099        255,321,095        12,496,615          22,584,984          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 22,860,913          -                       -                       -                       
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20 27,926,958          6,521,444            5,783,006            4,147,599            
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 5,851,255            6,730,711            1,141,160            4,220,211            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 661,335,598        395,706,863        362,605,080        151,738,728        

รวมหนีสิ้น 2,748,621,748     1,238,359,237     2,283,183,437     681,922,050        

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 21
   ทนุจดทะเบียน 1,365,411,624     1,050,000,000     1,365,411,624     1,050,000,000     
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 1,201,379,956     1,005,000,000     1,201,379,956     1,005,000,000     
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 21 1,497,031,295     348,596,521        1,497,031,295     348,596,521        
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (42,011,799) (42,011,799) -                       -                       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 22 12,066,208          18,009,625          12,066,208          18,009,625          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ทนุส ารองตามกฎหมาย 23 18,000,000          13,800,000          18,000,000          13,800,000          
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 250,844,061        139,465,194        195,644,528        181,232,752        
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,937,309,721     1,482,859,541     2,924,121,987     1,566,638,898     
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 12 450,597,160        51,239,319          -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,387,906,881     1,534,098,860     2,924,121,987     1,566,638,898     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,136,528,629     2,772,458,097     5,207,305,424     2,248,560,948     

งบการเงนิรวม

(บาท)

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 5 1,191,558,212   689,482,323      563,141,206      607,773,050      
รายไดจ้ากการขาย 5 665,442,315      536,177,000      12,892,733        598,471             
รายไดจ้ากการให้บริการตามสญัญา 238,802,617      169,966,058      236,911,004      169,966,058      
รายไดด้อกเบ้ียจากการขายผ่อนช าระ 31,037,607        65,194,362        31,037,607        65,194,362        
รายไดอ่ื้น 5 212,270,061      51,899,269        45,953,618        51,639,592        
รวมรายได้ 25 2,339,110,812   1,512,719,012   889,936,168      895,171,533      

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการให้บริการ 5 852,624,120      435,789,240      383,903,481      425,804,250      
ตน้ทุนขาย 5, 9 436,511,868      322,314,642      11,721,930        241,277             
ตน้ทุนจากการให้บริการตามสญัญา 87,735,888        77,665,549        87,500,207        77,665,549        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 287,121,371      293,557,764      59,823,970        59,024,315        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 271,058,349      216,201,651      166,076,473      161,644,911      
รวมค่าใช้จ่าย 24 1,935,051,596   1,345,528,846   709,026,061      724,380,302      

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 404,059,216      167,190,166      180,910,107      170,791,231      
ตน้ทุนทางการเงิน 5 (37,077,628) (25,828,748) (22,853,247) (11,915,772)
ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญา (58,451,363) (53,330,772) (58,451,363) (53,330,772)
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิต
   ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ี 4,276,623          32,068,976        5,340,647          32,068,976        
ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 549,558             -                    -                    -                    
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 24 313,356,406      120,099,622      104,946,144      137,613,663      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (55,829,497) (22,476,279) (24,714,218) (27,702,604)
ก าไรส าหรับปี 257,526,909      97,623,343        80,231,926        109,911,059      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี -                    -                    -                    -                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 257,526,909      97,623,343        80,231,926        109,911,059      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
งบการเงนิรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม 

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

31 ธนัวาคม 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 213,604,884      102,057,948      80,231,926        109,911,059      
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 43,922,025        (4,434,605) -                    -                    
ก าไรส าหรับปี 257,526,909      97,623,343        80,231,926        109,911,059      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 213,604,884      102,057,948      80,231,926        109,911,059      
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 43,922,025        (4,434,605) -                    -                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 257,526,909      97,623,343        80,231,926        109,911,059      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 27 0.201 0.112 0.076 0.122 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 27 0.190 0.112 0.071 0.122 

(บาท)

งบการเงนิรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนต่างจาก ใบส าคญั รวมส่วนของ
ที่ออกและ มูลค่า การรวมธุรกิจภายใต้ แสดงสิทธิ ทุนส ารอง ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอ  านาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 887,982,700     187,228,375     (42,011,799) 7,149,366                8,218,152              370,234,200     1,418,800,994   34,977,507                1,453,778,501  

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   เพิ่มหุน้สามญั 21 117,017,300     161,368,146     -                          -                          -                         -                    278,385,446      -                            278,385,446     
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22 -                    -                   -                          10,860,259              -                         -                    10,860,259        -                            10,860,259       
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 28 -                    -                   -                          -                          -                         (322,337,720) (322,337,720) -                            (322,337,720)
   รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น 117,017,300     161,368,146     -                          10,860,259              -                         (322,337,720) (33,092,015) -                            (33,092,015)

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม
      โดยอ านาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 11 -                    -                   -                          -                          -                         (4,907,386) (4,907,386) 20,696,417                15,789,031       
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                   -                          -                          -                         (4,907,386) (4,907,386) 20,696,417                15,789,031       
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 117,017,300     161,368,146     -                          10,860,259              -                         (327,245,106) (37,999,401) 20,696,417                (17,302,984)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
   ก าไร (ขาดทุน) -                    -                   -                          -                          -                         102,057,948     102,057,948      (4,434,605) 97,623,343       
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                   -                          -                          -                         -                    -                     -                            -                    
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี -                    -                   -                          -                          -                         102,057,948     102,057,948      (4,434,605) 97,623,343       

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 23 -                    -                   -                          -                          5,581,848              (5,581,848) -                     -                            -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 1,005,000,000  348,596,521     (42,011,799) 18,009,625              13,800,000            139,465,194     1,482,859,541   51,239,319                1,534,098,860  

บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม
ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนต่างจาก ใบส าคญั รวมส่วนของ
ที่ออกและ มูลค่า การรวมธุรกิจภายใต้ แสดงสิทธิ ทนุส ารอง ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั ที่จะซื้อหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ ที่ไม่มีอ  านาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 1,005,000,000     348,596,521        (42,011,799) 18,009,625             13,800,000            139,465,194     1,482,859,541   51,239,319              1,534,098,860  

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   เพิ่มหุน้สามญั 21 110,000,000        874,500,000        -                          -                          -                        -                    984,500,000      -                           984,500,000     
   หุน้ทนุออกใหต้ามสิทธิ 21 86,379,956          249,840,141        -                          -                          -                        -                    336,220,097      -                           336,220,097     
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22 -                      24,094,633          -                          (5,943,417) -                        -                    18,151,216        -                           18,151,216       
   เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 28 -                      -                      -                          -                          -                        (61,620,150) (61,620,150) -                           (61,620,150)
   รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น 196,379,956        1,148,434,774     -                          (5,943,417) -                        (61,620,150) 1,277,251,163   -                           1,277,251,163  

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม
      โดยอ านาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 4 -                      -                      -                          -                          -                        (36,405,867) (36,405,867) (16,962,376) (53,368,243)
   การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม
      ซึ่งอ านาจควบคุมเปลี่ยนแปลง 4 -                      -                      -                          -                          -                        -                    -                     372,398,192            372,398,192     
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                      -                      -                          -                          -                        (36,405,867) (36,405,867) 355,435,816            319,029,949     
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 196,379,956        1,148,434,774     -                          (5,943,417) -                        (98,026,017) 1,240,845,296   355,435,816            1,596,281,112  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
   ก าไร -                      -                      -                          -                          -                        213,604,884     213,604,884      43,922,025              257,526,909     
   ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                          -                          -                        -                    -                     -                           -                    
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                      -                      -                          -                          -                        213,604,884     213,604,884      43,922,025              257,526,909     

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 23 -                      -                      -                          -                          4,200,000              (4,200,000) -                     -                           -                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1,201,379,956     1,497,031,295     (42,011,799) 12,066,208             18,000,000            250,844,061     2,937,309,721   450,597,160            3,387,906,881  

(บาท)

งบการเงนิรวม

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
15
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ใบส าคญั
ที่ออกและ มูลค่า แสดงสิทธิ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 887,982,700        187,228,375        7,149,366           8,218,152           399,241,261        1,489,819,854     

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เพิ่มหุ้นสามญั 21 117,017,300        161,368,146        -                      -                      -                      278,385,446        
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22 -                      -                      10,860,259         -                      -                      10,860,259         
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 28 -                      -                      -                      -                      (322,337,720) (322,337,720)
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 117,017,300        161,368,146        10,860,259         -                      (322,337,720) (33,092,015)
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 117,017,300        161,368,146        10,860,259         -                      (322,337,720) (33,092,015)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
   ก าไร -                      -                      -                      -                      109,911,059        109,911,059        
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                      -                      
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                      -                      -                      -                      109,911,059        109,911,059        

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 23 -                      -                      -                      5,581,848           (5,581,848) -                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,005,000,000     348,596,521        18,009,625         13,800,000         181,232,752        1,566,638,898     

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ใบส าคญั
ที่ออกและ มูลค่า แสดงสิทธิ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ที่จะซื้อหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,005,000,000     348,596,521        18,009,625         13,800,000         181,232,752        1,566,638,898     

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
   เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
   เพิ่มหุ้นสามญั 21 110,000,000        874,500,000        -                      -                      -                      984,500,000        
   หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 21 86,379,956         249,840,141        -                      -                      -                      336,220,097        
   การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22 -                      24,094,633         (5,943,417) -                      -                      18,151,216         
   เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 28 -                      -                      -                      -                      (61,620,150) (61,620,150)
   รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 196,379,956        1,148,434,774     (5,943,417) -                      (61,620,150) 1,277,251,163     
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 196,379,956        1,148,434,774     (5,943,417) -                      (61,620,150) 1,277,251,163     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
   ก าไร -                      -                      -                      -                      80,231,926         80,231,926         
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                      -                      
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                      -                      -                      -                      80,231,926         80,231,926         

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 23 -                      -                      -                      4,200,000           (4,200,000) -                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,201,379,956     1,497,031,295     12,066,208         18,000,000         195,644,528        2,924,121,987     

(บาท)

ก าไรสะสม

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก าไรส าหรับปี 257,526,909         97,623,343           80,231,926           109,911,059         
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได้ 55,829,497           22,476,279           24,714,218           27,702,604           
ตน้ทนุทางการเงิน 37,077,628           25,828,748           22,853,247           11,915,772           
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 25 293,427,798         220,814,794         162,831,039         122,071,504         
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั (2,371,352) (3,204,589) (2,371,352) (3,204,589)
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20 3,148,155             2,446,004             1,635,407             1,490,026             
กลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ี (4,276,623) (32,068,976) (5,340,647) (32,068,976)
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ 9 22,398,604           205,428                -                        -                        
ส่วนแบง่ก าไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วม
   ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (สุทธิจากภาษี) (549,558) -                        -                        -                        
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (156,957,957) -                        -                        -                        
ขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 32,831,507           9,881,636             16,878,027           9,177,807             
กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ (253,434) (2,473,677) (95,057) (2,473,677)
ขาดทนุจากการยกเลิกสญัญา 58,451,363           53,330,772           58,451,363           53,330,772           
ขาดทนุจากการยกเลิกสญัญาเช่า 552,693                145,261                -                        -                        
ดอกเบ้ียรับ (504,353) (125,754) (7,823,234) (6,751,650)
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 22 18,151,216           10,860,259           18,151,216           10,860,259           

614,482,093         405,739,528         370,116,153         301,960,911         
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 111,421,053         12,954,734           9,935,387             22,621,885           
ลูกหน้ีผ่อนช าระ (74,337,934) 117,718,063         (57,630,522) 117,718,063         
ลูกหน้ีอ่ืน (15,720,932) (185,154) (6,385,961) 7,681,293             
สินคา้คงเหลือ (43,137,571) (21,674,427) (288,772) (22,216)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,087,394             (10,003,364) (8,728,630) 94,506                  
สินทรัพยต์น้ทนุของสญัญา (46,694,314) (52,589,284) (43,367,339) (52,589,284)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (13,188,768) 1,892,715             (11,199) 1,349,649             
เจา้หน้ีการคา้ 35,977,288           (17,944,178) (8,620,890) (37,598,875)
เจา้หน้ีอ่ืน (200,653,914) 5,273,439             1,519,493             (2,113,043)
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 83,684,510           (17,487,756) 84,827,367           (17,487,756)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,837,885) (41,244) 427,686                (754,120)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,298,697             660,029                (900,899) (587,971)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 450,379,717         424,313,101         340,891,874         340,273,042         
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (71,886,947) (12,858,461) (35,425,239) (8,640,800)
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 378,492,770         411,454,640         305,466,635         331,632,242         

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 4, 11 (851,196,124) -                        (1,267,500,000)     -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุจากการเพ่ิมทนุของบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        (260,000,000) (143,711,000)
เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย (360,000,000) -                        (360,000,000) -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 4 (70,000,000) -                        (70,000,000) -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4 (53,368,244) (10,499,970) (53,368,244) (10,499,970)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 10 (7,249,988) -                        (6,249,995) -                        
สินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นหลกัประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 69,989,195           (229,306,492) 59,998,999           (204,900,000)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 477,500,000         -                        -                        -                        
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 6,454,026             7,866,395             6,454,026             7,866,395             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (173,046,575) (365,562,127) (76,547,466) (54,603,940)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือการใหบ้ริการ (3,660,840) (13,972,125) (3,660,840) (13,972,125)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (129,785,308) (59,952,664) (91,975,405) (37,284,582)
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มื 4,050,000             -                        43,635,000           175,030,000         
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มื (18,500,000) -                        (138,480,000) (295,235,934)
ดอกเบ้ียรับ 504,354                125,754                8,172,300             5,833,580             
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,108,309,504) (671,301,229) (2,209,521,625) (571,477,576)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ 21 984,500,000         292,543,250         984,500,000         292,543,250         
เงินสดรับจากหุ้นทนุออกใหต้ามสิทธิ 21 336,220,097         -                        336,220,097         -                        
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นเพ่ิมทนุ -                        (14,792,216) -                        (14,792,216)
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                        26,289,000           -                        -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มื -                        -                        622,000,000         86,200,000           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มื (260,000,000) -                        (194,156,000) (85,730,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,604,613,783      1,473,887,715      1,047,134,017      1,159,144,160      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (1,583,426,228) (1,152,751,775) (813,729,665) (887,248,226)
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบั -                        19,487,800           -                        -                        
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (110,775,745) (70,671,273) (10,943,562) (11,444,001)
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั (61,620,150) (322,337,720) (61,620,150) (322,337,720)
ดอกเบ้ียจ่าย (37,101,231) (25,827,543) (22,022,152) (11,956,465)
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 872,410,526         225,827,238         1,887,382,585      204,378,782         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 142,593,792         (34,019,351) (16,672,405) (35,466,552)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 93,443,892           127,463,243         66,801,056           102,267,608         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 236,037,684         93,443,892           50,128,651           66,801,056           

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีซ้ือเงินลงทนุ 1,020,522,000      -                        1,020,522,000      -                        
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยเ์พ่ือการใหบ้ริการ 27,952,114           85,974,389           27,952,114           85,974,389           
ซ้ือสินทรัพยโ์ดยสญัญาเช่า 160,261,961         145,276,026         2,240,862             31,914,153           
เจา้หน้ีซ้ืออุปกรณ์ 54,375,897           28,878,802           2,287,253             14,244,193           
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        11,265,142           -                        -                        

31 ธนัวาคม 

(บาท)

บริษทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

งบการเงนิรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
 

20 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทั)วไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีที)สาํคญั 
4  การซืDอบริษทัยอ่ยและส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุม 
5  บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7  ลูกหนีDการคา้ 
8  ลูกหนีDผอ่นชาํระ 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
11  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12  ส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุม 
13  ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14  สินทรัพยเ์พื)อการใหบ้ริการ 
15  สญัญาเช่า 
16  ค่าความนิยม 
17  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
18  หนีD สินที)มีภาระดอกเบีDย 
19  เจา้หนีD อื)น 

20  ประมาณการหนีD สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
21  ทุนเรือนหุน้ 
22  ใบสาํคญัแสดงสิทธิที)จะซืDอหุน้สามญั 
23  สาํรองตามกฎหมาย 
24  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้
25  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26  ภาษีเงินได ้
27  กาํไรต่อหุน้ 
28  เงินปันผล 
29  เครื)องมือทางการเงิน 
30  การบริหารจดัการทุน 
31  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 
32  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
 

21 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนีD  
 
งบการเงินนีDไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื)อวนัที) 21 กมุภาพนัธ์ 2565 

 
1 ข้อมูลทั3วไป 
 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที)จดัตัDงขึDนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื)อพฤศจิกายน 2563 โดยมีที)อยู่จดทะเบียนของบริษัทตัD งอยู่ เลขที)  230                        
ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ครอบครัวรุจนพรพจี (ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 40.14) และครอบครัววีระประวติั 
(ถือหุน้รวมกนัร้อยละ 19.63) 
 
บริษัทดาํเนินธุรกิจหลักเกี)ยวกับการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ บริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี)ยวกับขายอาหารและเครื) องดื)มผ่าน                  
เครื)องอตัโนมติั บริหารจดัการศูนยอ์าหาร การใหบ้ริการทางการเงินและสินเชื)อ ผลิตบตัรพลาสติก ขายแฟรนไชส์
ในการใหบ้ริการงานไปรษณียแ์ละขนส่งพสัดุ โดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 

 
2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 
 

งบการเงินนีD จดัทาํขึDนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที)ประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยที์)เกี)ยวข้อง  
งบการเงินนีDนาํเสนอเป็นเงินบาทซึ) งเป็นสกุลเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีไดถื้อปฏิบติั
โดยสมํ)าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที)รายงาน 
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซึ) งมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทัDงนีD  ผลที)เกิดขึDนจริง   
อาจแตกต่างจากที)ประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติที)ใช้ในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวน   
อยา่งต่อเนื)อง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี)ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
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3 นโยบายการบัญชีที3สําคญั 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที)อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึDนเมื)อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี)ยวขอ้งกบักิจการนัDนและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนัDนทาํให้

เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม   
นบัแต่วนัที)มีการควบคุมจนถึงวนัที)การควบคุมสิDนสุดลง  
 
ณ วนัที)ซืDอธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิที)ไดม้า
จากผูถู้กซืDอ เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัที)ไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจ   
การควบคุม ผลต่างระหว่างส่วนได้เสียที)ไม่มีอํานาจควบคุมที) มีการปรับปรุงแล้วและมูลค่ายุติธรรมของ
ผลตอบแทนที)จ่ายจากการได้มาซึ) งส่วนได้เสียที)ไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี)ยนแปลงรับรู้             
ในส่วนของเจา้ของ 
 
เมื)อกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีD สิน ส่วนไดเ้สียที)ไม่มี
อาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอื)นในส่วนของเจา้ของที)เกี)ยวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนัDน ผลกาํไรหรือขาดทุนที)เกิดขึDน
จากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมที)ยงัคงเหลืออยู่       
ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที)สูญเสียการควบคุม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการที)กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี)ยวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที)จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานที)กลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนัDน โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนัDน
มากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหนีD สินที)เกี)ยวขอ้งกบัการร่วมการงานนัDน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมื)อ
เริ)มแรกดว้ยราคาทุนซึ) งรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ)มแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกาํไร
หรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)นของเงินลงทุนที)บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกใน
งบการเงินรวมจนถึงวนัที)ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัหรือการควบคุมร่วมสิDนสุดลง 
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ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายที)ยงัไม่เกิดขึDนจริงซึ) งเป็นผล        
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรที)ยงัไม่เกิดขึDนจริงซึ) งเป็นผล  
มาจากรายการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที)กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการที)ถูก

ลงทุนนัDน ขาดทุนที)ยงัไม่เกิดขึDนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรที)ยงัไม่เกิดขึDนจริง แต่เท่าที)เมื)อไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึDน 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซืDอ เมื)อกลุ่มบริษทัประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย ์   
ที)ซืDอมานัDนประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้และกระบวนการที)สําคญัเป็นอย่างนอ้ยซึ) งสามารถทาํให้เกิดผลผลิตได ้โดย
วนัที)ซืD อกิจการคือวนัที)อาํนาจในการควบคุมนัDนได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจภายใต  ้         
การควบคุมเดียวกนั ทัDงนีD  ค่าใชจ่้ายที)เกี)ยวขอ้งกบัการซืDอธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื)อเกิดขึDน 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัที)ซืDอ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของสิ)งตอบแทนที)โอนให ้ซึ) งรวมถึงการรับรู้จาํนวน        
ส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซืDอ หักดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยที์)ระบุไดที้)ไดม้าและหนีD สิน      
ที)รับมา กาํไรจากการซืDอในราคาตํ)ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 
สิ)งตอบแทนที)โอนให้รวมถึงสินทรัพยที์)โอนไป หนีD สินที)กลุ่มบริษทัก่อขึDนเพื)อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม และ    
ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที)ออกโดยกลุ่มบริษทั หากการรวมธุรกิจมีผลใหสิ้Dนสุดความสมัพนัธ์ของโครงการเดิม
ระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซืDอ ให้ใชร้าคาที)ตํ)ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที)ระบุในสัญญา และ
มูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาดไปหกัจากสิ)งตอบแทนที)โอนใหแ้ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอื)น  
 
หนีD สินที)อาจเกิดขึDนของบริษทัที)ถูกซืDอที)รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีD สินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั 
ซึ) งเกิดขึDนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชื)อถือ 
 
หากการบนัทึกบญัชีเมื)อเริ) มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัสิDนรอบระยะเวลารายงานที)         
การรวมธุรกิจเกิดขึDน กลุ่มบริษทัทาํการประมาณการมูลค่าของรายการซึ) งขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื)อรายงาน 
มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหนีD สินเพิ)มเติมในระหวา่งช่วงระยะเวลาในการ
วดัมูลค่า เพื)อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ)มเติมที)ไดรั้บเกี)ยวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที)มีอยู ่ณ วนัที)ซืDอ   
ซึ) งขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆ ที)เคยรับรู้ไว ้ณ วนัที)ซืDอ 
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ในการรวมธุรกิจที)ดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซืDอ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนที)กลุ่มบริษทั
ถืออยู่ในผูถู้กซืDอก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที)ซืDอและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที)เกิดขึDนใน
กาํไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซืDอก่อนการรวมธุรกิจที)เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)นจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป 
 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยรับรู้
สินทรัพยแ์ละหนีD สินของธุรกิจที)ถูกซืDอดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่       
ในลาํดบัสูงสุด ณ วนัที)เกิดรายการ ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจที)ถูกนาํมารวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทน
ที)จ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุน้ รายการส่วนเกิน
หรือส่วนขาดจะถูกตดัจาํหน่ายเมื)อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที)ซืDอดงักล่าวไป ผลการดาํเนินงานของธุรกิจที)ถูกซืDอ
จะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซื้DอนับตัDงแต่วนัที)ตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวนัที)ธุรกิจเหล่านัDน         
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัDนกวา่ จนถึงวนัที)การควบคุมสิDนสุด 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื)อการด้อยค่า              
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที)กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีที)บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุน
บางส่วนตน้ทุนเงินลงทุนคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี)ยถ่วงนํD าหนกั กาํไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในกาํไร
หรือขาดทุน   
 

(ค) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีที)เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหนีD สินที)ไม่เป็นตวัเงินซึ) งเกิดจากรายการบญัชีที)เป็น
เงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินที)ใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้อัตรา
แลกเปลี)ยน ณ วนัที)เกิดรายการ สาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีD สินที)เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้
อตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัที)รายงาน  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี)ยนที)เกิดขึDนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนัDน 
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(ง) เครืCองมือทางการเงิน 
 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีD สินทางการเงินอื)นๆ (นอกเหนือจากลูกหนีDการคา้และลูกหนีDผอ่นชาํระ (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 3(ฉ) และ 3(ช)) รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกเมื)อกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเครื)องมือทาง
การเงินนัDน และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมตน้ทุนการทาํรายการที)เกี)ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า 
เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหนีD สินทางการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะวดั
มูลค่าเมื)อเริ)มแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมและตน้ทุนการทาํรายการที)เกี)ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้านัDน

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกเวน้แต่
กลุ่มบริษทัมีการเปลี)ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพย ์   
ทางการเงินที)ได้รับผลกระทบทัDงหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนับจากวนัที)มี         
การเปลี)ยนแปลงการจดัประเภท 
 

ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ) มแรก หนีD สินทางการเงินจดัประเภทด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบีD ย           
ที)แทจ้ริงหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบีDยจ่าย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี)ยน และ
กาํไรหรือขาดทุนที)เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตาม

วิธีดอกเบีDยที)แทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDน รายไดด้อกเบีDย 
กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี)ยน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDน กาํไรหรือขาดทุนที)เกิดจาก
การตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ  
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมื)อสิทธิตามสัญญาที)จะไดรั้บกระแสเงินสดจาก

สินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ) ง        
ความเสี)ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทัDงหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือ     
ในกรณีที)กลุ่มบริษัทไม่ได้ทัD งโอนหรือคงไว้ซึ) งความเสี) ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ               
เกือบทัDงหมดและไม่ไดค้งไวซึ้)งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
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กลุ่มบริษทัตดัรายการหนีD สินทางการเงินออกจากบญัชีเมื)อภาระผูกพนัตามสัญญาสิDนสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอาย ุกลุ่มบริษทัตดัรายการหนีD สินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขและกระแสเงินสด
จากการเปลี)ยนแปลงหนีD สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หนีD สินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมที)สะทอ้นเงื)อนไขที)เปลี)ยนแปลงแลว้ 
 
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีที)ตดัรายการและสิ)งตอบแทนที)ไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหนีD สินทางการเงินจะหกักลบกนัเพื)อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน

สุทธิ ก็ต่อเมื)อกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนเงินที)รับรู้และกลุ่มบริษทัตัDงใจ   
ที)จะชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตัDงใจที)จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีD สินพร้อมกนั  
 

(ง.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลกูหนีHการค้าและลกูหนีHผ่อนชาํระ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDนสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย และวงเงินใหสิ้นเชื)อที)อนุมติัซึ) งไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDนในอีก    
12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที)มีการเพิ)มขึDนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี)ยงดา้นเครดิตนบัแต่
การรับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินที)มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซึ) งกรณีดงักล่าวจะวดั   
ค่าเผื)อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึDนตลอดอายขุองสญัญา 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึD นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็น             
ถ่วงนํD าหนกัโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซึ) งคาํนวณโดยใช้
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที)คาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีDยที)แทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

(ง.4) การตัดจาํหน่าย 
 
มูลค่าตามบญัชีขัDนตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมื)อกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้

อยา่งสมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์)มีการตดัจาํหน่ายแลว้ 
จะรับรู้เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที)ไดรั้บคืน 
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(ง.5) ดอกเบี Hย 
 
ดอกเบีDยรับและดอกเบีDยจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบีDยที)แทจ้ริง ในการคาํนวณดอกเบีDยรับและ
ดอกเบีDยจ่าย อตัราดอกเบีDยที)แทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขัDนตน้ของสินทรัพย ์(เมื)อสินทรัพยไ์ม่มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีD สิน อยา่งไรก็ตามสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินที)มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมื)อเริ)มแรก รายไดด้อกเบีDยจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบีDยที)แทจ้ริง
กับราคาทุนตัดจาํหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอีกต่อไป             
การคาํนวณรายไดด้อกเบีDยจะเปลี)ยนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขัDนตน้ของสินทรัพย ์
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัD นที)มี      
สภาพคล่องสูง ซึ) งมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัที)ไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารซึ)งจะตอ้งชาํระคืนเมื)อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ)งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 
 
เงินฝากสถาบนัการเงินที)มีขอ้จาํกดัในการใช้ไดแ้สดงแยกต่างหากเป็น “สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนและไม่
หมุนเวยีนที)เป็นหลกัประกนั” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

(ฉ) ลกูหนีIการค้า 
 
ลูกหนีD การคา้รับรู้เมื)อกลุ่มบริษทัมีสิทธิที)ปราศจากเงื)อนไขในการได้รับสิ)งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนีD การคา้          
วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึDน หนีD สูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมื)อเกิดขึDน    
 
กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึDนตลอดอายขุองสัญญา ซึ) งประมาณการโดยใชต้ารางการ
ตัDงสาํรองเพื)อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึDน ซึ) งวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหนีDตามความเสี)ยงดา้น
เครดิตที) มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที) เกินกําหนดชําระ โดยนําข้อมูลผลขาดทุนที) เกิดขึD นในอดีต                  
การปรับปรุงปัจจัยที)มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนีD นัD นๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจ               
ในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั)วไปในอนาคต ณ วนัที)รายงาน 
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(ช) ลกูหนีIผ่อนชําระ 
 

ลูกหนีDผ่อนชาํระวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนหนีDคงเหลือหักดว้ยดอกเบีDยรอการรับรู้ และค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่า   
จะเกิดขึDน 
 
กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึDนเป็นจาํนวนเท่ากบัผลเสียหายที)อาจเกิดขึDนจากการเรียก

เก็บเงินจากลูกหนีD ไม่ไดโ้ดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเครดิตในอดีตของลูกหนีD ผ่อนชาํระ สภาวการณ์ของตลาด         
ในปัจจุบนัและอนาคต และขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของลูกคา้ หนีD สูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมื)อเกิดขึDน 

 
ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDนพิจารณาจากลูกหนีD ที)คา้งชาํระ (สุทธิจากดอกเบีD ยรับรอการรับรู้)      
หักด้วยมูลค่าหลักประกันสําหรับลูกหนีD ที) เกินกําหนดชําระไม่เกิน 9 เดือน กลุ่มบริษัทมีการจัดกลุ่มลูกหนีD               
บางประเภทออกจากลูกหนีDผอ่นชาํระปกติเพื)อแยกคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึDน ดงันีD  
 
1. ลูกหนีD ที)มีการซืDอเครื)องรับชาํระเงินอตัโนมติักบักลุ่มบริษทัเกินกวา่ 15 ตูขึ้Dนไป ซึ) งจดัเป็นลูกหนีD ที)มีมูลค่าสูง  
2. ลูกหนีDผอ่นชาํระที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD   

 
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา 
 
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาคือ ผลต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยที์)ยึดคืนจากลูกหนีD ที)ผิดนัดชาํระกบัจาํนวนหนีD
คงเหลือของลูกหนีDผอ่นชาํระ 
 

(ซ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ)ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดย
ใชว้ิธีถวัเฉลี)ยถ่วงนํD าหนกั ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที)เกี)ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ สาํหรับสินคา้
สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที)ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสมโดย
คาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ ทัDงนีD  มูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที)จะขายไดจ้ากการดาํเนิน
ธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและค่าใชจ่้ายที)จาํเป็นโดยประมาณในการขาย 

 
(ฌ) ทีCดนิ อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์เพืCอการให้บริการ 

 
ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยเ์พื)อการให้บริการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื)อมราคาสะสมและขาดทุน    
จากการดอ้ยค่า 
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที)เกี)ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนในการรืDอถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานที)ตัDงของสินทรัพย ์สําหรับเครื)องมือที)ควบคุมโดยลิขสิทธ̀ิซอฟตแ์วร์ซึ) งไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจาก
ลิขสิทธ̀ิซอฟตแ์วร์นัDนใหถื้อวา่ ลิขสิทธ̀ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ)งของอุปกรณ์ 
 
ผลต่างระหว่างสิ)งตอบแทนสุทธิที)ไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยเ์พื)อการใหบ้ริการ รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนทีLเกิดขึHนในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปลี)ยนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหนึ)งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และสินทรัพยเ์พื)อการให้บริการ เมื)อกลุ่มบริษทัจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัDน และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนัDนไดอ้ย่างน่าเชื)อถือ ชิDนส่วนที)ถูกเปลี)ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า     
ตามบญัชี ตน้ทุนที)เกิดขึDนเป็นประจาํในการซ่อมบาํรุงที)ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยเ์พื)อการให้บริการ       
จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อเกิดขึDน 
 
ค่าเสืLอมราคา 
 
ค่าเสื)อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ

สินทรัพย ์และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทัDงนีD  กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื)อมราคาสาํหรับที)ดินและสินทรัพยที์)อยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้าง   
 
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันีD  
 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3 - 20 ปี 
เครื)องใชส้าํนกังาน 3 - 10 ปี 
เครื)องจกัร เครื)องมือและอุปกรณ์ 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
เครื)องรับชาํระเงินอตัโนมติั 3 - 7  ปี 
เครื)องขายสินคา้อตัโนมติั 3 - 20 ปี 
สินทรัพยเ์พื)อการใหบ้ริการ 5 ปี 
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(ญ) ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนที)บนัทึกตาม
วิธีส่วนไดเ้สียรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

 
(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืCน 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื)นๆ วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงั       
การรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื)อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดย      
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที)คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทัDงนีD  
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตัDง 
 
ประมาณการระยะเวลาที)คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันีD  
 
ค่าลิขสิทธ̀ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
ค่าสิทธิบตัรและเครื)องหมายการคา้ 10 ปี 
สญัญาแฟรนไชส์ 5 ปี 
สญัญาการคา้ 1.28 ปี 

 
(ฏ) สัญญาเช่า 

 
ณ วนัเริ)มตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เมื)อสัญญานัDน   
ใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์)ระบุสาํหรับช่วงเวลาหนึ)งเพื)อแลกเปลี)ยนกบัสิ)งตอบแทน 
 
ณ วนัที)สัญญาเช่าเริ) มมีผลหรือวนัที)มีการเปลี)ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิ)งตอบแทนที)ตอ้งจ่าย      
ตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัเลือกที)จะไม่แยกส่วนประกอบที)ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบ     
ที)ไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าทัDงหมด 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีD สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที)สัญญาเช่าเริ) มมีผล ยกเวน้สัญญาเช่า              
ซึ) งสินทรัพยมี์มูลค่าตํ)าหรือสญัญาเช่าระยะสัDนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื)อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมื)อมีการ
วดัมูลค่าใหม่ของหนีD สินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินที)รับรู้เมื)อเริ)มแรก
ของหนีD สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหนา้รวมกบัตน้ทุนทางตรงเริ)มแรก ประมาณการตน้ทุนในการ
บูรณะและสุทธิจากสิ)งจูงใจในสัญญาเช่าที)ไดรั้บ ค่าเสื)อมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัที)
สัญญาเช่าเริ) มมีผลจนถึงวนัสิDนสุดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าที)โอนกรรมสิทธ̀ิในสินทรัพย์ที) เช่าให้กับ           
กลุ่มบริษทัเมื)อสิDนสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการซืDอสินทรัพย ์ในกรณีนีD จะบนัทึกค่าเสื)อมราคา
ตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยที์)เช่า ซึ) งกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ที)เกี)ยวขอ้ง 
 
หนีD สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมื)อเริ) มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที)ต้องจ่ายทัD งหมดตามสัญญา ทัD งนีD                 
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบีDยเงินกูย้มืส่วนเพิ)มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทักาํหนดอตัรา
ดอกเบีD ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ)มโดยนาํอตัราดอกเบีD ยจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุง

บางส่วนเพื)อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์)เช่า 
 
หนีD สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบีDยที)แทจ้ริง และหนีD สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงสัญญาเช่า หรือมีการเปลี)ยนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิที)ระบุในสัญญาเช่า 
เมื)อมีการวดัมูลค่าหนีD สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  

 
(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทีCไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที)รายงานว่ามีขอ้บ่งชีD เรื) องการดอ้ยค่าหรือไม่     
ในกรณีที)มีขอ้บ่งชีD จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์)คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพย  ์          
ไม่มีตวัตนที)มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืน
ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วย

สินทรัพยที์)ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าที)จะไดรั้บคืน  
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มูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที)จะไดรั้บ      
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื)อใหส้ะทอ้นมูลค่าที)อาจประเมินได้

ในตลาดปัจจุบนั ซึ) งแปรไปตามเวลาและความเสี)ยงที)มีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยที์)ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพยอื์)น จะพิจารณามูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยที์)ก่อให้เกิดเงินสด               
ที)สินทรัพยน์ัDนเกี)ยวขอ้งดว้ย 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์)เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี)ยนแปลงประมาณการ     
ที)ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืน ยกเวน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุง
กลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที)มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่า     
ตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื)อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ)งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนสํารองเลีD ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

พนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที)พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ทีLกาํหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที)กาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน

อนาคตที)เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพื)อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัซึ) งจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที)ไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย     
ที)ประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีD สินผลประโยชน์ที)กําหนดไวสุ้ทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม             
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)นทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบีDยจ่ายของ
หนีD สินผลประโยชน์ที)กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที)ใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยคาํนึงถึงการเปลี)ยนแปลงใดๆ ในหนีD สินผลประโยชน์ที)กาํหนดไวสุ้ทธิซึ) งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ      
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบีDยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื)นๆ ที)เกี)ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน 
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เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี)ยนแปลงในผลประโยชน์         
ที)เกี)ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมื)อเกิดขึDน 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัที)เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที)เกิดจากการ

ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซึ) งผลประโยชน์นีD ไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื)อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อเกิดขึDน 
 
ผลประโยชน์เมื)อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื)อวนัใดวนัหนึ)งต่อไปนีD เกิดขึDนก่อน เมื)อกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื)อกลุ่มบริษทัรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง         
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสิDนรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื)อเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะสัDนของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื)อพนกังานทาํงานให้หนีD สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที)คาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที)จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที)
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีDสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฒ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซืDอหุน้ ณ วนัที)ใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ชาํระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพิ)มขึDนในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาที)พนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเงื)อนไข  จาํนวนที)รับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพื)อให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซืDอหุ้นที)แทจ้ริงซึ) งเขา้เงื)อนไขการให้บริการที)เกี)ยวขอ้งและ

เงื)อนไขการไดรั้บสิทธิที)ไม่ใช่เงื)อนไขเรื)องตลาดทุน ซึ) งเป็นจาํนวนที)เดิมเคยรับรู้ตามจาํนวนสิทธิซืDอหุน้ที)เขา้เงื)อนไข
การใหบ้ริการที)เกี)ยวขอ้งและเงื)อนไขการไดรั้บสิทธิที)ไม่ใช่เงื)อนไขเรื)องตลาดทุน ณ วนัที)ไดรั้บสิทธิ  สาํหรับเงื)อนไข
การไดรั้บสิทธิที)ไม่ใช่เงื)อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซืDอหุ้น ณ วนัที)ให้สิทธิจะถูกวดัค่า
เพื)อใหส้ะทอ้นถึงเงื)อนไขนัDนและไม่มีการปรับปรุงสาํหรับผลต่างระหวา่งจาํนวนที)คาดไวก้บัผลที)เกิดขึDนจริง 
 
มูลค่ายติุธรรมของจาํนวนที)จ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ที)เพิ)มขึDนที)ชาํระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไปกบั
การเพิ)มขึDนในส่วนของหนีD สิน ตลอดระยะเวลาที)พนกังานมีสิทธิไดรั้บชาํระอยา่งไม่มีเงื)อนไข หนีD สินถูกวดัมูลค่าใหม่
ทุกๆ วนัที)ในรายงานและวนัที)จ่ายชาํระ การเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนีD สินรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังาน   
ในกาํไรหรือขาดทุน 
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(ณ) ประมาณการหนีIสิน 
 
ประมาณการหนีD สินจะรับรู้ก็ต่อเมื)อกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานที)เกิดขึDน

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ) งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเชื)อถือ และ     
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื)อชาํระภาระผูกพนัดังกล่าว 
ประมาณการหนีD สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที)จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน

คาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพื)อใหส้ะทอ้นจาํนวนที)อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ) งแปรไปตามเวลาและความเสี)ยงที)มี
ต่อหนีD สิน ประมาณการหนีD สินส่วนที)เพิ)มขึDนเนื)องจากเวลาที)ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเมื)อไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ที)อาจเกี)ยวขอ้งกบัความน่าจะเป็นที)จะเกิด 
ความเสียหายดงักล่าว   

 
(ด) การวัดมูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมคือราคาที)จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื)อโอนหนีD สินในรายการที)เกิดขึDนในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที)วดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดที)ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ที)กลุ่มบริษทั
สามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหนีD สินสะทอ้นผลกระทบของความเสี)ยงที)ไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั  
 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีD สิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลที)สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที)สุดเท่าที)จะทาํได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่านีD ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชัDนของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที)ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันีD  
 
- ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซืDอขายในตลาดที)มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีD สินอยา่งเดียวกนั 
- ข้อมูลระดับ  2  เป็นข้อมูลอื)นที)สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์นัD นหรือหนีD สินนัD น

นอกเหนือจากราคาเสนอซืDอขายซึ)งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลที)ใชเ้ป็นขอ้มูลที)ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีD สินนัDน 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชัDนของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิDนรอบระยะเวลารายงานที)เกิดการโอนขึDน 
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หากสินทรัพยห์รือหนีD สินที)วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซืDอและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซืDอ และวดัมูลค่าหนีD สินและสถานะการเป็นหนีD สินดว้ยราคา
เสนอขาย  
 
หลกัฐานที)ดีที)สุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเครื)องมือทางการเงิน ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกคือราคาของการทาํ
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนที)ให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายติุธรรม ณ วนัที)รับรู้
รายการเมื)อเริ)มแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการ ทาํให้เครื)องมือทางการเงินวดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกและราคาของการทาํรายการ และ
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายุติธรรมที)ไดม้าถูกจดัลาํดบัชัDนการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที) 3 
ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซึ) งจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑที์)เหมาะสมตลอดอายขุอง

เครื)องมือทางการเงินหรือจนกวา่มูลค่ายติุธรรมมีการโอนเปลี)ยนลาํดบัชัDนหรือเมื)อรายการดงักล่าวสิDนสุดลง 
 

(ต) รายได้จากสัญญาทีCทํากบัลกูค้า 
 
(1) การรับรู้รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เมื)อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินที)สะทอ้นถึงสิ)งตอบแทนที)กลุ่มบริษทั    
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซึ)งไม่รวมจาํนวนเงินที)เกบ็แทนบุคคลที)สาม รายไดที้)รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ)ม และแสดง
สุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัที)มีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ สาํหรับการขายที)ใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืน
สินคา้ กลุ่มบริษทัทาํการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้
จากการขายสินคา้สาํหรับรายการดงักล่าวรวมถึงยงัคงรับรู้สินคา้ที)คาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ 
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ) งเมื)อไดใ้ห้บริการ ตน้ทุนที)เกี)ยวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน         
เมื)อเกิดขึDน 
 
สําหรับสัญญาที)มีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้และ   
การใหบ้ริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์
จากสินคา้หรือบริการนัDน หรือมีการใหบ้ริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที)แตกต่างกนั สิ)งตอบแทน   
ที)ไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนของราคาขายที)เป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนัDนๆ 
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สาํหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษที)กลุ่มบริษทัมีให้ลูกคา้ สิ)งตอบแทนที)ไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขาย   
ที)เป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จาํนวนเงินที)ปันส่วนใหก้บัคะแนนจะรับรู้เป็นหนีD สินที)เกิดจากสญัญา และ
รับรู้รายไดเ้มื)อลูกคา้ใช้สิทธิแลกคะแนนหรือเมื)อมีความน่าจะเป็นน้อยมากที)ลูกคา้จะใช้สิทธิแลกคะแนน

ดังกล่าว ทัD งนีD  ราคาขายที) เป็นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอ้างอิงกับส่วนลดที)ให้แก่ลูกค้าและ          
ความน่าจะเป็นที)ลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณการดงักล่าว ณ วนัสิDนรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
สาํหรับสัญญาที)กลุ่มบริษทัดาํเนินการจดัหาสินคา้แทนลูกคา้และไม่มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ดงักล่าวก่อนที)

ผูข้ายหลกัจะโอนสินคา้นัDนใหก้บัลูกคา้ กลุ่มบริษทัดาํเนินการในลกัษณะการเป็นตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทน
สุทธิของสญัญาดงักล่าว 

 
(2) ยอดคงเหลือของสัญญา 

 
สินทรัพยที์)เกิดจากสัญญารับรู้เมื)อกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้ก่อนที)จะมีสิทธิที)ปราศจากเงื)อนไขในการได้รับ         
สิ)งตอบแทน สินทรัพยที์)เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสิ)งตอบแทนที)กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บหัก     
ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึDน สินทรัพยที์)เกิดจากสญัญาจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหนีDการคา้เมื)อ
กลุ่มบริษทัมีสิทธิที)ปราศจากเงื)อนไขในการไดรั้บสิ)งตอบแทน 
 
หนีD สินที)เกิดจากสญัญาเป็นภาระผกูพนัที)จะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หนีD สินที)เกิดจากสญัญารับรู้
เมื)อกลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิที)ปราศจากเงื)อนไขในการไดรั้บสิ)งตอบแทนที)เรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้

ก่อนที)กลุ่มบริษทั รับรู้รายไดที้)เกี)ยวขอ้ง 
 
(3) สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา 

 
สินทรัพยต์น้ทุนของสัญญาเป็นตน้ทุนส่วนเพิ)มที)เกิดขึDนจากการทาํสัญญากบัลูกคา้ โดยกลุ่มบริษทัคาดว่า       
จะสามารถเรียกเก็บตน้ทุนดงักล่าวได ้อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนส่วนเพิ)มจากการทาํสัญญาจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื)อ
เกิดขึDนหากคาดวา่ระยะเวลาในการตดัจาํหน่ายเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่หนึ)งปี 
 
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญาวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า                  
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงอยา่งเป็นระบบตลอดอายขุอง
สญัญาที)เกี)ยวขอ้งซึ)งสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายไดข้องสญัญานัDน 
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(ถ) รายได้อืCน 
 
รายได้อื)นประกอบด้วยเงินปันผล ดอกเบีD ยรับและอื)นๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที)        
กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
เงินทอน 
 
เงินทอนบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อเงินทอนคงคา้งในระบบเกินกวา่ 6 เดือน 

 
(ท) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซึ) งรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน เวน้แต่รายการที)เกี)ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการที)รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที)ตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษี              
ที)ประกาศใชห้รือที)คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที)รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที)เกี)ยวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั)วคราวที)เกิดขึDนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนีD สินและจาํนวนที)ใช้เพื)อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื)อเกิดจาก                 
ผลแตกต่างชั)วคราว สําหรับการรับรู้ค่าความนิยมในครัD งแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนีD สินในครัD งแรกซึ) งเป็น
รายการที)ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัDนไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง   
ที)เกี)ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที)จะเกิดจากลักษณะวิธีการที)           
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีD สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัสิDนรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีที)ประกาศใชห้รือที)คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที)รายงาน ทัDงนีD  สินทรัพยภ์าษี    
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบัหนีD สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื)อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื)อเสียภาษีในอนาคต      
จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั)วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัที)รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที)ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ธ) กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขัDนพืDนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉลี)ยถ่วงนํD าหนกัที)ออกจาํหน่ายระหว่างปี กาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับหุ้นสามญัคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัที)ปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี)ยถ่วงนํD าหนกัที)ออกจาํหน่าย และผลกระทบของ
ตราสารที)อาจเปลี)ยนเป็นหุน้สามญัปรับลดทัDงหมดและสิทธิซืDอหุน้ของพนกังาน 

 
4 การซืGอบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที3ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
(ก) การซืHอบริษัทย่อย  

 
บริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จาํกัด 
 
เมื)อวนัที) 8 เมษายน 2564 กลุ่มบริษทัไดซื้Dอหุ้นสามญับริษทั เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จาํกดั ซึ) งเป็นผูข้ายแฟรนไชส์            
ให้ผูป้ระกอบการในการให้บริการงานไปรษณียใ์นการขนส่งพสัดุ และเป็นจุดรวบรวมการขนส่งพสัดุภายในประเทศ 
ร้อยละ 20 เป็นจาํนวนเงินรวม 70 ลา้นบาท โดยถือเป็นบริษทัร่วม เนื)องจากกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั      
ในบริษทัดงักล่าว  
 
ต่อมา เมื)อวนัที) 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัไดม้าซึ) งอาํนาจควบคุมทางพฤตินยัในบริษทั เอ.ที.พี. เฟรนด ์เซอร์วิส 
จาํกดั โดยการซืDอหุ้นทุนในบริษทัเพิ)มเติมร้อยละ 18 ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทั เอ.ที.พี. เฟรนด ์เซอร์วิส 
จาํกัด เพิ)มขึDนจากเดิมร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 38 สิ) งตอบแทนที)จ่ายประกอบด้วยเงินสดจาํนวน 63 ล้านบาท ทัD งนีD           
กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนที)เกี)ยวขอ้งกบัการซืDอจาํนวน 0.83 ลา้นบาท ซึ) งรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร  
 
การมีอาํนาจควบคุมในบริษทั เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จาํกดั จะทาํให้กลุ่มบริษทัมีการขยายจุดรับชาํระเงิน บริการ        
การชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ การใหบ้ริการผา่นเครื)องรับชาํระเงินอตัโนมติั และทาํใหมี้การขยายธุรกิจขายอาหาร
และเครื) องดื)มผ่านเครื) องอตัโนมติั กลุ่มบริษทัคาดว่าการซืDอธุรกิจดังกล่าวจะทาํให้กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิ)มขึDนจากการขยายตลาดไปยงัฐานลูกคา้ของผูถู้กซืDอ  
 
ในระหว่างงวดนับตัDงแต่วนัที)ซืDอกิจการจนถึงวนัที) 31 ธันวาคม 2564 บริษทั เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จาํกดั มีรายได้
จาํนวน 503.61 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวน 19.73 ลา้นบาท ซึ) งรวมเป็นส่วนหนึ)งของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  
 
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแฟรนไชส์ไดรั้บการพิจารณาประมาณการโดยผูบ้ริหารของบริษทั 
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ค่าความนิยมมาจากทกัษะและความสามารถทางการตลาดของบริษทัผูถู้กซืDอ และการร่วมมือกนัซึ) งคาดว่าจะสําเร็จ     
จากการรวมบริษทัสู่ธุรกิจที)มีอยู่ของกลุ่มบริษทั ทัDงนีD ไม่มีค่าความนิยมที)คาดว่าจะนํามาหักเป็นค่าใช้จ่ายทาง         
ภาษีเงินได ้
 
ณ วนัที)รายงาน การประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาเพื)อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์)ไดม้าที)ระบุได ้และหนีD สิน
ที)รับมาจากการซืDอธุรกิจยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันัDนมูลค่ายุติธรรมที)รับรู้ และการปันส่วนของราคาซืDอเป็นมูลค่า         
ที)ประมาณการและอาจมีการปรับปรุง 
 
บริษัท ทีบีเอสพี จาํกัด (มหาชน) 

 
เมื)อวนัที) 21 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัไดม้าซึ) งอาํนาจควบคุมในบริษทั ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) ซึ) งเป็นผูผ้ลิตและ
จาํหน่ายบตัรพลาสติก โดยการซืDอหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทัร้อยละ 73.48 เป็นจาํนวนเงิน 2,005.02 ลา้นบาท    
ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทั ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) เป็นร้อยละ 73.48 สิ)งตอบแทนที)จ่ายประกอบดว้ย
เงินสดจาํนวน 984.50 ล้านบาท และเจ้าหนีD ที)ต้องจ่ายจาํนวน 1,020.52 ล้านบาท ซึ) งบันทึกภายใต้เจ้าหนีD อื)น               
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2564 ทัDงนีD  กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนที)เกี)ยวขอ้งกบัการซืDอจาํนวน 5.15         
ลา้นบาทซึ)งรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 
การมีอาํนาจควบคุมในบริษทั ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) จะทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีกระบวนการในการผลิตบตัรพลาสติก
เพื)อต่อยอดทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัคาดว่าการซืDอธุรกิจดงักล่าวจะทาํให้กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิ)มขึDนจากการขยายตลาดไปยงัฐานลูกคา้ของผูถู้กซืDอ 
 
ในระหว่างงวดนบัตัDงแต่วนัที)ซืDอกิจการจนถึงวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) มีรายไดจ้าํนวน 
299.44 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวนเงิน 160.03 ลา้นบาท ซึ) งรวมเป็นส่วนหนึ)งของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
  
มูลค่ายติุธรรมของที)ดินและอาคาร และสญัญาการคา้ไดรั้บการพิจารณาประมาณการโดยผูป้ระเมินอิสระ 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที)จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์)ถือไวเ้พื)อขาย ไดแ้ก่ ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดรั้บการพิจารณา
ประมาณการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ต่อมา เมื)อวนัที) 22 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัขายสินทรัพยที์)ถือไวเ้พื)อขาย             
แก่กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัตามราคาที)ตกลงกนั  
 
ค่าความนิยมมาจากทกัษะและความสามารถทางการผลิตและการตลาดของบริษทัผูถู้กซืDอ และการร่วมมือกนั         
ซึ) งคาดว่าจะสําเร็จ จากการรวมบริษทัสู่ธุรกิจที)มีอยู่ของกลุ่มบริษทั ทัDงนีD ไม่มีค่าความนิยมที)คาดว่าจะนาํมาหัก      
เป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้
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ณ วนัที)รายงาน การประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาเพื)อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์)ไดม้าที)ระบุได ้และหนีD สิน
ที)รับมาจากการซืDอธุรกิจยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันัDนมูลค่ายุติธรรมที)รับรู้ และการปันส่วนของราคาซืDอเป็นมูลค่า         
ที)ประมาณการและอาจมีการปรับปรุง 

 
สินทรัพย์ที+ได้มาและหนี5สินที+รับมา   มูลค่ายุตธิรรม 
  

 
หมายเหต ุ

 บริษทั  
เอ.ที.พี. เฟรนด ์
เซอร์วสิ จาํกดั 

 บริษทั  
ทีบีเอสพี  

จาํกดั (มหาชน) 

  
 

รวม 
   (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     102,153  94,151  196,304 
ลูกหนี@การคา้   10,683  200,452  211,135 
ลูกหนี@ อืDน   1,574  1,064,544  1,066,118 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั@น   4,050  -  4,050 
สินคา้คงเหลือ   2,010  61,571  63,581 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืDน   149  11,778  11,927 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีDจดัประเภท 
   เป็นสินทรัพยที์Dถือไวเ้พืDอขาย 

   
- 

  
320,799 

  
320,799 

ทีDดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  1,594  247,151  248,745 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   5,281  7,124  12,405 
สญัญาแฟรนไชส์ 17  62,894  -  62,894 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17  127  26,788  26,915 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26  104  24,629  24,733 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืDน   -  297  297 
เงินกูย้มืระยะสั@นจากสถาบนัการเงิน   -  (140,025)  (140,025) 
เจา้หนี@การคา้   (1,510)  (72,542)  (74,052) 
เจา้หนี@ อืDน   (71,601)  (211,913)  (283,514) 
หนี@ สินทีDเกิดจากสญัญา 24  (2,946)  -  (2,946) 
เงินกูย้มืระยะสั@น   -  (260,000)  (260,000) 
ส่วนของหนี@ สินตามสญัญาเช่าทีDถึงกาํหนด 
   ชาํระภายในหนึDงปี 

   
(1,452) 

  
(6,110) 

  
(7,562) 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย   (4,585)  -  (4,585) 
หนี@ สินหมุนเวยีนอืDน   (1,879)  (8,266)  (10,145) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   -  (130,500)  (130,500) 
หนี@ สินตามสญัญาเช่า   (3,279)  (2,086)  (5,365) 
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สินทรัพย์ที+ได้มาและหนี5สินที+รับมา   มูลค่ายุตธิรรม 
  

 
หมายเหต ุ

 บริษทั  
เอ.ที.พี. เฟรนด ์
เซอร์วสิ จาํกดั 

 บริษทั  
ทีบีเอสพี  

จาํกดั (มหาชน) 

  
 

รวม 
   (พันบาท) 
หนี@ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26  (12,579)  (16,605)  (29,184) 
ประมาณการหนี@ สินสาํหรับผลประโยชน ์
   พนกังาน 

 
20 

  
(758) 

  
(17,500) 

  
(18,258) 

รวมสินทรัพย์สุทธิที5ระบุได้   90,030  1,193,737  1,283,767 
หัก ส่วนไดเ้สียทีDไม่มีอาํนาจควบคุม   (55,819)  (316,579)  (372,398) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที5ระบุได้ที5ได้รับ   34,211  877,158  911,369 
ค่าความนิยมจากการซื@อธุรกิจ 16  100,643  1,127,864  1,228,507 
หัก มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
      ก่อนการเปลีDยนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย 

   
(71,854) 

  
- 

  
(71,854) 

สิ5งตอบแทนที5โอนให้   63,000  2,005,022  2,068,022 
        
เงินสดสุทธิทีDไดม้าจากการซื@อบริษทัยอ่ย   102,153  94,151  196,304 
เงินสดทีDจ่าย   (63,000)  (984,500)  (1,047,500) 
กระแสเงนิสดรับ (จ่าย) สุทธิ   39,153  (890,349)  (851,196) 

 
(ข) การซืHอส่วนได้เสียทีLไม่มอีาํนาจควบคุม 
 

ในเดือนมกราคม 2564 กลุ่มบริษทัไดซื้Dอส่วนไดเ้สียในบริษทั เวนดิDง พลสั จาํกดั เพิ)มเติมร้อยละ 3.65 เป็นเงินสด
จาํนวน 32.85 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนความเป็นเจา้ของเพิ)มขึDนจากร้อยละ 82.47 เป็นร้อยละ 86.12 มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เวนดิDง พลสั จาํกดั ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที)ซืDอเป็นเงินจาํนวน 292.20 
ล้านบาท กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียที)ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงเป็นจาํนวน 10.67 ล้านบาท ซึ) งเกิดจากการ
เปลี)ยนแปลงส่วนของเจา้ของในบริษทั เวนดิDง พลสั จาํกดั 

 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริษทัไดซื้Dอส่วนไดเ้สียในบริษทั ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) เพิ)มเติมร้อยละ 0.06 เป็น
เงินสดจาํนวน 1.77 ลา้นบาท ทาํใหส้ัดส่วนความเป็นเจา้ของเพิ)มขึDนจากร้อยละ 73.48 เป็นร้อยละ 73.54 มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที)ซืDอเป็นเงิน
จาํนวน 1,346.14 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงเป็นจาํนวน 0.87 ลา้นบาท ซึ) งเกิด
จากการเปลี)ยนแปลงส่วนของเจา้ของในบริษทั ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 
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ในเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริษทัไดซื้Dอส่วนไดเ้สียในบริษทั เอ.ที.พี. เฟรนด ์เซอร์วิส จาํกดั เพิ)มเติมร้อยละ 5 
เป็นเงินสดจาํนวน 18.75 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนความเป็นเจา้ของเพิ)มขึDนจากร้อยละ 38.00 เป็นร้อยละ 43.00 มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จาํกดั ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที)ซืDอ     
เป็นเงินจาํนวน 108.24 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงเป็นจาํนวน 5.42 ลา้นบาท   
ซึ) งเกิดจากการเปลี)ยนแปลงส่วนของเจา้ของในบริษทั เอ.ที.พี.เฟรนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

 
5 บุคคลหรือกจิการที3เกี3ยวข้องกนั  

 
บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที)มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทัDงทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือ
กิจการที)อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทั   
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทัDงทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจ      
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนัDน 
 
ความสัมพนัธ์ที)มีกบัการร่วมคา้และบริษทัย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 สําหรับบุคคลหรือกิจการอื)น              
ที)เกี)ยวขอ้งกนัที)มีรายการระหวา่งกนัที)มีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปนีD  
 
          ชื3อกจิการ ประเทศที3จัดตัGง 

/สัญชาติ 
         ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บุคคลอื)นที)เกี)ยวขอ้งกนั ไทย เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
กลุ่มบริษทั ที.เค.เอส เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 
รายการทีCสําคญักบับุคคลหรือกจิการทีCเกีCยวข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิIนสุดวันทีC 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  12,187  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  -  1,334  4,096 
รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  6,842  1,774 
ดอกเบีDยรับ -  -  7,634  6,647 
ดอกเบีDยจ่าย -  -  7,830  1,197 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -  -  1,073  3,741 
ค่าใชจ่้ายอื)น -  -  -  7 
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รายการทีCสําคญักบับุคคลหรือกจิการทีCเกีCยวข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิIนสุดวันทีC 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 15  -  9  - 
ดอกเบีDยรับ 85  -  85  - 
        
ผู้บริหารสําคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั          

ผลประโยชน์ระยะสัDนของพนกังาน 69,182  59,182  57,431  49,371 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,871 Û  2,795  1,635  2,382 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 71,053  61,977  59,066  51,753 

        
บุคคลหรือกจิการอื3นที3เกี3ยวข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,637  -  -  - 
รายไดค่้าเช่า 159  -  -  - 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 1,113  -  -  - 
กาํไรจากการขายที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 156,958  -  -  - 
ซืDอสินคา้หรือบริการ 54,251  -  -  - 
ค่าบริหารจดัการ 1,981  -  -  - 
ค่าเช่าจ่าย -  1,109  -  - 
ดอกเบีDยจ่าย 1,254  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายอื)น 149  -  130  - 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ณ วนัที) 31 ธนัวาคม มีดงันีD  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลกูหนีIการค้า        
การร่วมคา้ 5  -  -  - 
กิจการอื)นที)เกี)ยวขอ้งกนั 5,703  -  -  - 
รวม 5,708  -  -  - 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลกูหนีIอืCน        
บริษทัยอ่ย -  -  11,666  2,353 
การร่วมคา้ 35  -  35  - 
กิจการอื)นที)เกี)ยวขอ้งกนั 1,021,113  -  -  - 
รวม 1,021,148  -  11,701  2,353 
        
เงินให้กู้ยมืระยะสัIน        
บริษทัยอ่ย -  -  119,105  - 
การร่วมคา้ 13,500  -  13,500  - 
รวม 13,500  -  132,605  - 
        
เงินให้กู้ยมืระยะยาว        
ส่วนทีCหมุนเวียน        
บริษทัยอ่ย -  -  56,640  28,320 
        
ส่วนทีCไม่หมุนเวียน        
บริษทัยอ่ย -  -  68,866  134,946 
        
เจ้าหนีIการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  3,646  791 
การร่วมคา้ 10  -  -  - 
กิจการอื)นที)เกี)ยวขอ้งกนั 98,625  -  -  - 
รวม 98,635  -  3,646  791 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เจ้าหนีIอืCน        
บริษทัยอ่ย -  -  3,915  4,340 
การร่วมคา้ 3  -  3  - 
กิจการอื)นที)เกี)ยวขอ้งกนั 1,020,805  -  1,020,522  - 
รวม 1,020,808  -  1,024,440  4,340 
        
เงินกู้ยมืระยะสัIน        
บริษทัยอ่ย -  -  491,814  63,970 

 
ภาระผกูพนักบักจิการทีCเกีCยวข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
จํานวนเงินขัIนตํCาทีCต้องจ่ายในอนาคตทัIงสิIน 
   ภายใต้สัญญาทีCบอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายใน 1 ปี 4,000  -  -  - 
 
สัญญาสําคญัทีCทํากบักจิการทีCเกีCยวข้องกนั 
 
สัญญาเงินให้กู้ยืม 
 

บริษทัทาํสญัญาเงินใหกู้ย้มืระยะสัDนแก่บริษทัยอ่ยแห่งหนึ)งและการร่วมคา้ เป็นตัaวสญัญาใชเ้งิน โดยมีอตัราดอกเบีDย
ร้อยละ 3.57 ต่อปี และถึงกาํหนดชาํระภายในเดือนมีนาคม 2565 
 
บริษทัทาํสัญญาเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยแห่งหนึ)ง โดยมีอตัราดอกเบีDย MLR ลบดว้ยอตัราดอกเบีDยร้อยละ 
1.75 ต่อปี และถึงกาํหนดชาํระภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2567 
 
สัญญาเงินกู้ยืม 
 

บริษทัออกตัaวสัญญาใช้เงินให้กบับริษทัย่อยจาํนวน 5 แห่ง โดยมีอตัราดอกเบีD ยร้อยละ 0.55 ถึง 3.72 ต่อปี และ         
ถึงกาํหนดชาํระภายในเดือนมีนาคม  2565 
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สัญญาจ้างบริหารงาน 
 
บริษทัทาํสัญญาจา้งบริหารงานกบับริษทัยอ่ย 3 แห่ง เพื)อบริหารจดัการงานตามที)ระบุในสัญญา ทัDงนีD  บริษทัจะไม่
ดาํเนินธุรกิจอื)นใดที)มีผลประโยชน์ขดักนักบับริษทัย่อยดงักล่าว สัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 8 เดือน เริ)ม
ตัDงแต่วนัที) 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยหากไม่มีฝ่ายหนึ) งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์
อกัษรใหถื้อวา่สญัญาฉบบันีD มีผลผกูพนัตามขอ้ความเดิมต่อไปอีกคราวละ 6 เดือน โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงที)จะ
จ่ายค่าจา้งบริหารงานให้แก่บริษทัในอตัราที)ตกลงกนัตามสัญญา ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 สัญญาดงักล่าวยงัมีผล
บงัคบัใช ้

 
สัญญาบริหารจัดการ 
 
บริษทัทาํสญัญาบริหารจดัการกบับริษทัยอ่ย 2 แห่ง เพื)อบริหารจดัการงานใหก้บับริษทัยอ่ยดงักล่าว สญัญาดงักล่าวมี
กาํหนดระยะเวลา 3 เดือน เริ)มตัDงแต่วนัที) 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัที) 31 พฤษภาคม 2561 และกาํหนดระยะเวลา 9 เดือน
เริ)มตัDงแต่วนัที) 1 เมษายน 2561 ถึงวนัที) 31 ธนัวาคม 2561 โดยหากไม่มีฝ่ายหนึ)งฝ่ายใดบอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ให้ถือว่าสัญญาดงักล่าวมีผลผูกพนัตามขอ้ความเดิมต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลง    
ที)จะจ่ายค่าบริหารจดัการใหแ้ก่บริษทัในอตัราที)ตกลงกนัตามสัญญา ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 สัญญาดงักล่าวยงัมี
ผลบงัคบัใช ้
 
สัญญาตัวแทน 
 
บริษทัทาํสัญญาตวัแทนกับบริษทัย่อยแห่งหนึ) ง เพื)อจัดการงานตามที)ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกาํหนด
ระยะเวลา 1 ปี เริ)มตัDงแต่วนัที) 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที) 1 พฤศจิกายน 2563 โดยหากไม่มีฝ่ายหนึ)งฝ่ายใดบอกเลิก
สัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ถือว่าสัญญาดงักล่าวมีผลผูกพนัตามขอ้ความเดิมต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยบริษทั   
ตกลงที)จะจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในอตัราที)ตกลงกนัตามสญัญา ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 สญัญาดงักล่าว
ยงัมีผลบงัคบัใช ้
 
สัญญาทีLปรึกษา 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหนึ) งไดท้าํสัญญาจา้งที)ปรึกษากบักิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัแห่งหนึ) ง โดยบริษทัยอ่ยจะไดรั้บคาํปรึกษา       
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ สัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นบัตัDงแต่วนัที) 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัที) 31 
สิงหาคม 2565 โดยหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ) งมีความประสงคจ์ะยกเลิกสัญญาตอ้งแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ
ล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนครบกาํหนดสัญญา โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงที)จะจ่ายค่าบริการ
เป็นรายเดือนตามอตัราที)ระบุไวใ้นสญัญา 
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6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 
    (พันบาท) 
เงินสดในมือ  9,644  19,309  3,737  9,798 
เงินฝากธนาคาร  226,308  74,064  46,319  56,936 
เงินลงทุนระยะสัDนที)มีสภาพคล่องสูง  86  71  73  67 
รวม  236,038  93,444  50,129  66,801 

 
7 ลูกหนีGการค้า 

 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วันทีC 31 ธันวาคม   2564  2563  2564  2563 

   (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 101,292  54,164  17,719  28,243 
เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 43,182  2,530  2,115  2,513 
   3 - 6 เดือน 7,388  433  936  422 
   6 - 9 เดือน 4,425  16  814  2 
   9 - 12 เดือน 721  17  584  17 
   มากกวา่ 12 เดือน 5,338  1,889  982  1,889 
รวม 162,346  59,049  23,150  33,086 
หัก ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่ 
      จะเกิดขึDน 

 
(5,290)  (79)  (622)  (57) 

สุทธิ 157,056  58,970  22,528  33,029 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
 

48 

ค่าเผืCอผลขาดทุนด้านเครดติ  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ทีCคาดว่าจะเกดิขึIน  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ณ วนัที) 1 มกราคม   79  2,707  57  2,705 
เพิ)มขึDน  5,211  -  565  - 
กลบัรายการ  -  (2,519)  -  (2,648) 
ตดับญัชี  -  (109)  -  - 
ณ วนัที3 31 ธันวาคม   5,290  79  622  57 
 
ขอ้มูลเกี)ยวกบัความเสี)ยงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 29 (ข.1) 
 

8 ลูกหนีGผ่อนชําระ  
 

 งบการเงนิรวม 
 ส่วนที)ครบกาํหนดชาํระ  ส่วนที)ครบกาํหนดชาํระ   
 ภายในหนึ)งปี  เกินกวา่หนึ)งปี  รวม 
ณ วันทีC 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหนีDผอ่นชาํระ 116,668  176,382  54,146  185,497  170,814  361,879 
หัก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั 

ไม่ถึงกาํหนด (6,101) 
  

(10,742) 
 

(3,442) 
 

(12,135) 
 

(9,543) 
 

(22,877)      
หัก รายไดด้อกเบีDยรับรอการรับรู้ (20,241)  (42,768)  (6,343)  (27,821)  (26,584)  (70,589) 
 90,326  122,872  44,361  145,541  134,687  268,413 
หัก ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
         ที)คาดวา่จะเกิดขึDน (2,682)  

 
(4,276)  (7,251)  (11,562)  (9,933)  (15,838) 

            

สุทธิ 87,644  118,596  37,110  133,979  124,754  252,575 
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564



บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
 

49 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส่วนที)ครบกาํหนดชาํระ  ส่วนที)ครบกาํหนดชาํระ   
 ภายในหนึ)งปี  เกินกวา่หนึ)งปี  รวม 
ณ วันทีC 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหนีDผอ่นชาํระ 100,002  176,382  53,203  185,497  153,205  361,879 
หัก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั 

ไม่ถึงกาํหนด (5,865) 
  

(10,742) 
 

(3,380) 
 

(12,135) 
 

(9,245) 
 

(22,877)      
หัก รายไดด้อกเบีDยรับรอการรับรู้ (19,695)  (42,768)  (6,286)  (27,821)  (25,981)  (70,589) 
 74,442  122,872  43,537  145,541  117,979  268,413 
หัก ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
         ที)คาดวา่จะเกิดขึDน (2,682)  

 
(4,276)  (7,251)  (11,562)  (9,933)  (15,838) 

            

สุทธิ 71,760  118,596  36,286  133,979  108,046  252,575 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
 

50 

  งบการเงนิรวม 
 
 
 
 
ณ วันทีC 31 ธันวาคม 2564 

  
ลูกหนีDผอ่นชาํระ-
สุทธิจากรายได้

ดอกเบีDยรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหนีD สุทธิ 
ที)ใชใ้นการตัDง 
ค่าเผื)อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที) 

คาดวา่จะเกิดขึDน * 

  
ค่าเผื)อ 

ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที) 

คาดวา่จะเกิดขึDน 
  (พันบาท) 
1)     ลูกหนีDผอ่นชาํระที)ไม่มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD    

ลกูหนีHทัLวไป     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  82,675  27,870  836 
เกินกาํหนดชาํระ       
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  6,275  4,047  405 
3 - 6 เดือน  5,585  4,650  1,521 
6 - 9 เดือน  2,243  1,937  969 
9 - 12 เดือน  1,319  1,198  1,198 
มากกวา่ 12 เดือน  1,507  1,356  1,356 

  99,604  41,058  6,285 
หัก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั 
      ไม่ถึงกาํหนด 

  
(6,010) 

  
- 

  
- 

รวม  93,594  41,058  6,285 
     

ลกูหนีHทีLมมีลูค่าสูง       
สดัส่วนตูที้)เกินกาํหนดชาํระ  399  169  154 
หัก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั 

           ไม่ถึงกาํหนด 
  

(19) 
  

- 
  

- 
รวม  380  169  154 

 
* สุทธิจากรายไดด้อกเบีDยรับรอการรับรู้ มูลค่าหลกัประกนั และภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงัไม่ถึงกาํหนด 
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564



บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
 

51 

  งบการเงนิรวม 
 
 
 
 

  
ลูกหนีDผอ่นชาํระ-
สุทธิจากรายได้

ดอกเบีDยรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหนีD สุทธิ 
ที)ใชใ้นการตัDง 
ค่าเผื)อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที) 

คาดวา่จะเกิดขึDน * 

  
ค่าเผื)อ 

ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที) 

คาดวา่จะเกิดขึDน 
  (พันบาท) 
2)     ลูกหนีDผอ่นชาํระที)เปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD    

ลกูหนีHทัLวไป     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  27,749  18,264  548 
เกินกาํหนดชาํระ       
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  7,582  5,242  524 
3 - 6 เดือน  7,624  5,486  1,646 
6 - 9 เดือน  727  552  276 
9 - 12 เดือน  153  142  142 
มากกวา่ 12 เดือน  392  358  358 

  44,227  30,044  3,494 
หัก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั 
      ไม่ถึงกาํหนด 

  
(3,514) 

  
- 

  
- 

รวม  40,713  30,044  3,494 
       

รวมทัGงสิGน  134,687  71,217  9,933 
 

* สุทธิจากรายไดด้อกเบีDยรับรอการรับรู้ มูลค่าหลกัประกนั และภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงัไม่ถึงกาํหนด 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
 

52 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 
 
 
ณ วันทีC 31 ธันวาคม 2564 

  
ลูกหนีDผอ่นชาํระ-
สุทธิจากรายได้

ดอกเบีDยรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหนีD สุทธิ 
ที)ใชใ้นการตัDง 
ค่าเผื)อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที) 

คาดวา่จะเกิดขึDน * 

  
ค่าเผื)อ 

ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที) 

คาดวา่จะเกิดขึDน 
  (พันบาท) 
1)     ลูกหนีDผอ่นชาํระที)ไม่มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD    

ลกูหนีHทัLวไป     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  65,915  27,870  836 
เกินกาํหนดชาํระ       
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  6,029  4,047  405 
3 - 6 เดือน  5,585  4,650  1,521 
6 - 9 เดือน  2,243  1,937  969 
9 - 12 เดือน  1,319  1,198  1,198 
มากกวา่ 12 เดือน  1,507  1,356  1,356 

  82,598  41,058  6,285 
หัก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั 
      ไม่ถึงกาํหนด 

  
(5,712) 

  
- 

  
- 

รวม  76,886  41,058  6,285 
     

ลกูหนีHทีLมมีลูค่าสูง       
สดัส่วนตูที้)เกินกาํหนดชาํระ  399  169  154 
หัก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั 

           ไม่ถึงกาํหนด 
  

(19) 
  

- 
  

- 
รวม  380  169  154 

 
* สุทธิจากรายไดด้อกเบีDยรับรอการรับรู้ มูลค่าหลกัประกนั และภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงัไม่ถึงกาํหนด 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
 

53 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 
 
 

  
ลูกหนีDผอ่นชาํระ-
สุทธิจากรายได้

ดอกเบีDยรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหนีD สุทธิ 
ที)ใชใ้นการตัDง 
ค่าเผื)อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที) 

คาดวา่จะเกิดขึDน * 

  
ค่าเผื)อ 

ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที) 

คาดวา่จะเกิดขึDน 
  (พันบาท) 
2)     ลูกหนีDผอ่นชาํระที)เปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD    

ลกูหนีHทัLวไป     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  27,749  18,264  548 
เกินกาํหนดชาํระ       
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  7,582  5,242  524 
3 - 6 เดือน  7,624  5,486  1,646 
6 - 9 เดือน  727  552  276 
9 - 12 เดือน  153  142  142 
มากกวา่ 12 เดือน  392  358  358 

  44,227  30,044  3,494 
หัก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั 
      ไม่ถึงกาํหนด 

  
(3,514) 

  
- 

  
- 

รวม  40,713  30,044  3,494 
       

รวมทัGงสิGน  117,979  71,271  9,933 
 

* สุทธิจากรายไดด้อกเบีDยรับรอการรับรู้ มูลค่าหลกัประกนั และภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงัไม่ถึงกาํหนด 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
 

54 

 
 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 
 
 
ณ วันทีC 31 ธันวาคม 2563 

  
ลูกหนีDผอ่นชาํระ-
สุทธิจากรายได้

ดอกเบีDยรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหนีD สุทธิ 
ที)ใชใ้นการตัDง 
ค่าเผื)อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที) 

คาดวา่จะเกิดขึDน * 

  
ค่าเผื)อ 

ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที) 

คาดวา่จะเกิดขึDน 
  (พันบาท) 
1)     ลูกหนีDผอ่นชาํระที)ไม่มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD    

ลกูหนีHทัLวไป     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  170,279  86,348  2,590 
เกินกาํหนดชาํระ       
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  8,459  5,566  557 
3 - 6 เดือน  8,854  6,181  1,853 
6 - 9 เดือน  3,982  2,735  1,368 
9 - 12 เดือน  647  607  607 
มากกวา่ 12 เดือน  1,276  1,134  1,134 

  193,497  102,571  8,109 
หัก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั 
      ไม่ถึงกาํหนด 

  
(14,633) 

  
- 

  
- 

รวม  178,864  102,571  8,109 
     

ลกูหนีHทีLมมีลูค่าสูง       
สดัส่วนตูที้)เกินกาํหนดชาํระ  1,357  723  362 
หัก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั 

           ไม่ถึงกาํหนด 
  

(95) 
  

- 
  

- 
รวม  1,262  723  362 

 
* สุทธิจากรายไดด้อกเบีDยรับรอการรับรู้ มูลค่าหลกัประกนั และภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงัไม่ถึงกาํหนด 
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564



บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
 

55 

 
 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 
 
 

  
ลูกหนีDผอ่นชาํระ-
สุทธิจากรายได้

ดอกเบีDยรับ 
รอการรับรู้ 

 ยอดลูกหนีD สุทธิ 
ที)ใชใ้นการตัDง 
ค่าเผื)อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที) 

คาดวา่จะเกิดขึDน * 

  
ค่าเผื)อ 

ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตที) 

คาดวา่จะเกิดขึDน 
  (พันบาท) 
2)     ลูกหนีDผอ่นชาํระที)เปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD    

ลกูหนีHทัLวไป     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  69,005  45,188  1,356 
เกินกาํหนดชาํระ       
นอ้ยกวา่ 3 เดือน  11,260  7,560  756 
3 - 6 เดือน  8,943  6,281  1,884 
6 - 9 เดือน  5,894  4,256  2,127 
9 - 12 เดือน  656  638  638 
มากกวา่ 12 เดือน  648  597  597 

  96,406  64,520  7,358 
หัก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั 
      ไม่ถึงกาํหนด 

  
(8,145) 

  
- 

  
- 

รวม  88,261  64,520  7,358 
       

ลกูหนีHทีLมมีลูค่าสูง       
สดัส่วนตูที้)เกินกาํหนดชาํระ  28  17  9 
หัก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั 

           ไม่ถึงกาํหนด 
  

(2) 
  

- 
  

- 
รวม  26  17  9 
       
รวมทัGงสิGน  268,413  167,831  15,838 

 
* สุทธิจากรายไดด้อกเบีDยรับรอการรับรู้ มูลค่าหลกัประกนั และภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงัไม่ถึงกาํหนด 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
 

56 

ณ วนัที) 31 ธันวาคม ผลรวมของเงินลงทุนขัDนตน้ตามสัญญาผ่อนชาํระและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขัDนตํ)า 
ที)ลูกหนีDตอ้งจ่ายตามการผอ่นชาํระ แสดงไดด้งันีD  
 
 งบการเงนิรวม 
 2564  2563 
   มูลค่าปัจจุบนั    มูลค่าปัจจุบนั 
 ผลรวมของ  ของจาํนวนเงิน  ผลรวมของ  ของจาํนวนเงิน 
 เงินลงทุนขัDนตน้  ขัDนตํ)าที)ลูกหนีD   เงินลงทุนขัDนตน้  ขัDนตํ)าที)ลูกหนีD  
 ตามสญัญา  ตอ้งจ่ายตาม  ตามสญัญา  ตอ้งจ่ายตาม 
 ผอ่นชาํระ  การผอ่นชาํระ  ผอ่นชาํระ  การผอ่นชาํระ 
 (พันบาท) 
ภายในหนึ)งปี 110,567  90,326  165,640  122,872 
เกินกวา่หนึ)งปี   50,704  44,361  173,362  145,541 
 161,271  134,687  339,002  268,413 
หัก  รายไดด้อกเบีDยรับรอการรับรู้ (26,584)    (70,589)   
ผลรวมของเงนิลงทุนขัGนต้น                            
ตามสัญญาผ่อนชําระสุทธิ 134,687    268,413   

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
   มูลค่าปัจจุบนั    มูลค่าปัจจุบนั 
 ผลรวมของ  ของจาํนวนเงิน  ผลรวมของ  ของจาํนวนเงิน 
 เงินลงทุนขัDนตน้  ขัDนตํ)าที)ลูกหนีD   เงินลงทุนขัDนตน้  ขัDนตํ)าที)ลูกหนีD  
 ตามสญัญา  ตอ้งจ่ายตาม  ตามสญัญา  ตอ้งจ่ายตาม 
 ผอ่นชาํระ  การผอ่นชาํระ  ผอ่นชาํระ  การผอ่นชาํระ 
 (พันบาท) 
ภายในหนึ)งปี 94,137  74,442  165,640  122,872 
เกินกวา่หนึ)งปี   49,823  43,537  173,362  145,541 
 143,960  117,979  339,002  268,413 
หัก  รายไดด้อกเบีDยรับรอการรับรู้ (25,981)    (70,589)   
ผลรวมของเงนิลงทุนขัGนต้น                            
ตามสัญญาผ่อนชําระสุทธิ 117,979    268,413   
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การเปลีLยนแปลงเงืLอนไขการชาํระหนีHของลกูหนีHผ่อนชาํระ 
 
งบการเงินสาํหรับปีสิDนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม ไดร้วมผลของการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีDของลูกหนีDผอ่นชาํระ
ดว้ยการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขดงันีD   
 
 งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหนีDผอ่นชาํระสุทธิจากรายไดด้อกเบีDยรอการรับรู้  
     ที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD     
     ก่อนเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD  38,489  67,998 
     หลงัเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD  39,057  69,127 

 
รายได้ดอกเบีD ยจากการเปลี) ยนแปลงเงื) อนไขการชําระหนีD ที) รับรู้สําหรับปีสิD นสุดวันที)  31 ธันวาคม  2564  
มีจาํนวน 16.92 ลา้นบาท (2563: 20.78 ล้านบาท) 
 
เงินสดที)รับชาํระหนีDผอ่นชาํระที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD  มีดงันีD   
 
         งบการเงนิรวม/ 
         งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      2564  2563 
                     (พันบาท) 
เงินสดที)รับชาํระหนีD ที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD           

สาํหรับปีสิDนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม      32,963  34,224 
 
ณ วนัที) 31 ธนัวาคม ลูกหนีD ผ่อนชาํระที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD แลว้มียอดคงคา้งดงันีD   
 
 งบการเงนิรวม/ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหนีDผอ่นชาํระสุทธิจากรายไดด้อกเบีDยรอการรับรู้    
 ที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD  44,227  96,434 
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บริษทัไดม้ีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD โดยการเปลี)ยนแปลงระยะเวลาการรับชาํระหนีD ใหแ้ก่ลูกหนีD  
ตามสัญญาขายผอ่นชาํระบางรายที)มียอดหนีD เกินกาํหนดชาํระ ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 ลูกหนีD ที)เขา้ร่วมโครงการ
ทัDงหมดจาํนวน 3,523 สัญญา (2563: 4,714 สัญญา) โดยมีจาํนวนหนีDคงคา้งหลงัเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD       
มีจาํนวนเงินรวม 44.23 ลา้นบาท (2563: 96.43 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 37.49 (2563: ร้อยละ 35.93) ของลูกหนีD
ทัDงสิDน ทัDงนีDบริษทัไดค้าํนวณมูลค่าที)คาดวา่จะไดร้ับคืนของหนีDหลงัการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชาํระหนีD  และ
บนัทึกค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึDนจาํนวน 3.49 ลา้นบาท (2563: 7.37 ล้านบาท) 
 

9 สินค้าคงเหลือ 
 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2564  2563  2564  2563 
     (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป   108,074  98,740  471  182 
สินคา้ระหวา่งผลิต   6,955  -  -  - 
วตัถุดิบเพื)อประกอบและอะไหล่   26,550  9,856  -  - 
วตัถุดิบ   74,805  1,070  -  - 
รวม   216,384  109,666  471  182 
หัก ค่าเผื)อมูลค่าสินคา้ลดลง   (23,703)  (1,304)  -  - 
สุทธิ   192,681  108,362  471  182 
          
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที)บนัทึกรวม          
   ในบญัชีตน้ทุนขาย          
- ตน้ทุนขาย   436,722  322,110  11,722  241 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที)          

คาดวา่จะไดรั้บ   22,399  205  -  - 
สุทธิ   436,512  322,315  11,722  241 
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10 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

    งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  สดัส่วน  มูลค่าตาม       
 ลกัษณะธุรกิจ ความเป็นเจา้ของ  วธิีส่วนไดเ้สีย  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิ 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
การร่วมค้าทางตรง                     
บริษทั สบาย เอก็เชนจ ์จาํกดั บริการทางการเงิน 

และแตม้สิทธิประโยชน์ 50.00  -  743 
 

- 
 

1,250  -  -      -  1,250  - 
บริษทั แมกซีH อินชวัรันส์  
   โบรกเกอร์ จาํกดั 

ตวัแทนจาํหน่าย 
ประกนัภยั 50.00  -  

 
4,209 

  
- 

 
5,000  -  -      -  5,000  - 

รวม      4,952  -  6,250  -  -  -  6,250  - 
                     
การร่วมค้าทางอ้อม                     
บริษทั สบาย ฟู้ด พลสั จาํกดั จาํหน่ายวตัถุดิบ อาหารสด

และอาหารแหง้ 
 

49.99 
  

- 
  

993 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
   

   - 
  

- 
  

- 
                     
รวม      5,945  -  6,250  -  -  -  6,250  - 

 
การร่วมคา้ทั+งหมดจดทะเบียนจดัตั+งและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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รายการเคลื)อนไหวที)มีสาระสําคญั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับปีสิ:นสุดวันที) 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ซื#อเงินลงทุนในบริษทั สบาย เอก็เชนจ ์จาํกดั 1,250  -  1,250  - 
ซื#อเงินลงทุนในบริษทั สบาย แมกซี> อินชวัรันส์  
   โบรกเกอร์ จาํกดั 5,000 

  
- 

  
5,000 

  
- 

ซื#อเงินลงทุนในบริษทั สบาย ฟู้ด พลสั จาํกดั 1,000  -  -  - 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื>อวนัที> 8 มกราคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัเขา้ร่วมลงทุนในบริษทั 
สบาย เอ็กเชนจ ์จาํกดั ซึ> งเป็นบริษทัที>จดัตั#งในประเทศไทย จาํนวน 249,999 หุ้น โดยมีการชาํระเริ>มแรกร้อยละ 50 
คิดเป็นจาํนวนเงิน 1.25 ลา้นบาท  
 
เมื>อวนัที> 16 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในบริษทั สบาย แมกซี> อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั ซึ> งเป็น
บริษทัที>จดัตั#งในประเทศไทย จาํนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที>ตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 2.50 ลา้นบาท      
ทาํใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ ต่อมาเมื>อวนัที> 27 สิงหาคม 
2564 ที>ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั สบาย แมกซี> อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั มีมติอนุมติัการเพิ>มทุนจดทะเบียน    
จากเดิมจาํนวน 5 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นเพิ>มเติมเป็นจาํนวน 250,000 หุ้น มูลค่า      
ที>ตราไว้หุ้นละ  10 บาท  เป็นจํานวนเงิน  2.50 ล้านบาท  บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าวร้อยละ  50                        
ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 
 
เมื>อวนัที> 10 กนัยายน 2564 บริษทั สบาย มาร์เก็ต พลสั จาํกดั ซึ> งเป็นบริษทัย่อยไดช้าํระค่าหุ้นเริ>มแรกของบริษทั 
สบาย ฟู้ด พลสั จาํกัด จาํนวน 249,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที>ตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมีการเรียกชาํระทุนเริ> มแรก          
ร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวนเงิน 1 ล้านบาท ทาํให้กลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียในบริษทัดังกล่าวร้อยละ 49.99 ของ            
ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน - สุทธิ 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                 
บริษทั เวนดิ>ง พลสั จาํกดั จาํหน่ายอาหารและเครืDองดืDม

ผา่นเครืDองอตัโนมตัิ 
 
- 

  
82.47 

  
- 

  
288,659 

  
- 

  
    - 

  
- 

  
288,659 

บริษทั สบาย โซลูชัDนส์ จาํกดั บริหารจดัการศูนยอ์าหาร 99.99  99.99  144,500  84,500  -      -  144,500  84,500 
บริษทั สบาย มนันีD จาํกดั บริการทางการเงิน 99.99  99.99  333,500  133,500  -      -  333,500  133,500 
บริษทั เอ.ที.พี. เฟรนด ์เซอร์วสิ  
   จาํกดั 

ขายแฟรนไชส์ในการใหบ้ริการ
งานไปรษณียแ์ละขนส่งพสัดุ 43.00 

  
-  151,750  

 
-  

 
-  

 
-  151,750  

 
- 

บริษทั สบาย มาร์เกต็ พลสั จาํกดั การลงทุน 99.99  -  20,000  -  -  -  20,000  - 
บริษทั สบาย แคปปิตอล พลสั  
   จาํกดั 

บริการใหส้ินเชืDอ 
เพืDอการคา้และการลงทุน 

 
99.99 

  
- 

  
200,000 

  
- 

  
- 

  
- 

  
200,000 

  
- 

บริษทั ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) ผลิตบตัรพลาสติก 73.54  -  2,006,790  -  -  -  2,006,790  - 
บริษทั วดีีพี โฮลดิ>ง จาํกดั การลงทุน 99.99  -  321,509  -  -      -  321,509  - 
รวม      3,178,049  506,659  -  -  3,178,049  506,659 
                 

รายงานประจำาปี 2564

238



บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
 

62 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน - สุทธิ 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อม                 
บริษทั เวนดิ>ง พลสั จาํกดั จาํหน่ายอาหารและ 

เครืDองดืDมผา่นเครืDองอตัโนมตัิ 
 

86.12 
  

- 
  

238,883 
  

- 
  

- 
  

    - 
  

238,883 
  

- 
บริษทั เอสพีเอม็ แคปปิตอล  
   จาํกดั 

 
การลงทุน 

 
73.54 

  
- 

  
1,000 

  
- 

  
- 

   
   - 

  
1,000 

  
- 

รวม      239,883  -  -  -  239,883  - 
 
บริษทัยอ่ยทั*งหมดจดทะเบียนจดัตั*งและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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รายการเคลื)อนไหวที)มีสาระสําคญั  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ:นสุดวันที) 31 ธันวาคม หมายเหต ุ 2564  2563 

  (พันบาท) 
ซื#อเงินลงทุนในบริษทั ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 4 2,006,790  - 
ซื#อเงินลงทุนในบริษทั เอ.ที.พี. เฟรนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 4 151,750  - 
ซื#อเงินลงทุนในบริษทั เวนดิ#ง พลสั จาํกดั 4 32,850  - 
เงินลงทุนในบริษทั สบาย มาร์เกต็ พลสั จาํกดั  20,000  - 
เงินลงทุนในบริษทั สบาย แคปปิตอล พลสั จาํกดั  200,000  - 
เงินลงทุนในบริษทั วดีีพี โฮลดิ#ง จาํกดั  321,509  - 
เพิGมทุนในบริษทั สบาย โซลูชัGนส์ จาํกดั  60,000  - 
เพิGมทุนในบริษทั สบาย มนันีG จาํกดั  200,000  - 
โอนเงินลงทุนในบริษทั เวนดิ#ง พลสั จาํกดั  (321,509)  - 

 
2564 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมืGอวนัทีG 19 เมษายน 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัตั#ง บริษทั สบาย   
มาร์เก็ต พลสั จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 20 ลา้นบาท หุ้นสามญัจาํนวน 2 ลา้นหุ้น มูลค่าทีGตราไวหุ้้นละ        
10 บาท บริษทัไดช้าํระค่าหุน้จาํนวน 20 ลา้นบาทแลว้ ทาํใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์มืGอวนัทีG 18 พฤษภาคม 
2564 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมืGอวนัทีG 10 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้จดัตั#งบริษทั สบาย 
แคปปิตอล พลสั จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 200 ลา้นบาท หุน้สามญัจาํนวน 20 ลา้นหุน้ มูลค่าทีGตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นจาํนวน 200 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยดงักล่าวร้อยละ 99.99   
ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์มืGอวนัทีG 18 พฤษภาคม 
2564 

 
เมืGอวนัทีG 12 พฤษภาคม 2564 และวนัทีG 10 มิถุนายน 2564 บริษทัได้ชําระค่าหุ้นส่วนทีGเหลือของบริษทั สบาย 
โซลูชัGนส์ จาํกดั จาํนวน 800,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท บริษทัยงัคงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิGมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มืGอ
วนัทีG 10 มิถุนายน 2564 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมืGอวนัทีG 4 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการซื#อหุ้นสามญัเพิGมทุน                 
ของบริษทั สบาย มนันีG จาํกดั จาํนวน 20 ลา้นหุ้น มูลค่าทีGตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมีการเรียกชาํระเริGมแรกร้อยละ 25     
คิดเป็นจํานวนเงิน 50 ล้านบาท เมืGอวนัทีG  8 ตุลาคม 2564 บริษัทได้ชําระค่าหุ้นส่วนทีG เหลือร้อยละ 75 คิดเป็น          
จาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมืGอวนัทีG 7 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหจ้ดัตั#งบริษทั วีดีพี โฮลดิ#ง 
จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 321.51 ลา้นบาท หุ้นสามญัจาํนวน 64.30 ลา้นหุ้น มูลค่าทีGตราไวหุ้้นละ 5 บาท 
บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นโดยการโอนหุ้นสามญัทั#งหมดของบริษทั เวนดิ#ง พลสั จาํกดั ร้อยละ 86.12 เป็นจาํนวนเงิน 
321.51 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยดงักล่าวร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์มืGอวนัทีG 21 ธนัวาคม 2564 
 
2563 
 
เมืGอวนัทีG 23 มิถุนายน 2563 บริษทัได้ชาํระค่าหุ้นเพิGมทุนของบริษทั เวนดิ#ง พลสั จาํกัด จาํนวน 1,649,480 หุ้น             
เพิGมเติมร้อยละ 25 คิดเป็นจาํนวนเงิน 41.24 ลา้นบาท บริษทัยงัคงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 82.47 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิGมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มืGอวนัทีG 2 กรกฎาคม 
2563 
 
เมืGอวนัทีG 30 กรกฎาคม 2563 และวนัทีG 17 สิงหาคม 2563 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้เพิGมทุนส่วนทีGเหลือของบริษทั เวนดิ#ง 
พลสั จาํกดั จาํนวน 1,649,480 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 82.47 ลา้นบาท บริษทัยงัคงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าว    
ร้อยละ 82.47 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิGมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์       
เมืGอวนัทีG 20 สิงหาคม 2563  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมืGอวนัทีG 10 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการซื#อหุ้นสามญัของ
บริษทั สบาย มนันีG จาํกดั จาํนวน 699,998 หุน้ มูลค่าทีGตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเสนอซื#อในราคาหุน้ละ 15 บาท คิดเป็น
จาํนวนเงิน 10.50 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 
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12 ส่วนได้เสียที6ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
ตารางต่อไปนี# สรุปขอ้มูลเกีGยวกับบริษทัย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัทีGมีส่วนได้เสียทีGไม่มีอาํนาจควบคุมทีGมี

สาระสาํคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

 
บริษทั ทีบีเอสพี  
จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทั เอ.ที.พี. เฟรนด ์
เซอร์วสิ จาํกดั 

 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียทีGไม่มีอาํนาจควบคุม 26.46  -  57.00  - 
        
สินทรัพยห์มุนเวียน 841,871  -  156,426  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 242,058  -  15,726  - 
หนี# สินหมุนเวยีน (169,956)  -  (104,204)  - 
หนี# สินไม่หมุนเวยีน (18,131)  -  (4,740)  - 
สินทรัพย์สุทธิ 895,842  -  63,208  - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีGไม่มีอาํนาจควบคุม 351,122  -  60,968  - 

        
รายได ้ 324,785  -  510,548  - 
กาํไร 150,514  -  23,485  - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 150,514  -  23,485  - 
กาํไรทีGแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียทีGไม่มีอาํนาจควบคุม 39,826  -  13,386  - 

        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 147,767  -  77,711  - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 288,280  -  (1,145)  - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (520,545)  -  (1,697)  - 
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13 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงนิรวม 

 
 
 

ที#ดิน 

 อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  
เครื#องใช้
สาํนกังาน  

เครื#องจกัร
และ

อุปกรณ์  ยานพาหนะ  

เครื#องรับ 
ชาํระเงิน
อตัโนมตัิ  

เครื#องขาย
สินคา้

อตัโนมตัิ 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตัGง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                   
ณ วนัที# 1 มกราคม 2563 -  8,914  26,425  11,825  33,226  270,130  265,393  540,993  1,156,906 
เพิ#มขึGน -  3,690  5,335  5,092  1,461  14,864  -  421,098  451,540 
โอน -  2,383  -  -  -  8,231  289,175  (299,789)  - 
โอน (ไป) จากสินทรัพยเ์พื#อการใหบ้ริการ -  -  -  -  -  27,811  -  (113,785)  (85,974) 
โอนไปสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ -  -  -  -  (26,412)  -  (122,129)  -  (148,541) 
จาํหน่าย -  (666)  (18)  (784)  (3,262)  (154)  (158)  (15,719)  (20,761) 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563 และ  
   1 มกราคม 2564 

 
- 

 
14,321  31,742  16,133  5,013  320,882  432,281 

 
532,798 

  
1,353,170 

เพิ#มขึGน -  1,602  6,085  2,573  100  42,650  -  151,063  204,073 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ (ดหูมายเหตขุ้อ 4) 76,800  487  12,078  158,610  579  -  -  191  248,745 
โอน -  73  398  -  -  -  13,445  (13,916)  - 
โอน (ไป) จากสินทรัพยเ์พื#อการใหบ้ริการ -  -  -  -  -  48,330  -  (76,282)  (27,952) 
จาํหน่าย -  (580)  (1,128)  (2)  (209)  (150)  (599)  (24,114)  (26,782) 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564 76,800  15,903  49,175  177,314  5,483  411,712  445,127  569,740  1,751,254 
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 งบการเงนิรวม 

 
 
 

ที#ดิน 

 อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  
เครื#องใช้
สาํนกังาน  

เครื#องจกัร
และ

อุปกรณ์  ยานพาหนะ  

เครื#องรับ 
ชาํระเงิน
อตัโนมตัิ  

เครื#องขาย
สินคา้

อตัโนมตัิ 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตัGง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 
 
 

ที#ดิน 

 อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  
เครื#องใช้
สาํนกังาน  

เครื#องจกัร
และ

อุปกรณ์  ยานพาหนะ  

เครื#องรับ 
ชาํระเงิน
อตัโนมตัิ  

เครื#องขาย
สินคา้

อตัโนมตัิ 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตัGง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเสื+อมราคาสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

   
          

    

ณ วนัที# 1 มกราคม 2563 -  2,473  12,227  2,474  14,852  84,563  25,139  2,569  144,297 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี -  3,179  5,793  2,545  3,131  45,552  58,154  -  118,354 
โอนไปสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ -  -  -  -  (12,204)  -  (24,828)  -  (37,032) 
จาํหน่าย -  (209)  (1)  (107)  (2,610)  (33)  (84)  -  (3,044) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  -  -  (2,474)  (2,474) 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563 และ  
   1 มกราคม 2564 - 

 
5,443  18,019  4,912  3,169  130,082  58,381 

 
95 

 
220,101 

ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี -  3,636  6,616  7,428  598  58,097  50,885  -  127,260 
จาํหน่าย -  (261)  (1,160)  (1)  (201)  (10)  (133)  -  (1,766) 
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 งบการเงนิรวม 

 
 
 

ที#ดิน 

 อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  
เครื#องใช้
สาํนกังาน  

เครื#องจกัร
และ

อุปกรณ์  ยานพาหนะ  

เครื#องรับ 
ชาํระเงิน
อตัโนมตัิ  

เครื#องขาย
สินคา้

อตัโนมตัิ 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตัGง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (158)  -  -  -  -  -  (95)  (253) 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564 -  8,660  23,475  12,339  3,566  188,169  109,133  -  345,342 
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 งบการเงนิรวม 

 
 
 

ที#ดิน 

 อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  
เครื#องใช้
สาํนกังาน  

เครื#องจกัร
และ 

อุปกรณ์  ยานพาหนะ  

เครื#องรับ 
ชาํระเงิน
อตัโนมตัิ  

เครื#องขาย
สินคา้

อตัโนมตัิ 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ติดตัGง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                  
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563                  
ภายใตก้รรมสิทธิL ของกลุ่มบริษทั -  8,878  13,723  11,221  1,844  190,800  373,900  532,703  1,133,069 
                  
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564                  
ภายใตก้รรมสิทธิL ของกลุ่มบริษทั 76,800  7,244  25,700  164,974  1,917  223,543  335,994  569,740  1,405,912 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  
เครื#องใช้
สาํนกังาน  

เครื#องมือและ
อุปกรณ์  ยานพาหนะ  

เครื#องรับ
ชาํระเงิน
อตัโนมตัิ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง 
ติดตัGง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน               
ณ วนัที# 1 มกราคม 2563 3,866  20,429  4,191  21,537  267,244  349,275  666,542 
เพิ#มขึGน 266  1,970  320  1,461  3,351  140,258  147,626 
โอน 2,383  -  -  -  8,231  (10,614)  - 
โอน (ไป) จากสินทรัพยเ์พื#อการใหบ้ริการ -  -  -  -  27,811  (113,785)  (85,974) 
โอนไปสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ -  -  -  (19,002)  -  -  (19,002) 
จาํหน่าย -  -  (781)  (3,262)  -  (15,719)  (19,762) 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 6,515  22,399  3,730  734  306,637  349,415  689,430 
เพิ#มขึGน 36  4,340  721  -  7,409  101,308  113,814 
โอน (ไป) จากสินทรัพยเ์พื#อการใหบ้ริการ -  -  -  -  48,330  (76,282)  (27,952) 
จาํหน่าย -  -  -  (209)  -  (23,277)  (23,486) 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564 6,551  26,739  4,451  525  362,376  351,164  751,806 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  
เครื#องใช้
สาํนกังาน  

เครื#องมือและ
อุปกรณ์  ยานพาหนะ  

เครื#องรับ
ชาํระเงิน
อตัโนมตัิ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง 
ติดตัGง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื+อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัที# 1 มกราคม 2563 1,873  9,443  1,486  11,466  83,804  2,569  110,641 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี 1,288  4,314  744  2,250  43,701  -  52,297 
โอนไปสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ -  -  -  (10,562)  -  -  (10,562) 
จาํหน่าย -  -  (107)  (2,610)  -  -  (2,717) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  (2,474)  (2,474) 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 3,161  13,757  2,123  544  127,505  95  147,185 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี 1,299  3,971  751  90  51,436  -  57,547 
จาํหน่าย -  -  -  (201)  -  -  (201) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  -  -  (95)  (95) 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564 4,460  17,728  2,874  433  178,941  -  204,436 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  
เครื#องใช้
สาํนกังาน  

เครื#องมือและ
อุปกรณ์  ยานพาหนะ  

เครื#องรับ
ชาํระเงิน
อตัโนมตัิ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง 
ติดตัGง 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563              
ภายใตก้รรมสิทธิL ของกลุ่มบริษทั 3,354  8,642  1,607  190  179,132  349,320  542,245 
              
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564              
ภายใตก้รรมสิทธิL ของกลุ่มบริษทั 2,091  9,011  1,577  92  183,435  351,164  547,370 

 
ราคาทรัพยส์ินของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเสื#อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ# งไดค้ิดค่าเสื#อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวน 
317.85 ลา้นบาท และ 6.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 5.00 ล้านบาท และ 0.86 ล้านบาท ตามลาํดบั) 
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14 สินทรัพย์เพื,อการให้บริการ 
 
 

 
งบการเงนิรวม / 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัที' 1 มกราคม 2563  164,615 
เพิ'มขึ2น  13,972 
โอนจากที'ดิน อาคารและอุปกรณ์  113,785 
โอนไปที'ดิน อาคารและอุปกรณ์  (27,811) 
ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  264,561 
เพิ'มขึ2น  3,661 
โอนจากที'ดิน อาคารและอุปกรณ์  76,282 
โอนไปที'ดิน อาคารและอุปกรณ์  (48,330) 
ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2564  296,174 
   
ค่าเสื+อมราคาสะสม   
ณ วนัที' 1 มกราคม 2563  15,887 
ค่าเสื'อมราคาสาํหรับปี  41,476 
ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  57,363 
ค่าเสื'อมราคาสาํหรับปี  57,251 
ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2564  114,614 
   
มูลค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2563  207,198 
ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2564  181,560 
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15 สัญญาเช่า 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เครื'องขายสินคา้อตัโนมติั 237,157  100,932  -  - 
พื2นที'และคลงัสินคา้ 55,852  116,262  13,812  21,089 

ยานพาหนะ 17,462  20,203  10,943  13,388 
อุปกรณ์สาํนกังาน 1,249  -  -  - 

เครื'องจกัรและอุปกรณ์ 261  -  -  - 

รวม 311,981  237,397  24,755  34,477 
 
ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิ'มขึ2นเป็นจาํนวน 160.26 ลา้นบาท และ 2.24 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (2563: 145.28 ล้านบาท และ 31.91 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 

กลุ่มบริษทัเช่าคลงัสินคา้หลายแห่งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื'อสิ2นสุดอายุสัญญา ค่าเช่า
กาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราคงที'ตามที'ระบุไวใ้นสญัญา 

    
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยภ์ายในหนึ' งปีก่อนสิ2นสุดระยะเวลาเช่า ซึ' งกลุ่มบริษทั    

จะประเมินตั2งแต่วนัที'สญัญาเช่าเริ'มมีผลวา่มีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที'จะใชสิ้ทธิในการขยายอายสุญัญาเช่า

หรือไม่และจะทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสมํ'าเสมอ   
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิDนสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
จํานวนที+รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน          

ค่าเสื'อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        

- พื2นที'และคลงัสินคา้ 27,340  40,794  7,317  7,256 
- เครื'องขายสินคา้อตัโนมติั 15,162  11,556  -  - 
- ยานพาหนะ 12,690  7,637  4,597  5,849 

- ที'ดินและสิ'งปลูกสร้าง 2,781  -  -  - 
- อุปกรณ์สาํนกังาน 2,638  -  -  - 

- เครื'องจกัรและอุปกรณ์ 409  -  -  - 
ดอกเบี2ยจ่ายของหนี2 สินตามสญัญาเช่า 14,757  9,805  778  362 
ค่าใชจ่้ายสญัญาเช่าระยะสั2น 7,262  7,436  6,590  9,280 

ค่าใชจ่้ายสญัญาเช่าสินทรัพยที์'มีมูลค่าตํ'า 54,809  56,669  848  782 
 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั2งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจาํนวน 172.85 ลา้นบาท และ 18.38 
ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 134.78 ล้านบาท และ 21.51 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 

16 ค่าความนิยม 
 

   งบการเงนิรวม 
 หมายเหต ุ  2564  2563 
   (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัที' 1 มกราคม   -  - 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4  1,228,507  - 
ณ วนัที, 31 ธันวาคม    1,228,507  - 
      
ขาดทุนจากการด้อยค่า      
ณ วนัที' 1 มกราคม   -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   -  - 

ณ วนัที, 31 ธันวาคม   -  - 
      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที, 31 ธันวาคม   1,228,507  - 
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การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ทีDก่อให้เกิดเงินสดทีDมค่ีาความนิยม 
 

เพื'อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์'ก่อใหเ้กิดเงินสดของ        
กลุ่มบริษทั (แผนกที'มีการดาํเนินงาน) ดงัต่อไปนี2  
 

   งบการเงนิรวม 

   2564  2563 

   (พันบาท) 
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจบตัรพลาสติก   1,127,864  - 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจขนส่ง “ชิปป์สไมล”์   100,643  - 

รวม   1,228,507  - 
 
มูลค่าที'คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์'ก่อให้เกิดเงินสดมาจากมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจาํหน่าย    

โดยการประมาณการคิดลดกระแสเงินสด การวดัมูลค่ายติุธรรมจดัประเภทเป็นมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  
 

ขอ้สมมติที'สาํคญัที'ใชใ้นการประมาณมูลค่าที'คาดวา่จะไดรั้บคืนแสดงในตารางต่อไป ผูบ้ริหารกาํหนดขอ้สมมติจาก
การประเมินแนวโนม้ในอนาคตที'เกี'ยวขอ้งกบัธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลที'เคยเกิดขึ2นในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอก

และภายใน 

 
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจบัตรพลาสติก 
 

   งบการเงนิรวม 

   2564  2563 
   (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด   11.92  - 
อตัราการเติบโตสุดทา้ย     2.00  - 

 
มูลค่าที'คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์'ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาว่า         
มีเหตุผลที'ทาํใหเ้ชื'อไดว้า่ไม่มีปัจจยัที'จะส่งผลใหมู้ลค่าที'คาดวา่จะไดรั้บคืนนอ้ยกวา่มูลค่าตามบญัชี 
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ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจขนส่ง “ชิปป์สไมล์” 
 

   งบการเงนิรวม 

   2564  2563 
   (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด   11.66  - 
อตัราการเติบโตสุดทา้ย     0.00  - 

 
มูลค่าที'คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์'ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาว่า         

มีเหตุผลที'ทาํใหเ้ชื'อไดว้า่ไม่มีปัจจยัที'จะส่งผลใหมู้ลค่าที'คาดวา่จะไดรั้บคืนนอ้ยกวา่มูลค่าตามบญัชี 
 
อตัราคิดลดที'ใช้เป็นอตัราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินไดที้'อา้งอิงจากอตัราดอกเบี2 ยพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี         

ซึ' งออกโดยรัฐบาลในตลาดที'เกี'ยวเนื'องกนัและมีกระแสเงินสดที'เป็นสกุลเงินเดียวกนั ปรับปรุงดว้ยความเสี'ยงส่วนเพิ'ม       
ที'สะทอ้นการเพิ'มขึ2นของความเสี'ยงของการลงทุนในตราสารทุนทั'วไปและความเสี'ยงที'เฉพาะเจาะจงของหน่วย

สินทรัพย ์ที'ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 

ประมาณการกระแสเงินสดเป็นการประมาณการสําหรับ 5 ปีขา้งหน้าและอตัราการเติบโตสุดทา้ย ซึ' งอตัราการ
เติบโตกาํหนดจากการประมาณการในระยะยาวของผูบ้ริหารเกี'ยวกบัอตัราการเติบโตของกาํไร EBITDA ประจาํปี    
ที'สอดคลอ้งกบัขอ้สมมติที'วา่ผูเ้ขา้ร่วมตลาดจะสามารถทาํได ้ 

 
ประมาณการกาํไร EBITDA อา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงดว้ยรายการต่อไปนี2   

-  อตัราการเพิ'มขึ2นของรายไดป้ระมาณมาจากอตัราการเติบโตถวัเฉลี'ย 5 ปียอ้นหลงัและประมาณปริมาณการขาย
และการเพิ'มขึ2นของราคาขายในอีก 5 ปีขา้งหน้า โดยมีขอ้สมมติว่าราคาขายสามารถเพิ'มขึ2นสอดคลอ้งกับ

ประมาณการเงินเฟ้อในอีก 5 ปีขา้งหนา้ 
-  ตน้ทุนเกี'ยวกบัสภาพแวดลอ้มที'มีนยัสาํคญัเป็นปัจจยัหนึ'งในการประมาณการกาํไร EBITDA โดยมีขอ้สมมติวา่

เพิ'มขึ2นสอดคลอ้งกบัเงินเฟ้อทุกปี 

-  ประมาณการกระแสเงินสดที'เกี'ยวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างซึ' งคาดว่าจะเกิดขึ2นในปี 2565 ไดแ้สดงไวใ้นการ
ประมาณการกาํไร EBITDA 

 
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไม่มีขาดทุนจากการดอ้ยค่า เนื'องจากประมาณการมูลค่าที'คาดว่าจะไดรั้บคืนของ

แต่ละหน่วยสินทรัพยที์'ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

  งบการเงนิรวม 
 

 
ค่าลิขสิทธิ*

ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 
ระหวา่ง

ติดตั>ง 

 ค่าสิทธิบตัร

และ 
เครืAองหมาย

การคา้ 

 

สญัญา 
แฟรนไชส์ 

  
 

สญัญา

การคา้ 

 

รวม 
  (พนับาท) 
ราคาทุน             
ณ วนัทีA 1 มกราคม 2563  31,095  85,247  232  -  -  116,574 
เพิAมขึ>น  8,018  52,718  50  -  -  60,786 
โอน  46,272  (46,272)  -  -  -  - 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563              
   และ 1 มกราคม 2564  85,385  91,693  282  -  -  177,360 
เพิAมขึ>น  9,586  108,714  220  -  -  118,520 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  
   (ดหูมายเหตขุ้อ 4) 

 
23,392  1,850  -  62,894  1,673 

 
89,809 

โอน  51,333  (51,333)  -  -  -  - 
จาํหน่าย  (27)  (10,687)  -  -  -  (10,714) 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564  169,669  140,237  502  62,894  1,673  374,975 
             
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม             
ณ วนัทีA 1 มกราคม 2563  5,084  -  6  -  -  5,090 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  9,169  -  26  -  -  9,195 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563              
   และ 1 มกราคม 2564  14,253  -  32  -  -  14,285 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  19,265  -  37  6,289  -  25,591 
จาํหน่าย  (27)  -  -  -  -  (27) 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564  33,491  -  69  6,289  -  39,849 
             
มูลค่าสุทธิทางบัญชี             
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2563  71,132  91,693  250  -  -  163,075 
ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2564  136,178  140,237  433  56,605  1,673  335,126 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 

ค่าลิขสิทธิX

ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตั2ง 

 

รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน       
ณ วนัที' 1 มกราคม 2563  24,216  23,009  47,225 
เพิ'มขึ2น  7,581  29,704  37,285 

โอน  27,458  (27,458)  - 

ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  59,256  25,254  84,510 
เพิ'มขึ2น  3,857  88,118  91,975 
โอน  39,580  (39,580)  - 

ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2564  102,693  73,792  176,485 
       
ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

ณ วนัที' 1 มกราคม 2563  4,455  -  4,455 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  8,104  -  8,104 

ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564  12,559  -  12,559 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  14,049  -  14,049 

ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2564  26,608  -  26,608 
       
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2563  46,697  25,254  71,951 
ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2564  76,085  73,792  149,877 
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18 หนีEสินที,มีภาระดอกเบีEย 
 
  งบการเงนิรวม 
 
  

 
อตัราดอกเบี+ย 

ส่วนที2มี 
หลกัประกนั  

ส่วนที2ไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 
2564        
เงินเบิกเกินบญัชี  5.82 - 5.84 13,217  -  13,217 
เงินกูย้มืระยะสั+นจากสถาบนัการเงิน  2.00 - 4.53 148,883  61,240  210,123 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2.00 - 5.25 564,183  -  564,183 
หนี+ สินตามสญัญาเช่า    1.89 - 18.36 306,488  45,945  352,433 
รวมหนี-สินที0มภีาระดอกเบี-ย   1,032,771  107,185  1,139,956 
    
2563    
เงินกูย้มืระยะสั+นจากสถาบนัการเงิน  0.80 - 5.75 220,000  21,669  241,669 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2.00 - 6.03 254,141  -  254,141 
หนี+ สินตามสญัญาเช่า    4.52 - 19.33 260,855  106,198  367,053 
รวมหนี-สินที0มภีาระดอกเบี-ย   734,996  127,867  862,863 
        
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 หมายเหต ุ

 
อตัราดอกเบี+ย 

ส่วนที2มี 
หลกัประกนั  

ส่วนที2ไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 
2564        
เงินเบิกเกินบญัชี  5.82 - 5.84 13,217  -  13,217 
เงินกูย้มืระยะสั+นจากสถาบนัการเงิน  3.00 - 4.53 135,000  -  135,000 
เงินกูย้มืระยะสั+นจากบุคคลหรือกิจการ 
   ที2เกี2ยวขอ้งกนั 5 

 
2.05 - 3.57 -  491,814  491,814 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2.75 - 4.35 465,053  -  465,053 
หนี+ สินตามสญัญาเช่า    4.66 - 18.36 11,211  13,106  24,317 
รวมหนี-สินที0มภีาระดอกเบี-ย   624,481  504,920  1,129,401 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 หมายเหต ุ

 
อตัราดอกเบี+ย 

ส่วนที2มี 
หลกัประกนั  

ส่วนที2ไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 
2563        
เงินกูย้มืระยะสั+นจากสถาบนัการเงิน  3.47 - 5.75 200,000  -  200,000 
เงินกูย้มืระยะสั+นจากบุคคลหรือกิจการ 
   ที2เกี2ยวขอ้งกนั 5 

 
0.55 - 3.72 -  63,970  63,970 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  3.67 - 5.25 179,866  -  179,866 
หนี+ สินตามสญัญาเช่า    4.66 - 19.33 13,584  19,593  33,177 
รวมหนี-สินที0มภีาระดอกเบี-ย   393,450  83,563  477,013 
 
สินทรัพย์ที+ใช้เป็นหลกัประกนัหนี6สิน 
ณ วนัที+ 31 ธันวาคม  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563  

 (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงิน 29 158,417  224,400  144,001  200,000 
 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ'งมีเงินกูย้มืจาํนวน 39.87 ลา้นบาท (2563: 66.40 ล้านบาท) มีขอ้ผกูพนั
ที'จะตอ้งปฏิบติัตามเงื'อนไขและขอ้จาํกดัที'กาํหนดในสญัญากูย้มื เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี2 สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ซึ' งไดรั้บการพกัชาํระคืนเงินตน้ 6 เดือน และมีกาํหนดชาํระใหเ้สร็จสิ2นภายในเดือนมิถุนายน 2566 ทั2งนี2  บริษทัยอ่ย

ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนหนี2 สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามที'กาํหนดในสัญญาเงินกูย้มืดงักล่าว ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 
2564 อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดรั้บหนังสือยืนยนัการผ่อนผนัจากสถาบนัการเงินสําหรับการไม่สามารถดาํรง

อตัราส่วนดงักล่าวแลว้ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชื'อซึ' งยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 517.05 ลา้นบาท 
และ 45.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 48.33 ล้านบาท และ 40 ล้านบาท ตามลาํดับ) ในการนี2  กลุ่มบริษทัและบริษทั
ได้นําเงินฝากสถาบนัการเงินเป็นหลกัทรัพยค์ ํ2 าประกนัจาํนวน 4 ลา้นบาท (2563: 4 ล้านบาท) และมีขอ้ผูกพนั           

ที'จะต้องปฏิบัติตามเงื'อนไขและข้อกาํหนดที'กาํหนดในสัญญากู้ยืม เช่น การดาํรงอัตราส่วนหนี2 สินต่อส่วน           
ของผูถื้อหุน้ 
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19 เจ้าหนีEอื,น 
 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  2564  2563  2564  2563 
     (พันบาท) 
กจิการที,เกี,ยวข้องกนั 5  1,020,808  -  1,024,440  4,340 
          
บุคคลหรือกจิการอื,น ๆ          

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย   95,131  20,760  5,446  5,645 

เจา้หนี2 ค่าสินทรัพย ์   54,376  25,900  -  - 

เงินรับล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการ   38,916  42,991  6,070  8,819 

ภาษีมูลค่าเพิ'มคา้งจ่าย   7,628  7,015  4,426  4,514 

อื'น ๆ   23,877  12,235  14,329  6,233 

   219,928  108,901  30,271  25,211 
          
รวม   1,240,736  108,901  1,054,711  29,551 
 

20 ประมาณการหนีEสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  
 
โครงการผลประโยชน์ที+กาํหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ที'กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เมื'อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ที'กาํหนดไว ้มีความเสี'ยง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี'ยงจากอตัราดอกเบี2ย การเพิ'มขึ2นของเงินเดือน

ในอนาคต และอตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 
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มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
ณ วนัที' 1 มกราคม  6,521  4,075  4,148  2,658 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  4 18,258  -  -  - 

         

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน         

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  2,937  2,351  1,537  1,427 

ดอกเบี2ยจากภาระผกูพนั  211  95  98  63 

         

ณ วนัที, 31 ธันวาคม  27,927  6,521  5,783  4,148 
 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.46 - 3.96  1.78 - 3.96  1.78 - 3.96  1.78 - 3.96 
การเพิ'มขึ2นของเงินเดือนในอนาคต  4.5 - 6  5.5  5.5  5.5 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 35  0 - 35  0 - 35  0 - 35 
 
ขอ้สมมติเกี'ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที'เผยแพร่ทั'วไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉลี'ยถ่วงนํ2 าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที'กาํหนดไวเ้ป็น 13.40 - 17.01 ปี    
(2563: 13.4 ปี) 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปลี'ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที'เกี'ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที'อาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที'รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอื'นๆ คงที'  
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 งบการเงนิรวม 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ'มขึ2น  ขอ้สมมติลดลง 
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด (เปลี'ยนแปลงร้อยละ 1) (2,612)  (564)  2,878  647 
การเพิ'มขึ2นของเงินเดือนในอนาคต  
   (เปลี'ยนแปลงร้อยละ 1) 

 
2,841 

  
684 

  
(2,595) 

  
(606) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  
   (เปลี'ยนแปลงร้อยละ 20)  (3,788)  (1,285)  3,933  1,883 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ'มขึ2น  ขอ้สมมติลดลง 
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด (เปลี'ยนแปลงร้อยละ 1) (514)  (404)  584  461 
การเพิ'มขึ2นของเงินเดือนในอนาคต  
   (เปลี'ยนแปลงร้อยละ 1) 

 
676 

  
484 

  
(600) 

  
(430) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  
   (เปลี'ยนแปลงร้อยละ 20) (1,289)  (938)  1,812  1,326 

 

21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้  2564  2563 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัที' 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  1,050,000  1,050,000  1,050,000  1,050,000 
ออกหุน้ใหม่ 1  315,412  315,412  -  - 

ณ วนัที, 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  1,365,412  1,365,412  1,050,000  1,050,000 
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 มูลค่าหุน้  2564  2563 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
หุ้นที+ออกและชําระแล้ว          
ณ วนัที' 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  1,005,000  1,005,000  887,983  887,983 
ออกหุน้ใหม่ 1  196,380  196,380  117,017  117,017 

ณ วนัที, 31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามัญ 1  1,201,380  1,201,380  1,005,000  1,005,000 
 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ'งเสียง

ต่อหนึ'งหุน้ในที'ประชุมของบริษทั 
 

2564 
 

ในระหวา่งปี 2564 มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิที'จะซื2อหุน้สามญั ดงันี2  
1)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที'จะซื2 อหุ้นสามัญ SABUY-ESOP1 จาํนวน 21,505,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจาํนวน 

21,505,000 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 2 บาท (มูลค่าที'ตราไว ้1 บาทต่อหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1 บาท ต่อหุ้น) 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื'อวนัที' 7 เมษายน 2564 

2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที'จะซื2 อหุ้นสามัญ SABUY-ESOP2 จาํนวน 19,238,179 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจาํนวน 

19,628,693 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 7.60 บาท (มูลค่าที'ตราไว ้1 บาทต่อหุน้ และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 6.60 บาท 
ต่อหุน้) บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื'อวนัที' 22 ธนัวาคม 2564 

3) ใบสําคัญแสดงสิทธิที'จะซื2 อหุ้นสามัญ  SABUY-W1 จํานวน  44,346,043 หน่วย  เป็นหุ้นสามัญจํานวน 
45,246,263 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 3.19 บาท (มูลค่าที'ตราไว ้1 บาทต่อหุน้ และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2.19 บาท 

ต่อหุน้) บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื'อวนัที' 22 ธนัวาคม 2564 
 

ในการประชุมสามัญประจาํปีของผูถื้อหุ้นบริษัท เมื'อวนัที' 20 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ'มทุน              
จดทะเบียนของบริษทั และจดัสรรหุ้นเพิ'มทุนเพื'อรองรับการใชสิ้ทธิซื2อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจากเดิม

จาํนวน 1,050.00 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,182.25 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 132.25
ลา้นหุ้น มูลค่าที'ตราไว ้1 บาทต่อหุ้น โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนจาํนวนไม่เกิน 102.75 ลา้นหุ้น เพื'อรองรับ  

การใชสิ้ทธิซื2อหุ้นสามญัตาม SABUY-W1 และจาํนวนไม่เกิน 29.50 ลา้นหุ้น เพื'อรองรับการใชสิ้ทธิซื2อหุ้นสามญั
ตาม SABUY-ESOP2 รวมถึงอนุมติัการแกไ้ขเพิ'มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัการเพิ'มทุน
จดทะเบียน บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื'อวนัที' 30 เมษายน 2564 
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ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื'อวนัที' 27 สิงหาคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ'มทุนจดทะเบียนของ

บริษทั และจดัสรรหุน้เพิ'มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ไดแ้ก่ บริษทั ที.เค.เอส เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) เพื'อรองรับ
แผนการเขา้ลงทุนในบริษทั ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,182.25 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 1,292.25 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ'มทุนและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนจาํนวน 110.00 ลา้นหุ้น       
มูลค่าที'ตราไว  ้1 บาทต่อหุ้น ในราคาเสนอขาย 8.95 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 984.50 ลา้นบาท ทั2งนี2  บริษทั       

ไดรั้บเงินจากการเพิ'มทุนแลว้และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื'อวนัที' 13 กนัยายน 2564 
 
ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เมื'อวนัที' 16 ธนัวาคม 2564 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการเพิ'มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,292.25 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,365.41 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จํานวน 73.16 ล้านหุ้น มูลค่าที'ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น ทั2 งนี2  บริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื'อวันที'                             

22 ธนัวาคม 2564  
 
2563 
 

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั+วไปเป็นครัDงแรก 
 
บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัที'จดัสรรไวเ้พื'อเสนอขายให้ประชาชนเป็นการทั'วไปเป็นครั2 งแรกจาํนวน 117.02       
ลา้นหุน้ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 2.5 บาท (มูลค่าที'ตราไว ้1 บาทต่อหุน้ และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1.5 บาทต่อหุน้) 

บริษทัไดรั้บเงินจากการขายหุน้สามญัที'ออกใหม่เป็นจาํนวนเงินรวม 292.54 ลา้นบาท ก่อนหกัค่าใชจ่้ายที'เกี'ยวขอ้ง
กบัการเสนอขายหุน้ใหม่ต่อประชาชนทั'วไปเป็นครั2 งแรก หุน้ของบริษทัเริ'มการซื2อขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัที' 

11 พฤศจิกายน 2563 
 

ค่าใชจ่้ายที'เกี'ยวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นจาํนวน 14.16 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได)้ แสดงหักจากส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ที'ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ใหม่แก่ผูล้งทุน ทาํใหส่้วนเกินมูลค่าหุน้มีจาํนวนคงเหลือสุทธิเป็นจาํนวน 161.37 
ลา้นบาท 

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที'บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า    
มูลค่าหุน้ที'จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี2ตั2งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี2 จะ
นาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22 ใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซืEอหุ้นสามัญ 
 
ในการประชุมสามัญประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื'อวนัที' 20 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที'จะซื2อหุน้สามญัของบริษทั (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ “SABUY-ESOP 2”) ชนิดระบุชื'อผูถื้อ
และไม่สามารถโอนเปลี'ยนมือได ้เวน้แต่เป็นการโอนใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือ

เป็นการโอนเนื'องจากกรรมการหรือพนกังานของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยถึงแก่กรรม จาํนวน 29,500,000 หน่วย อาย ุ
3 ปี นบัแต่วนัที'ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดเพิ'มเติมดงันี2  

 
รายการ  รายละเอียด 

วนัที'ใหสิ้ทธิ  20 เมษายน 2564 
อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้สามญั เวน้แต่จะ 

มีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื'อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิซื2อหุน้สามญั  7.75 บาท ต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เงื'อนไขการปรับสิทธิ 

มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  0.50 บาท ต่อ 1 หน่วย 
ระยะเวลาและสดัส่วนการใชสิ้ทธิ  ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  SABUY-ESOP 2 สามารถใช้สิทธิ        

ในการซื2อหุ้นสามญัที'ออกใหม่ของบริษทัในวนัทาํการสุดทา้ย

ของทุก 6 เดือน นบัจากวนัที'ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิตั2งแต่วนัที' 
20 เมษายน 2564 ถึงวนัที' 19 เมษายน 2567 ทั2งนี2  วนักาํหนดการ

ใชสิ้ทธิครั2 งสุดทา้ยคือ วนัทาํการวนัสุดทา้ยก่อนวนัที'ใบสําคญั
แสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัที'ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 
มูลค่ายุติธรรมของใบสําคญัแสดงสิทธิที'จะซื2อหุ้นสามญัวดัมูลค่าโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใตส้มมติฐาน

ทางการเงิน ดงันี2  
 

 
 

ราคาหุน้ ณ วนัที'ใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ (บาท)  5.40 

ราคาใชสิ้ทธิ (บาท)  7.75 
อตัราเงินปันผลตอบแทนตอบแทนที'คาดหวงั (ร้อยละ)  0.0045 

อตัราดอกเบี2ยปลอดความเสี'ยง (ร้อยละ)  0.65 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ปี)  3 
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บริษทัมีการปรับสิทธิของ SABUY-ESOP1 และ SABUY-ESOP2 ซึ' งมีผลตั2งแต่วนัที' 16 กนัยายน 2564 ดงันี2  
 

 
ค่าใชจ่้ายที'เกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑส์าํหรับ SABUY-ESOP 1 และ SABUY-ESOP 2 รวมอยูใ่นตน้ทุน

ในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ2นสุดวนัที'   
31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวน 18.15 ลา้นบาท (2563: 10.86 ล้านบาท)  
 

23 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองนี2จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

24 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 

(ก) ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที'รายงานต่อประธานเจา้หน้าที'บริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด    

ดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที'เกิดขึ2นจากส่วนงานดาํเนินงานนั2นโดยตรงรวมถึงรายการที'ไดรั้บการปันส่วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการที'ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและการบริหาร 

ตน้ทุนทางการเงิน สินทรัพยแ์ละหนี2 สินอื'น 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 5 ส่วนงานที'รายงาน ซึ' งเป็นหน่วยงานธุรกิจที'สาํคญัของกลุ่มบริษทัที'มีสินคา้และ
ให้บริการที'แตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนื'องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาด            
ที'แตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที'รายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงันี2   

• ส่วนงาน 1 ธุรกิจการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
• ส่วนงาน 2 ธุรกิจจาํหน่ายอาหารและเครื'องดื'มผา่นเครื'องอตัโนมติั 

• ส่วนงาน 3 ธุรกิจบริหารจดัการศูนยอ์าหาร 
• ส่วนงาน 4 ธุรกิจขายแฟรนไชส์ในการใหบ้ริการงานไปรษณียแ์ละขนส่งพสัดุ 

• ส่วนงาน 5 ธุรกิจผลิตบตัรพลาสติก 
 

 SABUY-ESOP 1 SABUY-ESOP 2 

ราคาใชสิ้ทธิ (บาท) 1.9602 7.5956 
อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วยต่อหุน้) 1 ต่อ 1.0203 1 ต่อ 1.0203 
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ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ' งนาํเสนอในรายงานการจดัการ

ภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเชื'อว่าการใชก้าํไร
ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั2นเป็นขอ้มูลที'เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

และสอดคลอ้งกบักิจการอื'นที'ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
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 งบการเงนิรวม 

 
ธุรกจิการชําระเงนิ 
ทางอเิลก็ทรอนิกส์  

ธุรกจิจําหน่ายอาหาร 
เครื<องดื<มและสินค้าผ่าน 

เครื<องอตัโนมตั ิ  
ธุรกจิบริหารจัดการ 

ศูนย์อาหาร 

 ธุรกจิขายแฟรนไชส์ในการ

ให้บริการงานไปรษณยี์ 
และขนส่งพสัดุ 

 

ธุรกจิผลติบัตรพลาสตกิ 

 

ส่วนงานอื<นๆ 

 

รวมส่วนงานที<รายงาน 
สําหรับปีสิ+นสุด 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รายการที'ไม่เป็นตวัเงินอื'นที'มี   
   สาระสาํคญั                            
- ขาดทุนจากการยดึคืนสินคา้ 58,451  53,331  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  58,451  53,331 
- (กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้น 
   เครดิตที'คาดวา่จะเกิดขึDน 5,341 

 
32,069  -  -  (284)  -  4  -  (784)  -  -  -  4,277  32,069 

                            
สินทรัพยส์่วนงาน  
  ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 1,843,795  1,627,449  1,076,121  1,031,520  224,873  113,489  325,059  -  1,626,814  -  1,039,867  -  6,136,529  2,772,458 
                            
หนีD สินส่วนงาน  
  ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 1,789,561  615,001  539,841  585,379  99,249  37,979  119,267  -  199,262  -  1,078  -  2,748,622  1,238,359 
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ผูบ้ริหารพิจารณาวา่บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือ ธุรกิจการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันัEนจึงมีส่วนงานทีHรายงานเพียงส่วนงานเดียว

 งบการเงนิรวม 

 
ธุรกจิการชําระเงนิ 
ทางอเิลก็ทรอนิกส์  

ธุรกจิจําหน่ายอาหาร 
เครื<องดื<มและสินค้าผ่าน 

เครื<องอตัโนมตั ิ  
ธุรกจิบริหารจัดการ 

ศูนย์อาหาร 

 ธุรกจิขายแฟรนไชส์ในการ

ให้บริการงานไปรษณยี์ 
และขนส่งพสัดุ 

 

ธุรกจิผลติบัตรพลาสตกิ 

 

ส่วนงานอื<นๆ 

 

รวมส่วนงานที<รายงาน 
สําหรับปีสิ+นสุด 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
การจําแนกรายได้                            
ประเภทของสินค้าและบริการหลกั                            
รายไดผ้ลตอบแทนจากการใหบ้ริการ 563,615  604,657  50,564  42,776  -  -  -  -  -  -  6  -  614,185  689,483 
รายไดจ้ากการขาย 883  599  -  -  -  -  -  -  130,360  -  -  -  131,243  599 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสญัญา 236,911  169,966  -  -  545  -  1,346  -  -  -  -  -  238,802  169,966 
รายไดด้อกเบีDยจากการผอ่นชาํระ 31,038  65,194  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  31,038  65,194 
รายไดจ้ากการขายอาหารและ   
   เครื'องดื'มผา่นตูอ้ตัโนมตัิ -  

 
-  503,253  

 
517,345  -  

 
-  -  -  -  -  -  -  503,253  

 
517,345 

รายไดจ้ากการขายระบบศูนยอ์าหาร -  -  -  -  112,273  60,284  -  -  -  -  -  -  112,273  60,284 
รายไดจ้ากการขายแฟรนไชส์ในการ 
  ใหบ้ริการงานไปรษณียแ์ละขนส่ง   
  พสัดุ -  -  -  -  -  -  496,048  -  -  -  -  -  496,048  - 
อื'นๆ 29,766  43,222  5,958  8,036  1,246  640  6,218  -  169,081  -  -  -  212,269  51,898 
รวม 862,213  883,638  559,775  568,157  114,064  60,924  503,612  -  299,441  -  6  -  2,339,111  1,512,719 
จังหวะในการรับรู้รายได้                            
ณ เวลาใดเวลาหนึ'ง 30,649  39,584  509,211  517,345  12,522  18,234  502,266  -  299,441  -  -  -  1,354,089  575,163 
ตลอดช่วงเวลาหนึ'ง 831,564  844,054  50,564  50,812  101,542  42,690  1,346  -  -  -  6  -  985,022  937,556 
รวม 862,213  883,638  559,775  568,157  114,064  60,924  503,612  -  299,441  -  6  -  2,339,111  1,512,719 
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(ข) ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั9น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศทีEมีสาระสาํคญั 
 

(ค) ลกูค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ดงันั9น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกรายใหญ่จากรายไดร้วมของ
กลุ่มบริษทั 
 

(ง) ยอดคงเหลือของสัญญา 
 
หนี$สินที(เกดิจากสัญญา  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ณ วนัทีE 1 มกราคม  46,168  63,656  46,168  63,656 
รับรู้เป็นรายไดร้ะหวา่งปี  (158,565)  (97,635)  (155,618)  (97,635) 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4 2,946  -  -  - 
เงินรับล่วงหนา้  247,070  145,219  245,266  145,219 
กลบัรายการ  (123,804)  (65,072)  (123,804)  (65,072) 
ณ วนัที3 31 ธันวาคม   13,815  46,168  12,012  46,168 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
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25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 

ค่าขนส่ง  455,953  8,704  7,880  8,451 
การเปลีEยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปใชไ้ป  436,512  322,315  11,722  241 
ค่าเสืEอมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  293,428  220,815  162,831  122,072 
ค่าส่วนแบ่งผลตอบแทน  290,126  326,119  290,660  326,118 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  197,362  202,902  91,932  114,847 
ค่าใชจ่้ายขั9นตํEาทีEตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 
    ดาํเนินงาน 

  
59,701 

  
64,105 

 
7,978 

  
10,062 

ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสาํหรับเครืEอง 
รับชาํระอตัโนมติั 

  
29,204 

  
27,617 

 
29,204 

  
27,617 

วตัถุดิบและวสัดุสิ9นเปลืองใชไ้ป  22,653  33,072  11,972  27,588 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ  16,411  9,788  6,175  5,407 
ค่าส่งเสริมการขายและโฆษณา  13,556  5,024  5,403  4,050 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  6,079  8,001  6,079  8,001 
ค่านายหนา้  4,367  3,550  4,367  3,550 
อืEน ๆ  109,700  113,517  72,823  66,376 
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ ต้นทุน 
ในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร 

  
 

1,935,052 

  
 

1,345,529 

 

709,026 

  
 

724,380 
 
ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี9ยงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวน 0.68 
ลา้นบาท (2563: จาํนวน 0.06 ล้านบาท สาํหรับกลุ่มบริษทั และ 0.05 ล้านบาท สาํหรับบริษทั) ซึE งแสดงเป็นส่วนหนึEงของ
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
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26 ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ที(รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2564  2563  2564  2563 
   (พันบาท) 
ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน          
สาํหรับงวดปัจจุบนั   54,662  32,383  17,661  28,166 

          
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี          
การเปลีEยนแปลงของผลต่างชัEวคราว      1,167  (9,907)  7,053  (463) 

          
รวมภาษีเงนิได้  55,829  22,476  24,714  27,703 

 
การกระทบยอดเพื(อหาอัตราภาษทีี(แท้จริง งบการเงนิรวม 
 2564  2563 

 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   313,356    120,100 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  62,671  20.00  24,020 
รายไดที้Eไม่ตอ้งเสียภาษี   (59)    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   3,462    501 
รายจ่ายทีEมีสิทธิหกัไดเ้พิEม   (9,886)    (2,045) 
การใชข้าดทุนทางภาษีทีEเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (359)    - 
รวม 17.82  55,829  18.71  22,476 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
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การกระทบยอดเพื(อหาอัตราภาษทีี(แท้จริง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 

 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   104,946    137,614 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  20,989  20.00  27,523 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   3,798    237 
รายจ่ายทีEมีสิทธิหกัไดเ้พิEม   (73)    (57) 
รวม 23.55  24,714  20.13  27,703 

 
 งบการเงนิรวม 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีKสิน 
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รวม 162,340  140,115  (87,609)  (62,100) 
การหกักลบรายการของภาษี (64,748)  (62,100)  64,748  62,100 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ  97,592  78,015  (22,861)  - 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีKสิน 
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รวม 118,015  122,420  (64,748)  (62,100) 
การหกักลบรายการของภาษี (64,748)  (62,100)  64,748  62,100 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 53,267  60,320  -  - 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
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 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น     
 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที/ 
1 มกราคม   

กาํไรหรือ

ขาดทุน  
กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื:น 
 ไดม้าจาก 
การรวมธุรกิจ 

 ณ วนัที/ 
31 ธันวาคม  

 (พันบาท) 
2564          
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหนีBการคา้และลูกหนีBผอ่นชาํระ 14,578  (644)  -  716  14,650 
ความแตกต่างของการรับรู้รายได ้ 801  (2)  -  -  799 
ประมาณการหนีB สิน 3,250  (374)  -  -  2,876 
สินคา้คงเหลือ 

(ค่าเผื,อการลดมลูค่าของสินค้า) 220  67  -  
 

4,326 
 

4,613 
ที:ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   (ผลขาดทุนจากการด้อยค่า) -  -  -  

 
3,143 

 
3,143 

ประมาณการหนีB สินสาํหรับ   
ผลประโยชนพ์นกังาน 1,304  517  -  

 
3,652 

 
5,473 

หนีB สินที:เกิดจากสญัญา 102,843  (3,722)  -  -  99,121 
ค่าเสื:อมราคาตามสญัญาเช่า 311  (26)  -  155  440 
ยอดขาดทุนยกไป 16,808  1,676  -  12,741  31,225 
รวม 140,115  (2,508)  -  24,733  162,340 
          
หนี:สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา (62,100)  (2,648)  -  -  (64,748) 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์
   ที:ไดจ้ากการซืBอบริษทัยอ่ย -  6,323  -  

 
(29,184) 

 
(22,861) 

รวม (62,100)  3,675  -  (29,184)  (87,609) 
          
สุทธิ 78,015  1,167  -  (4,451)  74,731 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
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 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที3 
1 มกราคม   

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืEน 

 ณ วนัที3 
31 ธันวาคม  

 (พันบาท) 
2563  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9ผอ่นชาํระ 25,763  (11,185)  -  14,578 
ความแตกต่างของการรับรู้รายได ้ 824  (23)  -  801 
ประมาณการหนี9 สิน 2,513  737  -  3,250 
สินคา้คงเหลือ 

(ค่าเผืGอการลดมลูค่าของสินค้า) 220  -  -  220 
ประมาณการหนี9 สินสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 814  490  -  1,304 

หนี9 สินทีEเกิดจากสญัญา 70,448  32,395  -  102,843 
ยอดขาดทุนยกไป 7,745  9,063  -  16,808 
ค่าเสืEอมราคาตามสญัญาเช่า -  311  -  311 
รวม 108,327  31,788  -  140,115 
        
หนี$สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเสืEอมราคาตามสญัญาเช่าทางการเงิน (218)  218  -  - 
สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา (40,001)  (22,099)  -  (62,100) 
รวม (40,219)  (21,881)  -  (62,100) 
        
สุทธิ 68,108  9,907  -  78,015 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที3  
1 มกราคม   

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืEน 

 ณ วนัที3  
31 ธันวาคม  

 (พันบาท) 
2564  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9ผอ่นชาํระ 14,574  (882)  -  13,692 
ความแตกต่างของการรับรู้รายได ้ 801  (2)  -  799 
ประมาณการหนี9 สิน 3,247  (374)  -  2,873 
ประมาณการหนี9 สินสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 830  327  -  1,157 

หนี9 สินทีEเกิดจากสญัญา 102,843  (3,722)  -  99,121 
ค่าเสืEอมราคาตามสญัญาเช่า 125  248  -  373 
รวม 122,420  (4,405)  -  118,015 
        
หนี$สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา (62,100)  (2,648)  -  (64,748) 
รวม (62,100)  (2,648)  -  (64,748) 
        
สุทธิ 60,320  (7,053)  -  53,267 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที3  
1 มกราคม   

กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืEน 

 ณ วนัที3  
31 ธันวาคม  

 (พันบาท) 
2563  
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9ผอ่นชาํระ 25,763  (11,189)  -  14,574 
ความแตกต่างของการรับรู้รายได ้ 824  (23)  -  801 
ประมาณการหนี9 สิน 2,510  737  -  3,247 
ประมาณการหนี9 สินสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 531  299  -  830 

หนี9 สินทีEเกิดจากสญัญา 70,448  32,395  -  102,843 
ค่าเสืEอมราคาตามสญัญาเช่า -  125  -  125 
รวม 100,076  22,344  -  122,420 
        
หนี$สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเสืEอมราคาตามสญัญาเช่าทางการเงิน (218)  218  -  - 
สินทรัพยต์น้ทุนของสญัญา (40,001)  (22,099)  -  (62,100) 
รวม (40,219)  (21,881)  -  (62,100) 
        
สุทธิ 59,857  463  -  60,320 

 
บริษัทย่อยประเมินผลประโยชน์ทีEจะได้รับจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีและ              
ผลแตกต่างชัEวคราวโดยใชป้ระมาณการจากผลประกอบการจริงและการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตซึE งอาศยั   
การประมาณการสมมติฐานของผูบ้ริหารเกีEยวกบัการเติบโตของรายไดแ้ละการเพิEมขึ9นของกาํไรจากการดาํเนินงาน
ของบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนทางภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนืEองจากกลุ่มบริษทัเชืEอว่า
จะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีEจะนาํผลขาดทุนทางภาษีทีEยงัไม่ไดใ้ชม้าใชป้ระโยชน์ได ้ซึE งเป็นไปตามแผนธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัทีEสามารถทาํกาํไรจากการดาํเนินงานเพิEมขึ9นในอนาคต อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปไดว้่าภาษีเงินได ้    
รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษียกมาทั9 งหมดหรือบางส่วนอาจหมดอายุและไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์               
ในทา้ยทีEสุด ทั9งนี9ขาดทุนทางภาษีจะสิ9นสุดในปี 2569 
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บริษัท สบาย เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ?นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 
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27 กาํไรต่อหุ้น 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรที3เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 
    ของบริษัท (ขัKนพืKนฐาน) 213,605  102,058 

 
80,232  109,911 

        
จํานวนหุ้นสามัญที(ออกจําหน่ายแล้ว        
จาํนวนหุน้สามญัทีEออก ณ วนัทีE 1 มกราคม  1,005,000  887,983  1,005,000  887,983 
ผลกระทบจากหุน้ทีEออกจาํหน่าย  
    วนัทีE 11 พฤศจิกายน -  16,306 

 
-  16,306 

ผลกระทบจากหุน้ทีEออกจาํหน่าย 
   วนัทีE 17 กนัยายน  31,644  - 

 
31,644  - 

ผลกระทบจากหุน้ทีEออกใหแ้ลว้ตาม 
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24,980  - 

 
24,980  - 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลี3ยถ่วงนํKาหนัก 
    (ขัKนพืKนฐาน)  1,061,624  904,298 

 
1,061,624  904,298 

ผลกระทบตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 62,302  -  62,302  - 
จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลี3ยถ่วงนํKาหนัก  
 (ปรับลด)  1,123,926  904,298 

 
1,123,926  904,298 

        
กาํไรต่อหุ้น (ขัKนพืKนฐาน) (บาท) 0.201  0.112  0.076  0.122 
กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.190  0.112  0.071  0.122 
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28 เงนิปันผล 
 

 วนัทีEอนุมติั กาํหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จาํนวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

2564      
เงินปันผลประจาํปี 2563 20 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.03  30.83 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 4 สิงหาคม 2564 กนัยายน 2564 0.03  30.80 
      
2563      
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 

19 มิถุนายน 2563 
3 กนัยายน 2563 

กรกฎาคม 2563 
กนัยายน 2563 

0.023 
0.340 

 20.42 
301.92 

 
29 เครื3องมือทางการเงนิ 

 
(ก) มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี9  เงินให้กูย้ืม เจา้หนี9  เงินกูย้ืมระยะสั9น และเงินกูย้ืมระยะยาวทีEถึงกาํหนด
ชาํระภายในหนึEงปี มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เนืEองจากเครืEองมือทางการเงินเหล่านี9 จะครบกาํหนด                    
ในระยะเวลาอนัสั9น 
 
เงินกูย้มืระยะยาว และหนี9 สินตามสัญญาเช่ามีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เนืEองจากอตัราดอกเบี9ยตาม
สญัญาใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี9ยในตลาด 
 

(ข) นโยบายการจัดการความเสีGยงทางด้านการเงิน 
 
กรอบการบริหารจัดการความเสีGยง 
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเสีEยงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั9งคณะกรรมการบริหารความเสีEยงซึE งรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเสีEยงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสีEยงจะรายงานการดาํเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํEาเสมอ 
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นโยบายการบริหารความเสีEยงของกลุ่มบริษทัจดัทาํขึ9นเพืEอระบุและวิเคราะห์ความเสีEยงทีEกลุ่มบริษทัเผชิญเพืEอกาํหนด
ระดับความเสีE ยงทีEเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสีE ยงให้อยู่ในระดับทีEยอมรับได้ นโยบายและระบบ             
การบริหารความเสีEยงไดรั้บการทบทวนอย่างสมํEาเสมอเพืEอให้สะทอ้นการเปลีEยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและ       
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบและ                
มีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขั9นตอนในการบริหารเพืEอใหพ้นกังานทั9งหมดเขา้ใจถึง
บทบาทและภาระหนา้ทีEของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกับดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบาย           
การบริหารความเสีEยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสีEยงใหส้อดคลอ้งกบัความเสีEยงทีEกลุ่มบริษทั
เผชิญอยู ่คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลโดยผา่นทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในทาํหนา้ทีE
ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเสีEยงอย่างสมํEาเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงาน       
ผลทีEไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
(ข.1) ความเสีGยงด้านเครดิต 
 

ความเสีEยงดา้นเครดิตเป็นความเสีEยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เครืEองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซึE งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี9 ทีEเป็น
ลูกคา้ 

 
   (ข.1.1) ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9ผอ่นชาํระ 
 

ความเสีEยงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอืEนๆ ซึE งอาจส่งผลต่อความเสีEยงดา้นเครดิตของลูกคา้ 
ซึE งรวมถึงความเสีEยงของการผิดนัดชาํระซึE งเกีEยวขอ้งกับอุตสาหกรรมทีEลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู่ 
รายละเอียดการกระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24 

 
คณะกรรมการบริหารความเสีEยงกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพืEอวิเคราะห์ความน่าเชืEอถือของลูกคา้        
รายใหม่แต่ละรายก่อนทีEกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเงืEอนไขทางการคา้ กลุ่มบริษทัจะ
ทบทวนวงเงินยอดขายทีEกาํหนดไวส้าํหรับลูกคา้แต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอดขาย
ทีEเกินกวา่วงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความเสีEยง 
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กลุ่มบริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสีEยงดา้นเครดิตของลูกหนี9 การคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลา   
การจ่ายชําระสูงสุดทีE 3 เดือน และมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี9 การค้าอย่างสมํEาเสมอ        
กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั9งสาํรองของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตทีEคาดว่าจะเกิดขึ9นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุนี9 คงคา้งนบัจากวนัทีEถึงกาํหนดชาํระ
สําหรับกลุ่มลูกคา้ทีEมีรูปแบบของความเสีEยงดา้นเครดิตทีEคลา้ยคลึงกนั และสะทอ้นผลแตกต่าง
ระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในอดีตทีEผา่นมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัทีE
มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายทีุEคาดการณ์ไวข้องลูกหนี9  
 
ขอ้มูลเกีEยวกบัลูกหนี9การคา้และลูกหนี9ผอ่นชาํระเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 ตามลาํดบั 
 

   (ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   
ความเสีEยงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัทีEเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํกดัเนืEองจาก
คู่สญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซึE งกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเสีEยงดา้นเครดิตตํEา 
 

   (ข.1.3) การคํ9าประกนั 
 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้การคํ9 าประกันทางการเงินแก่หนี9 สินของบริษทัย่อยเท่านั9 น ณ วนัทีE  
31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัออกหนงัสือคํ9าประกนัวงเงินสินเชืEอกบัธนาคารสําหรับบริษทัย่อย  
2 แห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 
 

(ข.2) ความเสีGยงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทักาํกบัดูแลความเสีEยงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         
ทีEผูบ้ริหารพิจารณาวา่เพียงพอในการจดัหาเงินเพืEอใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด 
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ตารางต่อไปนี9 แสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี9 สินทางการเงิน ณ วนัทีEรายงาน โดย
จาํนวนเงินเป็นจาํนวนขั9นตน้ซึEงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบี9ยตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสญัญา 

 
 งบการเงนิรวม 
   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม  
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี 

หรือนอ้ยกวา่ 
 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
2564          
หนี-สินทางการเงินที'ไม่ใช่อนุพนัธ์           
เจา้หนีBการคา้ 277,403  277,403  -  -  277,403 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 787,522  401,767  385,755  -  787,522 
หนีB สินตามสญัญาเช่า 352,433  148,357  230,651  -  379,008 
 1,417,358  827,527  616,406  -  1,443,933 
          
2563          
หนี-สินทางการเงินที'ไม่ใช่อนุพนัธ์           
เจา้หนีBการคา้ 181,618  181,618  -  -  181,618 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 495,810  368,676  126,910  224  495,810 
หนีB สินตามสญัญาเช่า 367,053  128,079  246,349  -  374,428 
 1,044,481  678,373  373,259  224  1,051,856 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม  
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี 

หรือนอ้ยกวา่ 
 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
2564          
หนี-สินทางการเงินที'ไม่ใช่อนุพนัธ์           
เจา้หนีBการคา้ 76,112  76,112  -  -  79,112 
เงินกูย้มืจากกิจการทีEเกีEยวขอ้งกนั 491,814  491,814  -  -  491,814 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 613,270  270,086  343,184  -  613,270 
หนีB สินตามสญัญาเช่า 24,317  13,001  13,122  -  26,123 
 1,201,867  851,013  356,306  -  1,207,319 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม  
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี 

หรือนอ้ยกวา่ 
 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
2563          
หนี-สินทางการเงินที'ไม่ใช่อนุพนัธ์           
เจา้หนีBการคา้ 98,977  98,977  -  -  98,977 
เงินกูย้มืจากกิจการทีEเกีEยวขอ้งกนั 63,970  63,970  -  -  63,970 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 379,866  259,080  120,786  -  379,866 
หนีB สินตามสญัญาเช่า 33,177  12,161  24,054  -  36,215 
 575,990  434,188  144,840  -  579,028 

 
(ข.3) ความเสีGยงด้านตลาด 

 
กลุ่มบริษทัมีความเสีEยงทีEมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครืEองมือทางการเงินจะมีความผนัผวน
อนัเนืEองมาจากการเปลีEยนแปลงของราคาตลาด ความเสีEยงดา้นตลาดมีดงันี9  
 

   (ข.3.1)  ความเสีEยงดา้นอตัราแลกเปลีEยน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเสีEยงดา้นอตัราแลกเปลีEยนทีEเกีEยวขอ้งกบัซื9อสินคา้และอุปกรณ์ทีEเป็นสกลุเงินตรา
ต่างประเทศ  
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 งบการเงนิรวม 
 2564  2563 
 
ความเสี(ยงจากเงินตราต่างประเทศ  
   ณ วันที( 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ
สหรัฐ 
อเมริกา  

 
 

เงินยโูร  

 
 

เงินปอนด ์  

 
 

เงินเยน 

 

รวม  

เงินเหรียญ
สหรัฐ 
อเมริกา  

 
 

เงินยโูร  

 
 

รวม 
 (พันบาท) 
เจา้หนี9การคา้ (8,195)  11  (19)  -  (8,203)  (3,093)  -  (3,093) 
เจา้หนี9 อื<น (38)  (266)  -  -  (304)  -  (11,402)  (11,402) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ 
   ที8มีความเสี8ยง  (8,233) 

 
(255) 

 
(19) 

  
- 

 
(8,507) 

 
(3,093) 

 
(11,402) 

 
(14,495) 

                
ประมาณการยอดซื9อสินคา้ (82,622)  (520)  (340)  (148)  (83,630)  (9,740)  -  (9,740) 
ประมาณการยอดซื9อสินทรัพย ์ (24)  -  -  -  (24)  (6,136)  -  (6,136) 
ยอดรวมความเสี8ยงจากประมาณการ (90,879)  (775)  (359)  (148)  (92,161)  (18,969)  (11,402)  (30,371) 
                
ยอดความเสี8ยงรวม (90,879)  (775)  (359)  (148)  (92,161)  (18,969)  (11,402)  (30,371) 
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   (ข.3.2)  ความเสี)ยงดา้นอตัราดอกเบี5ย 

 
ความเสี)ยงดา้นอตัราดอกเบี5ยเป็นความเสี)ยงที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบี5ยตลาด

ซึ) งส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เนื)องจากดอกเบี5 ยของ    
เงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราลอยตวัทาํให้กลุ่มบริษทัมีความเสี)ยงดา้นอตัราดอกเบี5 ย กลุ่มบริษทัได ้   

ลดความเสี)ยงดงักล่าวดว้ยการทาํให้มั)นใจว่าดอกเบี5 ยที)เกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราลอยตวั      
ที)ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี5ยในตลาด 
 

ความเสี(ยงด้านอัตราดอกเบี4ย  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เครื(องมือทางการเงินที(มีอัตรา 
   ดอกเบี4ยคงที(  

 

 

 

 
 

 

หนี5 สินทางการเงิน (6,457)  (7,879)  -  - 
        

เครื(องมือทางการเงินที(มีอัตรา 
   ดอกเบี4ยผันแปร  

 

 

 

 
 

 

สินทรัพยท์างการเงิน 18,500  -  258,111  163,266 
หนี5 สินทางการเงิน (781,065)  (487,931)  (1,105,084)  (443,836) 

 (762,565)  (487,931)  (846,973)  (280,570) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเครื;องมือที;มอัีตราดอกเบี >ยผนัแปร 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีสัญญาแลกเปลี)ยนอตัราดอกเบี5ยและสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี5 สินทางการเงิน   

ที)วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ดงันั5น การเปลี)ยนแปลงในอตัราดอกเบี5ยผนัแปร ณ วนัที)
รายงานไม่ส่งผลต่อกาํไรหรือขาดทุน 
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30 การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั)นคงเพื)อรักษาความเชื)อมั)นของนกัลงทุน เจา้หนี5
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อยา่งสมํ)าเสมอ โดยพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึ) งไม่รวม    

ส่วนไดเ้สียที)ไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั5งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

31 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที<ไม่เกี<ยวข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
จํานวนเงินขั4นตํ(าที(ต้องจ่ายในอนาคตทั4งสิ4น 
 ภายใต้สัญญาที(บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายใน 1 ปี  46,083  20,874  2,044  1,561 
1 - 5 ปี 3,587  2,526  318  2,526 

รวม 49,670  23,400  2,362  4,087 
        

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

เครื)องจกัรและอุปกรณ์ 3,006  -  -  - 
        

ภาระผกูพนัอื(น ๆ        

คาํสั)งซื5อที)ผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 22,243  145,858  3,728  18,809 
หนงัสือคํ5าประกนัจากธนาคาร  122,086  47,835  25,960  25,460 

รวม 144,329  193,693  29,688  44,269 
 

สัญญาที(สําคญั 
 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาเช่าเครื)องใชส้าํนกังานกบับุคคลและบริษทัในประเทศหลายแห่ง โดยมีระยะเวลา 1 ปี ถึง 4 ปี 
ซึ) งจะสิ5นสุดสญัญาในระยะเวลาที)แตกต่างกนัจนถึงปี 2569 
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ณ  วันที)  31 ธันวาคม  2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพันจากหนังสือคํ5 าประกันที)ออกโดยธนาคาร                    

เพื)อคํ5าประกนัการรับชาํระค่าสาธารณูปโภคผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ใหบ้ริการรับชาํระเงินภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลง
การใหบ้ริการรับชาํระเงิน การซื5อสินคา้ การใชไ้ฟฟ้าและเพื)อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญา จาํนวน 122.14 

ลา้นบาท และ 25.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 47.84 ล้านบาท และ 25.46 ล้านบาท ตามลาํดับ) ในการนี5  บริษทัได้
นาํเงินฝากสถาบนัการเงินเป็นหลกัทรัพยค์ ํ5าประกนัจาํนวน 2.9 ลา้นบาท (2563: 2.9 ล้านบาท) 
 

32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื)อวนัที) 10 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริษทัมีมติ ดงัต่อไปนี5  
1)  อนุมติัการซื5อหุ้นสามญัของบริษทั เพยโ์พสต์ เซอร์วิส จาํกดั จากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 75      

ของทุนจดทะเบียน เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 56.25 ลา้นบาท 
2) อนุมติัการซื5อหุ้นสามญัของบริษทั ลอนดรี5 บาร์ ไทย จาํกดั จากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของ   

ทุนจดทะเบียน เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 45 ลา้นบาท 
3) อนุมติัการซื5อหุ้นสามญัของบริษทั ซิตี5ซอฟท์ อินโฟเทค จาํกดั จากผูถื้อหุ้นเดิมในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60    

ของทุนจดทะเบียน เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 58.50 ลา้นบาท 
4) อนุมติัให้บริษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จาํกดั ซึ) งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซื5อหุ้นในบริษทั อีXดแล็บ จาํกดั 

ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 10.15 ของทุนจดทะเบียน เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 27.55 ลา้นบาท และซื5อหุน้ในบริษทั 

คีน โปรไฟล์ (ประเทศไทย) จาํกดั ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน        
10 ลา้นบาท 

5) อนุมติัการเพิ)มทุนในบริษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จาํกดั และอนุมติัสดัส่วนการลงทุนเป็นร้อยละ 100 
 

เมื)อวนัที) 14 มกราคม 2565 บริษทัไดจ้ดัตั5งบริษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ และบริษทั สบาย สปีด จาํกดั ซึ) งมี       
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าที)ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื)อวนัที) 30 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริษทัมีมติ ดงัต่อไปนี5  
1) อนุมติัการเขา้ลงทุนในกลุ่มบริษทัโอมนันี) ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของบริษทัร่วมทุนจดัตั5งใหม่ เป็นจาํนวนเงิน

ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
2) อนุมติัการซื5อหุ้นสามญัของบริษทั คาร์ฟิน อินเตอร์ กรุ๊ป จาํกดั ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 เป็นจาํนวนเงิน     

ไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื)อวนัที) 12 กมุภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการบริษทัมีมติ ดงัต่อไปนี5  

1) อนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนในบริษทั อินดีม กรุ๊ป จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 49.50 ลา้นบาท 
และเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั อินดีม กรุ๊ป จาํกดั ในการจดัตั5งบริษทัร่วมทุนในสดัส่วนร้อยละ 60 เป็นจาํนวนเงิน 

3 ลา้นบาท 
2) อนุมติัให้บริษทั และ/หรือ บริษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ ซึ) งเป็นบริษทัยอ่ย เขา้ลงทุนในบริษทั ลอคบอกซ์ 

กรุ๊ป จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 20 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 48.75 ลา้นบาท 
3) อนุมติัให้บริษทั และ/หรือ บริษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ ซึ) งเป็นบริษทัย่อย ซื5อหุ้นเพิ)มทุนของบริษทั              

ดิ อะชีฟเวอร์ 59 จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 20 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1.25 ลา้นบาท 

4) อนุมติัใหบ้ริษทั และ/หรือ บริษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ ซึ) งเป็นบริษทัยอ่ย เขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั ดิ อะชีฟ
เวอร์ 59 จาํกดั ในการจดัตั5งบริษทั โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 50 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 35 ลา้นบาท 

 
เมื)อวนัที) 18 กมุภาพนัธ์ 2565 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัจาํนวน 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบี5ยร้อยละ 

6.25 ต่อปี 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื)อวนัที) 21 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอที)ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ดงัต่อไปนี5  
1) อนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท จาํนวนประมาณ 38.86 ลา้นบาท 

2) อนุมติัการซื5อหุ้นสามญัเพิ)มทุนของบริษทั นครหลวง แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 เป็น
จาํนวนเงิน 779.25 ลา้นบาท โดยชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 584.44 ลา้นบาท และหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 

6,896,005 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 28.25 บาท เป็นจาํนวนเงิน 194.81 ลา้นบาท 
3) อนุมติัการซื5อหุ้นสามญัของบริษทั บซัซี)บีส์ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 30 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ หรือเทียบเท่า 970.80 ลา้นบาท โดยการชาํระเป็นเงินสด 
4) อนุมติัการซื5อหุน้สามญัของบริษทั แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชั)น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) จาํนวน 30 ลา้นหุน้ มูลค่า

หุน้ละ 7.08 บาท เป็นจาํนวนเงิน 212.40 ลา้นบาท และ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที)จะซื5อหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าว 

ครั5 งที) 2 (“AIT-W2”) จาํนวน 140,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 3.55 บาท เป็นจาํนวนเงิน 497 ลา้นบาท   
โดยการชาํระดว้ยหุน้สามญัเพิ)มทุนของบริษทัจาํนวน 25,111,504 หุน้ ในราคาหุน้ละ 28.25 บาท 

5) อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที)จะซื5อหุน้สามญัของบริษทั (SABUY-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัส่วนการถือหุน้จาํนวน 508,511,983 หน่วย  

6) อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที)จะซื5อหุน้สามญัของบริษทั ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ครั5 งที) 3 (SABUY-ESOP3) จาํนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย 
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ภาคผนวก
เอกสารแนบ (เปิดิเผยบนเว็็บไซต์์)



เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี�ยว็กับกรรมการ ผ้�บริหาร

และเลขานุการบริษััท
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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ 

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง อ�ยุ  
(ปี) คุณวุฒิก�รศึกษ� สัดส่วนก�รถือหุ้น

ในบริษัทฯ

คว�ม
สัมพันธ์

ท�ง
ครอบครัว

ระหว่�ง 
ผู้บริห�ร

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง ชื่อหน่วยง�น / บริษัท

1.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 
-ปิระธานกรรมการบริษัท
-ปิระธานกรรมการต์รว็จสอบ
-กรรมการอิสระ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปิริญญาโท, Angelo State 
University, Texas, U.S.A., 
การเงิน/บริหาร/เศรษัฐศาสต์ร์

-ปิริญญาต์รี บัญชี มหาว็ิทยาลัย
ธรรมศาสต์ร์

-Director Accreditation 
Program (DAP) 8/2004 
Program (ACP) 5/2005

-ELP 9/2017
-BMT 4/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 750,000 หุ�น 
คิดเปิน  

ร�อยละ 0.06
ค้่สมรส และบุต์ร

ที่ยัง
ไม่บรรลุนิต์ิภาว็ะ

1,152,800 หุ�น 
คิดเปิน ร�อยละ

 0.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562-ปิจจุบัน ปิระธานคณะกรรมการ  
ด�านการกำากับด้แลกิจการที่ดี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี  
จำากัด (มหาชน)

2562-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท / ปิระธาน
กรรมการต์รว็จสอบ

บริษัท ซินเน็ค (ปิระเทศไทย) จำากัด  
(มหาชน)

2561-ปิจจุบัน ปิระธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการอิสระ / ปิระธาน
กรรมการต์รว็จสอบ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2561-ปิจจุบัน ปิระธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำากัด
2560-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ปิระเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
2558-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท ธนาคารไทยพานิชย์ จำากัด (มหาชน)
2557-2564 กรรมการบริษัท บริษัท ปินทอง อินดัสเทรียล ปิาร์ค จำากัด

 (มหาชน)
2563-2564 กรรมการบริษัท บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
2562-2563 กรรมการบริษัท / กรรมการ

ต์รว็จสอบ
บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน)

2560-2563 นายกสภาว็ิชาชีพ สภาว็ิชาชีพบัญชีในพระบรมราช้ปิถัมภ์
2561-2562 ปิระธานกรรมการบริษัท บริษัท อาเซียนโปิแต์ชชัยภ้มิ จำากัด  

(มหาชน)
2560-2563 รองปิลัดกระทรว็งการคลัง กระทรว็งการคลัง
2560-2561 กรรมการบริษัท บริษัท ทริส คอร์ปิอเรชั่น จำากัด
2558-2560 อธิบดีกรมธนารักษั กรมธนารักษั
2558-2560 ปิระธานกรรมการบริษัท บริษัท ธนารักษัพัฒนาสินทรัพย์ จำากัด
2557-2558 กรรมการบริษัท ธนารคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
2556-2559 กรรมการบริษัท บริษัท ว็ิจิต์รภัณฑ์ปิาล์มออยล์ จำากัด  

(มหาชน)
2554-2559 กรรมการบริษัท บริษัท ปิต์ท. สำารว็จและผลิต์ปิโต์รเลียม

 จำากัด (มหาชน)
2546-2562 ปิระธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปิอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง อ�ยุ  
(ปี) คุณวุฒิก�รศึกษ� สัดส่วนก�รถือหุ้น

ในบริษัทฯ

คว�ม
สัมพันธ์

ท�ง
ครอบครัว

ระหว่�ง 
ผู้บริห�ร

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง ชื่อหน่วยง�น / บริษัท

2.นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
-กรรมการบริษัท
-กรรมการอิสระ
-กรรมการต์รว็จสอบ
-ปิระธานกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าต์อบแทน
 
 

49
 
 
 
 
 
 

-ปิริญญาโท ว็ิทยาศาสต์ร์ 
การเงิน มหาบัณฑิต์ 
จุฬาลงกรณ์ มหาว็ิทยาลัย

-ปิริญญาต์รี บัญชีบัณฑิต์
มหาว็ิทยาลัยธรรมศาสต์ร์

-Director Accreditation 
Program (DAP) 114/2015

11,967,330 หุ�น
คิดเปินร�อยละ 1

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี
 
 
 
 
 
 
 

2564-ปิจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ต์รว็จสอบ

บริษัท เนว็านา ไดอิ จำากัด (มหาชน)

2562-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลิเดชัน จำากัด
2561–ปิจจุบัน กรรมการบริษัท /  

กรรมการอิสระ / 
กรรมการต์รว็จสอบ /
ปิระธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าต์อบแทน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2561–ปิจจุบัน ปิระธานกรรมการต์รว็จสอบ บริษัท อินฟราเซท จำากัด
2559–ปิจจุบัน กรรมการบริษัท / 

กรรมการอิสระ / 
ปิระธานกรรมการต์รว็จสอบ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษั จำากัด  
(มหาชน)

2557–ปิจจุบัน กรรมการบริษัท /  
กรรมการอิสระ / 
กรรมการต์รว็จสอบ

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำากัด (มหาชน)

2558-2562 กรรมการบริษัท บริษัท บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซดิชั่น
 จำากัด

2556-2558 ผ้�อำานว็ยการ สภาว็ิชาชีพบัญชีในพระบรมราช้ปิถัมภ์

รายงานประจำาปี 2564

296



ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง อ�ยุ  
(ปี) คุณวุฒิก�รศึกษ� สัดส่วนก�รถือหุ้น

ในบริษัทฯ

คว�ม
สัมพันธ์

ท�ง
ครอบครัว

ระหว่�ง 
ผู้บริห�ร

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง ชื่อหน่วยง�น / บริษัท

3.นายว็รว็ิทย์ ชัยลิมปิมนต์รี                   
-กรรมการบริษัท  
-รองปิระธานกรรมการบริหาร
-กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ต์อบแทน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปิริญญาโท บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต์ สาขาธุรกิจ ระหว็่าง
ปิระเทศ, Schiller International 
University, London, England
-ปิริญญาต์รี บริหารธุรกิจ

บัณฑิต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,918,270 หุ�น
คิดเปินร�อยละ

 2.57
ค้่สมรส และบุต์ร

ที่ยัง
ไม่บรรลุนิต์ิภาว็ะ

100,000 หุ�น  
คิดเปินร�อยละ

 0.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2564-ปิจจุบัน กรรมการอิสระ / 
กรรมการต์รว็จสอบ

บริษัท เสนา ดีเว็ลลอปิเม�นท์ จำากัด (มหาชน)

2561-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท /
รองปิระธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าต์อบแทน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2560-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สบาย โซล้ชั่น จำากัด (เดิมชื่อ  
สบาย ซิสเต์็มส์ แอนด์ แมเนจเม�นท์ จำากัด)

2561-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าต์อบแทน

บริษัท 2 เอส เมทัล จำากัด (มหาชน)

2561-2565 กรรมการอิสระ / 
กรรมการต์รว็จสอบ

บริษัท สยามฟิว็เจอร์ ดีเว็ลลอปิเม�นท์
 จำากัด (มหาชน)

2561-ปิจจุบัน ที่ปิรึกษัา สภาอุต์สาหกรรมจังหว็ัดนนทบุรี
2560-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท /

ปิระธานกรรมการต์รว็จสอบ /
กรรมการอิสระ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเว็อร์ ซัพพลาย จำากัด
 (มหาชน)

2560-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการ
บริหาร

บริษัท อินเต์อร์เนชั่นแนล รีเสริซ 
คอร์ปิอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

2560-ปิจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาว็ิทยาลัย 
มหาว็ิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

2558-ปิจจุบัน กรรมการ สมาคมมิต์รภาพไทย-กัมภ้ชา
2556-ปิจจุบัน ผ้�ทรงคุณว็ุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษัาขั�นพื�นฐาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์
2558 – 2562 ปิระธานกรรมการ บริษัท เอสซีเอ็น แคปิปิต์อล จำากัด
2555 – 2557 ผ้�อำานว็ยการ ธนาคารออมสิน
2553 – 2555 กรรมการผ้�จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง อ�ยุ  
(ปี) คุณวุฒิก�รศึกษ� สัดส่วนก�รถือหุ้น

ในบริษัทฯ

คว�ม
สัมพันธ์

ท�ง
ครอบครัว

ระหว่�ง 
ผู้บริห�ร

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง ชื่อหน่วยง�น / บริษัท

4.นายช้เกียรต์ิ รุจนพรพจี 
-กรรมการบริษัท
-ปิระธานกรรมการบริหาร
-ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร 
-รองปิระธานกรรมการบริหาร

คว็ามเสี่ยง

49
 
 
 
 

-ปิริญญาต์รี สาขาการเงิน 
การธนาคาร และการจัดการ 
มหาว็ิทยาลัยอัสสัมชัญ 

-Director Certification 
Program DCP 268/2561

400,118,545 หุ�น
คิดเปินร�อยละ

 33.30
ค้่สมรส และบุต์ร

ที่ยังไม่บรรลุ
นิต์ิภาว็ะ

20,634,000 หุ�น
คิดเปินร�อยละ

 1.72

ไม่มี
 
 
 
 

2560-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เว็นดิ�ง พลัส จำากัด
2560-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สบาย โซล้ชั่น จำากัด (เดิมชื่อ  

สบาย ซิสเต์็มส์ แอนด์ แมเนจเม�นท์ จำากัด)
2560-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สบาย มันนี่ จำากัด
2559-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท / 

กรรมการบริหาร /
ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

ปิจจุบัน
2547-2552

กรรมการบริษัท
Managing Director Head 
of Sales Singapore, 
Thailand, Vietnam

บริษัท สมาร์โทลคอลเลคชั่น จำากัด
Standard Chartered Bank Singapore

5.นายว็ชิรธร คงสุข
-กรรมการบริษัท
-กรรมการบริหารคว็ามเสี่ยง
-ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหารสายงาน

สำานักงาน
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-ปิริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาว็ิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

-ปิริญญาโท สาขาการจัดการ
มหาว็ิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

-ปิริญญาต์รี สาขาบัญชี 
มหาว็ิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

-ปิริญญาต์รี สาขาสัต์ว็ศาสต์ร์

2,934,669 หุ�น 
 คิดเปิน ร�อยละ

 0.24
 
 
 
 
 

ไม่มี
 
 
 
 
 
 

2562-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สบาย มันนี่ จำากัด
2562-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เคพีเอ็นดี คอร์ปิอเรชั่น จำากัด
2562-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอดับบลิว็ดี ๗๘๙ จำากัด
2561-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท / 

กรรมการบริหารคว็ามเสี่ยง / 
ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร 
สายงานสำานักงาน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2560-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เว็นดิ�ง พลัส จำากัด
2560-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สบาย โซล้ชั่น จำากัด (เดิมชื่อ  

สบาย ซิสเต์็มส์ แอนด์ แมเนจเม�นท์ จำากัด)
2556-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แอมเพิล แอคเคาท์ต์ิ�ง จำากัด
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง อ�ยุ  
(ปี) คุณวุฒิก�รศึกษ� สัดส่วนก�รถือหุ้น

ในบริษัทฯ

คว�ม
สัมพันธ์

ท�ง
ครอบครัว

ระหว่�ง 
ผู้บริห�ร

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง ชื่อหน่วยง�น / บริษัท

6.นายว็ิรัช มรกต์กาล 
-กรรมการบริษัท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปิริญญาโท Virginia 
Polytechnic Institute and 
State University, United 
States

-ปิริญญาต์รี ว็ิยาศาสต์รบัณฑิต์
 สาขาสถิต์ิ จุฬาลงกรณ์
ว็ิทยาลัย ‘-NUS Business 
School Executive 
Education, National 
University of Singapore, 
Strategic Human Resource 
Management Program

-Director Certification 
Program (DCP) 190/2557

-Advance Audit Committee 
-Board Nomination and 
 

2,240,600 หุ�น 
 คิดเปิน ร�อยละ

 0.19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2564-ปิจจุบัน กรรมการ บริษัท สบาย ฟ้๊ด พลัส จำากัด
2564-ปิจจุบัน กรรมการ / 

ปิระธานเจ�าหน�าที่ฝ่ายบริหาร
บริษัท สบาย มันนี่ จำากัด

2564-ปิจจุบัน กรรมการ บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัว็รันส์ โบรกเกอร์  
จำากัด

2564-ปิจจุบัน กรรมการ บริษัท สบาย มาร์เก็ต์ จำากัด
2564-ปิจจุบัน กรรมการบริหาร / 

ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร 
สายงานพาณิชย์และ 
การลงทุน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2563-ปิจจุบัน ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร บริษัท เว็นดิ�ง พลัส จำากัด
2563-ปิจจุบัน กรรมการอิสระ / 

กรรมการต์รว็จสอบ / 
ปิระธานกรรมการบริหาร
คว็ามเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าต์อบแทนและบรรษัทภิบาล

บริษัท ดีสโต์น คอร์ปิอเรชั่น จำากัด

2563-ปิจจุบัน ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร /
กรรมการ

บริษัท แกแล็คซี่ เว็นเจอร์ส จำากัด

2562-ปิจจุบัน ปิระธานกรรมการต์รว็จสอบ /
ปิระธานกรรมการบริหาร
คว็ามเสี่ยง

บริษัท เน็คซ์ แคปิปิต์อล จำากัด (มหาชน)

2558-ปิจจุบัน กรรมการอิสระ / ปิระธาน
คณะกรรมการต์รว็จสอบ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำากัด (
มหาชน)

2557-ปิจจุบัน กรรมการอิสระ /
ปิระธานคณะกรรมการ 
ต์รว็จสอบ

บริษัท อักษัร เอ็ดด้เคชั่น จำากัด (มหาชน)

2558-ปิจจุบัน กรรมการ บริษัท ต์�นไร�ข�อ จำากัด
2561–2563 รองกรรมการผ้�จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก� จำากัด
2561–2563 ปิระธานกรรมการบริหาร /

ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร
KTZ Ruby Hill Securities Company 
Limited

2559–2561 ผ้�ช่ว็ยกรรมการผ้�จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง อ�ยุ  
(ปี) คุณวุฒิก�รศึกษ� สัดส่วนก�รถือหุ้น

ในบริษัทฯ

คว�ม
สัมพันธ์

ท�ง
ครอบครัว

ระหว่�ง 
ผู้บริห�ร

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง ชื่อหน่วยง�น / บริษัท

7.นางอุมาว็ดี รัต์นอุดม 
-กรรมการบริษัท
-กรรมการต์รว็จสอบ
-กรรมการสรรหาฯ
-กรรมการอิสระ
 

59 -ปิริญญาต์รี, มหาว็ิทยาลัย
ธรรมศาสต์ร์, นิต์ิศาสต์ร์

400,000 หุ�น
คิดเปินร�อยละ

 0.03

ไม่มี 2561-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท /
กรรมการต์รว็จสอบ /
กรรมการสรรหาฯ /
กรรมการอิสระ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2558-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีเอสแอล แอนด์ ทีย้ โฮลดิ�ง จำากัด
2556-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีเอสแอล บราเธอร์ จำากัด
2555-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เบลสซิ่งอินเต์อร์แนชชั่นนัล จำากัด
2552-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ย้ม่าลอว็์ จำากัด
2557-2558 ที่ปิรึกษัากฎหมาย บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำากัด
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รายละเอียดเกี�ยวกับผ้�บริหาร ผ้�มีอีำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง อ�ยุ  
(ปี) คุณวุฒิก�รศึกษ� สัดส่วนก�รถือหุ้น

ในบริษัทฯ

คว�ม
สัมพันธ์

ท�ง
ครอบครัว

ระหว่�ง 
ผู้บริห�ร

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง ชื่อหน่วยง�น / บริษัท

ผ้�บริหาร
1.นายสันต์ิธร บุญเจือ
-กรรมการบริหาร, 
-กรรมการบริหารคว็ามเสี่ยง 
-ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหารสายงาน 

นว็ัต์กรรมเทคโนโลยี

48 -ปิริญญาเอก Electrical and 
computer Engineering, 
Georgia Institute of 
Technology

-ปิริญญาโท Electrical and 
computer Engineering, 
Georgia Institute of 
Technology

-ปิริญญาต์รี computer 
Engineering, Assumption 
University

9,006,100 หุ�น
คิดเปิน  

ร�อยละ 0.75

ไม่มี 2562-ปิจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
2558-ปิจจุบัน ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร 

สายงานนว็ัต์กรรมเทคโนโลยี
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2560-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สบาย มันนี่ จำากัด
2561-ปิจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สบาย โซล้ชั่น จำากัด (เดิมชื่อ  

สบาย ซิสเต์็มส์ แอนด์ แมเนจเม�นท์ จำากัด)
ก.ย.-พ.ย.
2558

Vice President /
Business Cash 
Management 
Planning Manager

บริษัท ธนาคารไทยพานิชย์ จำากัด (มหาชน)

2553-2558 Vice President, 
Head of IT Architecture

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

2.นายณรงค์ชัย ว็่องธนะว็ิโมกษั
-ปิระธานเจ�าหน�าที่ฝ่ายการเงิน

และบัญชี

59 -ปิริญญาโท Info Systems 
มหาว็ิทยาลัย Golden Gate 
สหรัฐอเมริกา

-ปิริญญาโทการบริหารธุรกิจ  
มหาว็ิทยาลัย Pittsburgh 
สหรัฐอเมริกา

-ปิริญญาต์รีเศรษัฐศาสต์ร์ 
มหาว็ิทยาลัยธรรมศาสต์ร์

1,326,390 หุ�น
คิดเปิน  

ร�อยละ 0.11

ไม่มี ปิจจุบัน ปิระธานเจ�าหน�าที่ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

ปิจจุบัน กรรมการ /
ปิระธานกรรมการต์รว็จสอบ

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำากัด (มหาชน)

ปิจจุบัน ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร บริษัท สบาย โซล้ชั่น จำากัด
ปิจจุบัน กรรมการ /

ปิระธานกรรมการต์รว็จสอบ
บริษัท คอทโก�เมททอลเว็อร์คส จำากัด

2563 - 2564 ที่ปิรึกษัาอาว็ุโส บริษัท อีว็าย คอร์ปิอเรท แอดไว็ซอรี่ เซอร์ว็ิ
สเซส จำากัด

3.นายปิระสิทธิ์ เหล่าเกษัมสุขว็งค์
-ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหารสายงาน

ขายและการต์ลาด

45 -ปิริญญาโท สาขา General 
Management Mahidol 
International University

-ปิริญญาต์รี สาขา Art 
Business English  
มหาว็ิทยาลัยอัสสัมชัญ

559,120 หุ�น
คิดเปิน  

ร�อยละ 0.05

ไม่มี 2563-ปิจจุบัน ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร 
สายงานขายและการต์ลาด

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2558-2562 ผ้�อำานว็ยการฝ่าย บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง อ�ยุ  
(ปี) คุณวุฒิก�รศึกษ� สัดส่วนก�รถือหุ้น

ในบริษัทฯ

คว�ม
สัมพันธ์

ท�ง
ครอบครัว

ระหว่�ง 
ผู้บริห�ร

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง ชื่อหน่วยง�น / บริษัท

4.นายปิกรณ์ เนต์ยารักษั
-ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหารสายงาน

ผลิต์และคลังสินค�า

41 -ปิริญญาโท สาขาการจัดการ
เทคโนโลยี สาขาโทรคมนาคม 
มหาว็ิทยาลัยธรรมศาสต์ร์

-ปิริญญาต์รี สาขาว็ิศว็กรรม
ไฟฟ� า-สื่อสาร มหาว็ิทยาลัย
ธรรมศาสต์ร์

 3,867,105 หุ�น
คิดเปิน 

ร�อยละ 0.32

ไม่มี 2559-ปิจจุบัน ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร 
สายงานผลิต์และคลังสินค�า

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2558-2559 ผ้�อำานว็ยการสายงาน 
ธุรกิจเพลง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน)

2554-2558 ผ้�อำานว็ยการฝ่ายปิฏิบัต์ิการ 
Pay TV

บริษัท จีเอ็มเอ็มแซท เทรดดิ�ง จำากัด

5.นางสาว็ทัศน์ว็รรณ บุญอนันต์์
-ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหารสายงาน

ปิฏิบัต์ิการ

47 -ปิริญญาโท สาขาจิต์ว็ิทยา
อุต์สาหกรรมและองค์การ 
มหาว็ิทยาลัยธรรมศาสต์ร์

-ปิริญญาต์รี สาขาบริหารธุรกิจ
 สาขาการต์ลาด มหาว็ิทยาลัย
หอการค�าไทย

576,635 หุ�น
คิดเปิน  

ร�อยละ 0.05

ไม่มี 2562-ปิจจุบัน ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร
สายงานปิฏิบัต์ิการ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2560-2562 รักษัาการปิระธานเจ�าหน�าที่
บริหารสายงานปิฏิบัต์ิการ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2556-2560 Senior Call Center 
Manager

บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำากัด (มหาชน)

2555-2556 Product Manager บริษัท ทร้ คอร์ปิอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
6.นางสาว็พิมพ์ศิริ โภชนพาณิชย์
-ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหารสายงาน 

ดิจิทัจบิสเนสและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

51 -ปิริญญาโท สาขา Information 
Technology Management 
มหาว็ิทยาลัย หอการค�าไทย

-ปิริญญาต์รี สาขาว็ิทยาศาต์ร์  
คอมพิว็เต์อร์ มหาว็ิทยาลัย 
หอการค�าไทย

406,090 หุ�น
คิดเปิน  

ร�อยละ 0.03

ไม่มี 2563-ปิจจุบัน ปิระธานเจ�าหน�าที่บริหาร 
สายงานดิจิทัจบิสเนสและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2560-2563 Assistant General 
Manager

บริษัท เดอะมอล์ กรุ๊ปิ จำากัด 

2557-2560 Vice President - IT 
Development

บริษัท สยามพิว็รรธน์ กรุ๊ปิ จำากัด

7.นายณัฐต์ภาคย์ นว็ลแก�ว็
-ผ้�จัดการฝ่ายบัญชี

32 -ปิริญญาต์รี, การบัญชี
มหาว็ิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

220,000 หุ�น 
คิดเปิน

ร�อยละ 0.02
ค้่สมรส และบุต์ร

ที่ยัง
ไม่บรรลุนิต์ิภาว็ะ

91,000 หุ�น  
คิดเปิน

ร�อยละ 0.01

ไม่มี 2560-ปิจจุบัน ผ้�จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
2557-2560 เจ�าหน�าที่บัญชี บริษัท คอมเซิร์ฟสยาม จำากัด
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง อ�ยุ  
(ปี) คุณวุฒิก�รศึกษ� สัดส่วนก�รถือหุ้น

ในบริษัทฯ

คว�ม
สัมพันธ์

ท�ง
ครอบครัว

ระหว่�ง 
ผู้บริห�ร

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง ชื่อหน่วยง�น / บริษัท

8.นางสาว็อนัญญา ว็งค์ว็รรณว็ัฒน์ 
-ผ้�จัดการฝ่ายการเงิน

47 -ปิริญญาต์รี คณะบริหารธุรกิจ
 สาขาการบัญชี มหาว็ิทยาลัย
เซนจอห์น

94,118 หุ�น 
 คิดเปิน

ร�อยละ 0.01

ไม่มี 2560-ปิจจุบัน ผ้�จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
2550-2559 ผ้�จัดการส่ว็นการเงิน บริษัท พระราม 3 ฮอนด�าคาร์ส จำากัด

เลขานุการบริษัท
1.นางสาว็ดว็งฤทัย ศรีว็ะรมย์
-เลขานุการบริษัท

47 -ปิริญญาโท สาขาเศรษัฐศาสต์ร์
ธุรกิจ มหาว็ิทยาลัย
เกษัต์รศาสต์ร์

-ปิริญญาต์รี สาขาการเงิน 
มหาว็ิทยาลัยขอนแก่น

26,730 หุ�น  
คิดเปิน

ร�อยละ 0.01

ไม่มี 2564-ปิจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
2547-2564 ผ้�อำานว็ยการฝ่าย บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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เอกสารแนบ 2
การดำารงต์ำาแหน่งของกรรมการ ผ้�บริหาร

และผ้�มีอำานาจคว็บคุมในบริษััทฯ และบริษััทย่อย
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ชื่อบริษัท นายจักรกฤศฏิ ์ 
พาราพันธกุล

นายว็รว็ิทย์  
ชัยลิมปิมนต์รี

นางอุมาว็ดี 
รัต์นอุดม

นายศรัณย์ 
สุภัคศรัณย์

นายช้เกียรต์ิ 
รุจนพรพจี

นายว็ชิรธร 
คงสุข

นายว็ิรัช  
มรกต์กาล

นายณรงค์ชัย  
ว็่องธนะว็ิโมกษั

นายสันต์ิธร 
บุญเจือ

นางสาว็ทัชนันท์  
กังว็านต์ระก้ล

นายพ้ลพัฒน์ 
ศรีเปิล่ง

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) xx x // / / //* // //

บริษัท สบาย มันนี่ จำากัด // //* //

บริษัท สบาย โซล้ชั่นส์ จำากัด // // // //* //

บริษัท สบาย แคปิปิต์อล พลัส จำากัด // // // //

บริษัท ทีบีเอสพี จำากัด (มหาชน) // // //*

บริษัท เว็นดิ�ง พลัส จำากัด // // //*

บริษัท สบาย มาร์เก็ต์ พลัส จำากัด // //*

บริษัท สบาย ฟ้๊ด พลัส จำากัด // //

บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัว็รันส์  
โบรกเกอร์ จำากัด

// //

บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำากัด

บริษัท เอ.ที.พี เฟรนด์ เซอร์ว็ิส จำากัด //

บริษัท เอ็มพ�อยท์ เอ็กซ์เพรส จำากัด

บริษัท เดอะ เลต์เต์อร์ โพสต์์  
เซอร์ว็ิส จำากัด

บริษัท สบาย ดิจิต์อล จำากัด // //

บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเต์อร์  จำากัด // //

บริษัท สบาย สปิด จำากัด //

หมายเหต์ุ
xx ปิระธานกรรมการ
x รองปิระธานกรรมการ
/ กรรมการ
// กรรมการมีอำานาจลงนาม
* ผ้�บริหาร

การดำารงต์ำาแหน่งของกรรมการ ผ้�บริหาร และผ้�มีอำานาจคว็บคุมในบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี�ยว็กับหัว็หน�างานต์รว็จสอบภายใน
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รายละเอียดเกี�ยว็กับหัว็หน�างานต์รว็จสอบภายในและหัว็หน�างานกำากับด้แลการปิฏิบัต์งานของบริษัทฯ

ชื�อ-สกุล/ตำ�แหน่ง อ�ยุ 
(ป)ี คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ประวัติก�รอบรม

สัดส่วน

ก�รถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(ร้อยละ)

คว�มสัมพันธ์ 
ท�งครอบครัว 

ระหว่�ง 
กรรมก�รและ 

ผู้บริห�ร

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น

ช่วงเวล� ตำ�แหน่ง บริษัท

นายจต์พร ว็นเต์ม 47 คุณวุฒิก�รศึกษ�

- ปิริญญาโท ด�านบริหารการต์ลาด  
มหาว็ทยาลัยรามคำาแหง

- ปิริญญาต์รี บัญชีบัณทิต์ 
สาขาการสอบบัญชี 
มหาว็ทยาลัยหอการค�าไทย 

ประก�ศนียบัตร 
- Chief Audit Executive  

Professional Leadership  
Program รุ่นที� 1
 

หลักสูตรก�รอบรม
- ดำารงต์ำาแหน่งกรรมการ  

ในคณะทำางานพัฒนาหลักส้ต์ร 
ต์รว็จสอบภายใน สภาว็ชาชีพบัญชีฯ

- ผ้�ช่ว็ยว็ทยากรในการอบรมหลักส้ต์ร
ต์รว็จสอบภายใน ของสภาว็ชาชีพ
บัญชี

ไม่มี ไม่มี 2561– ปิจจุบัน

2558 – 2560 

2555 – 2558 

ผ้�จัดการฝา่ยต์รว็จสอบ 
ภายใน

ผ้�ช่ว็ยกรรมการ 
ผ้�จัดการ

ผ้�จัดการฝา่ยบริหาร

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำากัด 
(มหาชน)

บริษัท กำาแพงแสน อโกรเทค จำากัด

สภาว็ชาชีพบัญชีในพระบรมราช้ปิถัมภ์
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที�ใช�ในการปิระกอบธุรกิจ 

และรายละเอียด 
เกี�ยว็กับรายการปิระเมินราคาทรัพย์สิน

รายงานประจำาปี 2564
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ทรัพย์สินที�ใช�ในการปิระกอบธุรกิจ
ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2564 รายการสิินที่รัพย์ท่ี่�ใช้้ในการประกอบธุัรกิจ ม่ดัังน่�

ร�ยก�ร มูลค่�สุทธิ
(ล้�นบ�ท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภ�ระผูกพัน

1. ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

ที่ดิน 76.80 เป็ินเจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

อาคารและส่ว็นปิรับปิรุงอาคารสำานักงาน 7.24 เป็ินเจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

เครื่องใช�สำานักงาน 25.70 เป็ินเจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช� 164.97 เป็ินเจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

ยานพาหนะ 1.92 เป็ินเจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

ต์้�เต์ิมเงินอัต์โนมัต์ิ 183.44 เป็ินเจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

ต์้�ขายสินค�าอัต์โนมัต์ิ 335.99 เป็ินเจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

อุปิกรณ์ภายในระบบศ้นย์อาหาร 40.11 เป็ินเจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

สินทรัพย์ระหว็่างก่อสร�างและต์ิดต์ั�ง 569.74 เป็ินเจ�าของกรรมสิทธิ(์1) ปิลอดภาระผ้กพัน

รวมที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 1,405.91

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์์แว็ร์ 136.18 เจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

สัญญาแฟรนไชส์ 56.61 เจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

โปิรแกรมคอมพิว็เต์อร์ระหว็่างต์ิดต์ั�ง 140.24 เจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

สิทธิบัต์ร / เครื่องหมายการค�า 0.43 เจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

ผลิต์ภัณฑ์ในมือ 1.67 เป็ินเจ�าของกรรมสิทธิ์ ปิลอดภาระผ้กพัน

รว็มสินทรัพย์ที่ไม่มีต์ัว็ต์น 335.13

3. สินทรัพย์สิทธิก�รใช้

สิทธิการเช่า 55.85 สัญญาเช่าพื�นที่ ภาระผ้กพันภายใต์�สัญญาเช่
าพื�นที่

อุปิกรณ์สำานักงาน 1.25 สัญญาเช่าทางการเงิน ภาระผ้กพันภายใต์�สัญญาเช่าท
างการเงิน

เครื่องจักรและอุปิกรณ์ 0.26 สัญญาเช่าทางการเงิน ภาระผ้กพันภายใต์�สัญญาเช่าท
างการเงิน

ยานพาหนะ 17.46 สัญญาเช่าทางการเงิน ภาระผ้กพันภายใต์�สัญญาเช่าท
างการเงิน

ต์้�ขายสินค�าอัต์โนมัต์ิ 237.16 สัญญาเช่าทางการเงิน(2) ภาระผ้กพันภายใต์�สัญญาเช่าท
างการเงิน(1)

รวมสินทรัพย์สิทธิก�รใช้ 311.98

4.     สินทรัพย์เพ่ือก�รให้บริก�ร

 ต์้�เต์ิมเงินอัต์โนมัต์ิ 181.56

รวมสินทรัพย์เพ่ือก�รให้บริก�ร 181.56

หมายเหตุุ: 
(1)  สิินที่รัพย์ระหว่ัางก่อสิร้างและติุดัตัุ�ง รวัมถึึง ตุ้้เติุมเงินอัตุโนมัติุท่ี่�เปล่�ยนแปลงวิัธ่ัการบันทึี่กบัญช่้จากสิินค้าคงเหลือในปี 2561 และตุ้้ขายสิินค้าอัตุโนมัติุ

ระหว่ัางก่อสิร้างและติุดัตัุ�ง  
(2) ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวัาคม 2564 บริษััที่ เวันดิั�ง พลัสิ จำากัดั (VDP) ม่การเข้าที่ำาสัิญญาขายสิินที่รัพย์และเช่้ากลับ ซึึ่�งจัดัเป็นสัิญญาเช่้าที่างการเงินในงบการ

เงินรวัมของบริษััที่ฯ กับสิถึาบันที่างการเงินแห่งหนึ�งภายในประเที่ศจำานวันรวัม 18 ฉบับ โดัยได้ัที่ำาการขายตุ้้ขายสิินค้าอัตุโนมัติุให้สิถึาบันที่างการเงิน
ดัังกล่าวัและเช่้าตุ้้ขายสิินค้าอัตุโนมัติุกลับเป็นระยะเวัลาตัุ�งแตุ่ 3-5 ปี โดัยม่การคำ�าประกันสัิญญาโดัยกรรมการของบริษััที่ฯ และม่การวัางเงินประกันไว้ั 
รวัมจำานวัน 23.99 ล้านบาที่ ทัี่�งน่� ณ วัันท่ี่�สิิ�นสุิดัสัิญญาเช่้า VDP ม่สิิที่ธิัซืึ่�อสิินที่รัพย์ทัี่�งหมดักลับในม้ลค่าเท่ี่ากับเงินวัางประกัน 

รายละเอียดเกี�ยว็กับรายการปิระเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่ม่-
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เอกสารแนบ 5
สรุปิสาระสำาคัญของการออกและเสนอขาย 

ใบสำาคัญแสดงสิทธิให�แก่กรรมการและ 
พนักงานของ บริษััท สบาย เทคโนโลยี จำากัด 

(มหาชน)
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สิรุปสิาระสิำาคัญของการออกและเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษััที่ สิบาย เที่คโนโลย ่จำากัดั (มหาช้น) 

บริษััที่ สิบาย เที่คโนโลย่ จำากัดั (มหาช้น) (“บริษััที่ฯ”) ได้ัออกและเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัท่ี่�จะซืึ่�อหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ ให้แก่

กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย จำานวัน 45,000,000 หน่วัย ตุามมติุท่ี่�ประชุ้มสิามัญผู้้้ถืึอหุ้นประจำาปี 2562 ของบริษััที่ฯ 

เมื�อวัันท่ี่� 18 ม่นาคม 2562 และตุ่อมาท่ี่�ประชุ้มวิัสิามัญผู้้้ถืึอหุ้น ครั�งท่ี่� 1/2563 เมื�อวัันท่ี่� 10 กรกฎาคม 2563 ได้ัม่มติุเปล่�ยนแปลงเงื�อนไขของ

ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ โดัยม่รายละเอ่ยดัใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัโดัยสิรุปดัังน่�

1.	 วััตถุุประสงค์์และค์วัามจำำาเป็น

 1.1 เพื�อเป็นการตุอบแที่นการการปฏิิบัติุงานของกรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย ท่ี่�ม่ควัามตัุ�งใจในการที่ำางาน

เพื�อสิร้างประโยช้น์ส้ิงสุิดัให้แก่บริษััที่ฯ และผู้้้ถืึอหุ้น

 1.2 เพื�อเป็นการสิร้างแรงจ้งใจให้ให้กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยท่ี่�ม่คุณค่าตุ่อบริษััที่ฯ ให้ที่ำางานกับบริษััที่ฯ 

และบริษััที่ย่อย ตุ่อไปในอนาคตุเพื�อบรรลุเป้าหมายที่างธุัรกิจและเพื�อการเติุบโตุ อย่างยั�งยืนของบริษััที่ฯ

 1.3 เพื�อรักษัาบุคคลากรท่ี่�ม่ควัามร้้ควัามสิามารถึในการที่ำางานให้ที่ำางานกับบริษััที่ฯ

 1.4 เพื�อให้พนักงานม่ส่ิวันร่วัมในการเป็นเจ้าของ ที่ำาให้ม่วััตุถุึประสิงค์เป็นหนึ�งเด่ัยวักันกับผู้้้ถืึอหุ้น และมุ่งสิร้างควัามเจริญให้แก่

บริษััที่ฯ

รายละเอีียดขอีงใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิ

2.	 ลักษณะสำาคั์ญขอีงใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิที�อีอีก

ชื้�อหลักที่รัพย์ : ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัท่ี่�จะซืึ่�อหุ้นสิามัญของบริษััที่ สิบาย เที่คโนโลย่ จำากัดั (มหาช้น) ท่ี่�ออกและเสินอขายให้

แก่กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย (“ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ” หรือ “SABUY-WA”)

ช้นิดั : ระบุชื้�อผู้้้ถืึอและไม่สิามารถึโอนเปล่�ยนมือได้ั เว้ันแตุ่เป็นการโอนให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษััที่ฯ 

หรือบริษััที่ย่อย หรือเป็นการโอนจากผู้้้รับช่้วังซืึ่�อหลักที่รัพย์ หรือเป็นการโอนเนื�องจากกรรมการหรือ

พนักงานของบริษััที่ฯ หรือบริษััที่ย่อยถึึงแก่กรรม

อายุของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิั : 4 ปี นับแตุ่วัันท่ี่�ออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ (บริษััที่ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ และไม่ม่ 

ข้อกำาหนดัเร่ยกให้ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ใช้้สิิที่ธิัก่อนครบกำาหนดั)

จำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัท่ี่�

เสินอขาย

: ไม่เกิน 45,000,000 (ส่ิ�สิิบห้าล้าน) หน่วัย

จำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�จัดัสิรรไว้ั

เพื�อรองรับการใช้้สิิที่ธิั

: ไม่เกิน 45,000,000 (ส่ิ�สิิบห้าล้าน) หุ้น ม้ลค่าหุ้นท่ี่�ตุราไว้ัหุ้นละ 1 (หนึ�ง) บาที่ ซึึ่�งคิดัเป็นสัิดัส่ิวันหุ้นรองรับ

ตุ่อจำานวันหุ้นท่ี่�จำาหน่ายได้ัแล้วัทัี่�งหมดัของบริษััที่ฯ ณ วัันท่ี่�ออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เท่ี่ากับร้อยละ 5.07 

(ห้าจุดัศ้นย์เจ็ดั)

วัันออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิั : ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารจะเป็นผู้้้กำาหนดัวัันออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ภายหลังจากท่ี่�บริษััที่ฯ ได้ัรับ

อนุมัติุจากท่ี่�ประชุ้มผู้้้ถืึอหุ้นแล้วัซึึ่�งไม่เกิน 1 ปีนับแตุ่วัันท่ี่�ผู้้้ถืึอหุ้นม่มติุให้ออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ

ลักษัณะการเสินอขาย : เสินอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย

ราคาเสินอขายตุ่อหน่วัย : 0 บาที่ (ศ้นย์บา  ที่) 

อัตุราการใช้้สิิที่ธิั : ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ จำานวัน 1 หน่วัย ม่สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญเพิ�มทุี่นของบริษััที่ฯ ได้ั 1 (หนึ�ง) หุ้น (เว้ันแตุ่

กรณ่ม่การปรับอัตุราการใช้้สิิที่ธิัตุามเงื�อนไขการปรับสิิที่ธิัของข้อกำาหนดัสิิที่ธิัน่�)

ราคาการใช้้สิิที่ธิั : 2.00 บาที่ (สิองบาที่) ตุ่อหุ้น เว้ันแตุ่กรณ่ม่การปรับราคาการใช้้สิิที่ธิัตุามเงื�อนไขการปรับสิิที่ธิั (โปรดั

พิจารณาเงื�อนไขการปรับสิิที่ธิัใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ในหัวัข้อ 1.4 ของข้อกำาหนดัสิิที่ธิัน่�)
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เงื�อนไขและระยะเวัลาการใช้้

สิิที่ธิั

: กำาหนดัให้ใช้้สิิที่ธิัได้ัจำานวัน 1 ครั�งตุ่อปี ในวัันที่ำาการแรกของเดืัอนเมษัายน โดัยจำานวันใบสิำาคัญแสิดัง 

สิิที่ธิัฯ ท่ี่�สิามารถึใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ ในแตุ่ละปี ม่ดัังน่�

• ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฉบับท่ี่� 1 (ร้อยละ 30 (สิามสิิบ) ของจำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ได้ัรับ) โดัยผู้้้ถืึอ

ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ สิามารถึใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฉบับท่ี่� 1 ทัี่�งหมดัหรือ 

บางสิ่วันไดั้ในวัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัภายหลังวัันท่ี่�ม่การออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ โดัยวัันกำาหนดัการ 

ใช้้สิิที่ธิัสิำาหรับใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฉบับท่ี่� 1 คือวัันที่ำาการแรกของเดืัอนเมษัายนปี 2563

• ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฉบับท่ี่� 2 (ร้อยละ 20 (ย่�สิิบ) ของจำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ได้ัรับ) โดัยผู้้้ถืึอ 

ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ สิามารถึใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฉบับท่ี่� 2 ทัี่�งหมดัหรือ 

บางสิ่วันไดั้ในวัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัภายหลังวัันท่ี่�ม่การออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ โดัยวัันกำาหนดัการ 

ใช้้สิิที่ธิัสิำาหรับใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฉบับท่ี่� 2 คือวัันที่ำาการแรกของเดืัอนเมษัายนปี 2564

• ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฉบับท่ี่� 3 (ร้อยละ 50 (ห้าสิิบ) ของจำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ได้ัรับ) โดัยผู้้้ถืึอ 

ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ สิามารถึใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฉบับท่ี่� 3 ทัี่�งหมดัหรือ 

บางส่ิวันได้ัในวัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัภายหลังวัันท่ี่�ม่การออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ คือวัันที่ำาการแรกของ

เดืัอนเมษัายนปี 2565 หรือวัันที่ำาการแรกของเดืัอนเมษัายนปี 2566

• ทัี่�งน่� วัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่าย คือ วัันที่ำาการวัันสิุดัท้ี่ายก่อนวัันท่ี่�ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ม่อายุ

ครบ 4 (ส่ิ�) ปีนับจากวัันท่ี่�ออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ

ทัี่�งน่� ในกรณ่ท่ี่�ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ ไม่ครบจำานวันตุามท่ี่�ระบุ 

ข้างตุ้น ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ได้ัรับการจัดัสิรรแตุ่ยังไม่ได้ัม่การใช้้สิิที่ธิัสิามารถึนำาไปใช้้ในปีถัึดัไปได้ั  

โดัยจะตุ้องใช้้สิิที่ธัิให้แล้วัเสิร็จภายในวัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่าย หากครบกำาหนดัอายุของใบสิำาคัญ

แสิดังสิิที่ธิัฯ แล้วัใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ใดั ๆ ท่ี่�ไม่ถ้ึกใช้้สิิที่ธิัจะถ้ึกยกเลิกและสิิ�นผู้ลไป

ระยะเวัลาการแจ้งควัาม 

จำานงในการใช้้สิิที่ธิั

: ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ซึึ่�งประสิงค์จะใช้้สิิที่ธิัในการซืึ่�อหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ จะตุ้องแจ้งควัามจำานง 

ในการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ ภายในระยะเวัลา 5 (ห้า) วัันที่ำาการ (ภายในช่้วังเวัลา 9.00 น. ถึึง 

16.00 น.) ก่อนวัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัในแตุ่ละครั�ง ยกเว้ันการแสิดังควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่าย 

ให้แสิดังควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิัในระยะเวัลาไม่น้อยกว่ัา 15 (สิิบห้า) วัันที่ำาการก่อนวัันกำาหนดัการใช้้

สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่าย

วิัธ่ัการจัดัสิรร : จัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ในจำานวันไม่เกิน 45,000,000 (ส่ิ�สิิบห้าล้าน) หน่วัย โดัยจัดัสิรรให้แก่ 

(ก)  กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยโดัยตุรงเป็นจำานวัน 42,000,000 (ส่ิ�สิิบสิองล้าน) 

หน่วัย ทัี่�งน่� จำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�จัดัสิรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และ

บริษััที่ย่อย ในแตุ่ละรายไม่จำาเป็นตุ้องม่จำานวันเท่ี่ากัน ขึ�นอย้่กับตุำาแหน่ง อายุงาน ควัามร้้และ

ประสิบการณ์ ควัามรับผิู้ดัช้อบ ผู้ลการปฏิิบัติุงานหรือประโยช้น์ท่ี่�บริษััที่ฯ และ/หรือ บริษััที่ย่อยจะ

ได้ัรับ โดัยให้คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่น และ/หรือ บุคคลท่ี่�คณะกรรมการสิรรหา

และกำาหนดัค่าตุอบแที่นมอบหมายเป็นผู้้้พิจารณาจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัให้แก่กรรมการบริษััที่

และ ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และให้ ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี่� ประธัานเจ้า

หน้าท่ี่�บริหารมอบหมาย เป็นผู้้้พิจารณาจัดัสิรรให้แก่พนักงานของบริษััที่ฯ ท่ี่�ไม่ใช่้ ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�

บริหาร และกรรมการและพนักงานในบริษััที่ย่อย และ

รายงานประจำาปี 2564
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(ข) จัดัสิรรให้แก่ผู้้้รับช่้วังซืึ่�อหลักที่รัพย์ซึึ่�งเป็นพนักงานของบริษััที่ฯ คือ นายชั้ยรัตุน์ สุิวัรรณ จำานวัน 

3,000,000 (สิามล้าน) หน่วัย โดัยผู้้้รับช่้วังซืึ่�อหลักที่รัพย์จะที่ำาการจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ให้แก่

กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยตุ่อไป ทัี่�งน่� จำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�จัดัสิรร

ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย ในแตุ่ละรายไม่จำาเป็นตุ้องม่จำานวันเท่ี่ากัน 

ขึ�นอย้่กับตุำาแหน่ง อายุงาน ควัามร้้และประสิบการณ์ ควัามรับผิู้ดัช้อบ ผู้ลการปฏิิบัติุงานหรือ

ประโยช้น์ท่ี่�บริษััที่ฯ และ/หรือ บริษััที่ย่อยจะได้ัรับ โดัยให้คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่า

ตุอบแที่น และ/หรือ บุคคลท่ี่�คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่นมอบหมายเป็นผู้้้

พิจารณาจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัให้แก่กรรมการบริษััที่  ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และบุคคลอื�น

ใดัท่ี่�ไดั้รับจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เกินกว่ัาร้อยละ 5 (ห้า) ของจำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�

ออกและเสินอขายทัี่�งหมดัในครั�งน่� และให้ ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี่� ประธัาน

เจ้าหน้าท่ี่�บริหารมอบหมาย เป็นผู้้้พิจารณาจัดัสิรรให้แก่พนักงานของบริษััที่ฯ ท่ี่�ไม่ใช่้ ประธัาน 

เจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และกรรมการและพนักงานในบริษััที่ย่อย

เหตุุในการตุ้องออกหุ้นใหม่

เพื�อรองรับการเปล่�ยนแปลง

การใช้้สิิที่ธิั

: เมื�อม่เหตุุการณ์ใดัเหตุุการณ์หนึ�งตุามเงื�อนไขการปรับสิิที่ธิัของข้อกำาหนดัสิิที่ธิัน่�

สิิที่ธิัและประโยช้น์อย่างอื�น

นอกจากสิิที่ธิัและประโยช้น์

ตุามปกติุของหุ้นสิามัญ

: -ไม่ม่-

ตุลาดัรองของใบสิำาคัญแสิดัง

สิิที่ธิัฯ

: บริษััที่ฯ จะไม่นำาใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เข้าจดัที่ะเบ่ยนเป็นหลักที่รัพย์จดัที่ะเบ่ยนในตุลาดัหลักที่รัพย์

ตุลาดัรองของหุ้นสิามัญท่ี่�เกิดั

จากการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญ

แสิดังสิิที่ธิัฯ

: กรณ่ท่ี่�บริษััที่ฯ ม่สิถึานะเป็นบริษััที่จดัที่ะเบ่ยน บริษััที่ฯ จะนำาหุ้นสิามัญท่ี่�เกิดัจากการใช้้สิิที่ธิัของใบสิำาคัญ

แสิดังสิิที่ธิัฯ เข้าจดัที่ะเบ่ยนเป็นหลักที่รัพย์จดัที่ะเบ่ยนในตุลาดัหลักที่รัพย์

2.	หลักเกณฑ์์และเง่�อีนไขการจัำดสรรใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ	และการใช้้สิทธิิตามใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ

1.	 หลักเกณฑ์์และเง่�อีนไขการจัำดสรรใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิ

1. ท่ี่�ประชุ้มสิามัญประจำาปี 2562 ม่มติุมอบอำานาจให้

 1. คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่น และ/หรือ บุคคลท่ี่�คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่นมอบหมาย 

พิจารณาจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัให้แก่กรรมการบริษััที่และ ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร 

 2. ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี่� ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารมอบหมาย เป็นผู้้้พิจารณาจัดัสิรรให้แก่พนักงานของ 

บริษััที่ฯ ท่ี่�ไม่ใช่้ ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และกรรมการและพนักงานในบริษััที่ย่อย

2. การจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิักรณ่ท่ี่�กรรมการหรือพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยพ้นสิภาพ

 1.  เว้ันแตุ่ (ก) คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่น และ/หรือ บุคคลท่ี่�คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่น

มอบหมายจะกำาหนดัเป็นอย่างอื�น หรือ (ข) กรณ่ท่ี่�ระบุเอาไว้ัตุามเงื�อนไขสิำาหรับการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ของข้อกำาหนดัสิิที่ธิัน่�  

ในกรณ่ท่ี่�ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ลาออก ถ้ึกไล่ออก เลิกจ้าง หรือปลดัออก ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ จะไม่สิามารถึใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญ

แสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ได้ัรับจัดัสิรรอ่ก และผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ตุ้องคืนใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ในสิ่วันท่ี่�ยังไม่ได้ัใช้้สิิที่ธิัทัี่�งหมดัท่ี่�ถืึออย้่ให้แก่ 

บริษััที่ฯ โดัยทัี่นท่ี่ เพื�อให้คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่นมอบหมายนำาไปจัดัสิรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษััที่ฯ หรือ

บริษััที่ย่อยตุามควัามเหมาะสิมตุ่อไปตุามเงื�อนไขในข้อ (2) – ข้อ (4) 
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 2. กรณ่บุคคลผู้้้ดัำารงตุำาแหน่งกรรมการ และ/หรือ  ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารท่ี่�ม่สิิที่ธิัได้ัรับการจัดัสิรรสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ พ้นสิภาพ

จากการปฏิิบัติุงานให้แก่บริษััที่ฯ ในฐานะกรรมการ และ/หรือ  ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร ไม่ว่ัากรณ่ใดัก็ตุาม ให้คณะกรรมการสิรรหาและ

กำาหนดัค่าตุอบแที่นเป็นผู้้้พิจารณาอนุมัติุดัำาเนินการพิจารณาสิิที่ธิัของบุคคลดัังกล่าวัในการใช้้สิิที่ธิัตุามท่ี่�เห็นสิมควัรตุ่อไป

 3. กรณ่ผู้้้รับช่้วังซืึ่�อหลักที่รัพย์พ้นสิภาพจากการปฏิิบัติุงานให้แก่บริษััที่ฯ ไม่ว่ัากรณ่ใดัก็ตุาม ให้คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดั

ค่าตุอบแที่นเป็นผู้้้พิจารณาอนุมัติุดัำาเนินการพิจารณาการจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ส่ิวันท่ี่�ยังไม่ได้ัที่ำาการจัดัสิรรจากผู้้้รับช่้วังซืึ่�อหลักที่รัพย์

ตุามท่ี่�เห็นสิมควัรตุ่อไป

 4. กรณ่บุคคลผู้้้ดัำารงตุำาแหน่งท่ี่�ตุำ�ากว่ัา ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร รวัมถึึงกรรมการและพนักงานของบริษััที่ย่อย ท่ี่�ม่สิิที่ธิัได้ัรับการ

จัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ พ้นสิภาพจากการปฏิิบัติุงานให้แก่บริษััที่ฯ และ/หรือ บริษััที่ย่อย แล้วัแตุ่กรณ่ ไม่ว่ัากรณ่ใดัก็ตุาม ให้ ประธัาน 

เจ้าหน้าท่ี่�บริหารเป็นผู้้้พิจารณาอนุมัติุการดัำาเนินการพิจารณาสิิที่ธิัการใช้้สิิที่ธิัของบุคคลดัังกล่าวัและการจัดัสิรรสิิที่ธิัตุามท่ี่�เห็นสิมควัรตุ่อไป

3. จำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�กรรมการและพนักงานแตุ่ละรายจะได้ัรับไม่จำาเป็นตุ้องม่จำานวันเท่ี่ากัน ทัี่�งน่� ขึ�นอย้่กับตุำาแหน่ง  

ประสิบการณ์ อายุงาน ผู้ลงาน ศักยภาพ รวัมถึึงประโยช้น์ท่ี่�ที่ำาให้แก่บริษััที่ฯ 

4. กรณ่บุคคลผู้้้ดัำารงตุำาแหน่งหลายตุำาแหน่งในบริษััที่ฯ ให้บุคคลดัังกล่าวัม่สิิที่ธิัได้ัรับการจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัในตุำาแหน่งส้ิงสุิดั

ตุำาแหน่งเด่ัยวัเท่ี่านั�น

2.	เง่�อีนไขในการใช้้สิทธิิในใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิ

1. ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ จะตุ้องม่สิถึานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษััที่ฯ และ/หรือ บริษััที่ย่อย แล้วัแตุ่กรณ่ ในวััน

กำาหนดัการใช้้สิิที่ธิันั�น ๆ เว้ันแตุ่เป็นการพ้นสิภาพจากการเกษ่ัยณอายุ การเปล่�ยนแปลงอำานาจการควับคุมในบริษััที่ฯ การพ้นจากตุำาแหน่ง

กรรมการเนื�องจากตุ้องออกตุามวัาระในการประชุ้มสิามัญผู้้้ถืึอหุ้น หรือการโอนย้ายตุามคำาสัิ�งบริษััที่ฯ หรือการปรับโครงสิร้างองค์กร ก่อนวััน

ครบกำาหนดัอายุของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ให้กรรมการหรือพนักงานรายนั�น ยังคงม่สิิที่ธิัท่ี่�จะใช้้สิิที่ธิัตุามจำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ได้ัจนครบ

อายุของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ได้ัรับจัดัสิรร

2. ในกรณ่ท่ี่�ผู้้้ถึือใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ พ้นสิภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย เนื�องจากถึึงแก่กรรม  

ให้ที่ายาที่ของบุคคลดัังกล่าวัสิามารถึใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ แที่นกรรมการหรือพนักงานดัังกล่าวัได้ัจนครบอายุของใบสิำาคัญ

แสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ได้ัรับจัดัสิรรนั�น

3. คณะกรรมการบริษััที่ และ/หรือ บุคคลท่ี่�คณะกรรมการบริษััที่มอบหมายม่อำานาจโดัยสิมบ้รณ์ ในการพิจารณากำาหนดัหรือแก้ไข

เงื�อนไขในการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ซึึ่�งอาจแตุกตุ่างไปจากท่ี่�ได้ัระบุมาข้างตุ้นได้ั

3.	ผลกระทบต่อีผ้้ถุ่อีหุ้น

3.1	การลดลงขอีงราค์าหุ้น	(Price	Dilution)

เนื�องจากบริษััที่ฯ ยังไม่ได้ัเข้าจดัที่ะเบ่ยนในตุลาดัหลักที่รัพย์ จึงไม่ม่ราคาตุลาดัอ้างอิง ดัังนั�นในการออกและเสินอขายใบสิำาคัญ 

แสิดังสิิที่ธิัฯ จึงไม่ม่ผู้ลกระที่บตุ่อการลดัลงของราคาหุ้น 

3.2	การลดลงขอีงสัดส่วันการถุ่อีหุ้น	(Control	Dilution)

 ผู้ลกระที่บท่ี่�ม่ตุ่อผู้้้ถืึอหุ้นจะพิจารณาบน 2 สิมมติุฐาน ดัังน่�

 กรณ่ท่ี่� 1 ผู้้้ถืึอหุ้นท่ี่�เป็นกรรมการและพนักงาน ท่ี่�ได้ัรับจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ มิได้ัใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ น่� 

   ทัี่�งจำานวัน 

   ในกรณ่น่�จะไม่ม่ผู้ลกระที่บตุ่อการลดัลงของสัิดัส่ิวันการถืึอหุ้น 

รายงานประจำาปี 2564

314



 กรณ่ท่ี่� 2 ผู้้้ถืึอหุ้นท่ี่�เป็นกรรมการและพนักงาน ท่ี่�ได้ัรับจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ น่�ทัี่�งจำานวัน 

   ในกรณ่น่� สิามารถึคำานวัณผู้ลกระที่บตุ่อการลดัลงของสัิดัส่ิวันการถืึอหุ้น เท่ี่ากับไม่เกินร้อยละ 4.82 โดัยแสิดัง 

   วิัธ่ัการคำานวัณได้ั ดัังน่� 

   ส้ตรการค์ำานวัณ	:

    Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)

   Qo =  จำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�ม่อย้่เดิัมเท่ี่ากับ 887,982,700 หุ้น ณ วัันประชุ้มคณะกรรมการบริษััที่ท่ี่�ม่มติุให้ออก 

    และเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เมื�อวัันท่ี่� 1 ม่นาคม 2562

   Qw =  จำานวันหุ้นสิามัญใหม่ท่ี่�เพิ�มขึ�นจากการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ทัี่�งจำานวันซึึ่�งเท่ี่ากับ 45,000,000 หุ้น

   ดัังนั�น (ตัุวัเลขท่ี่�ใช้้ในการคำานวัณด้ัานล่างม่หน่วัย : หุ้น)

   Control Dilution  =  45,000,000 / (887,982,700 + 45,000,000)

    =  ไม่เกินร้อยละ 4.82

4.	ลักษณะและเง่�อีนไขขอีงใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิ

การออกและเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ จะเป็นไปตุามท่ี่�ไดั้กำาหนดัไว้ัในประกาศ 

คณะกรรมการกำากับตุลาดัทุี่นท่ี่� ที่จ. 32/2551 เรื�อง การเสินอขายหลักที่รัพย์ท่ี่�ออกใหม่ตุ่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวัันท่ี่� 15 ธัันวัาคม 2551 

(รวัมทัี่�งท่ี่�ได้ัม่การแก้ไขเพิ�มเติุม) หรือประกาศอื�นใดัท่ี่�ใช้้บังคับแที่นรวัมทัี่�งกฎและระเบ่ยบอื�นๆ ท่ี่�เก่�ยวัข้อง

สรุปสาระสำาคั์ญขอีงการอีอีกและการเสนอีขายใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิที�จำะซ่ื้�อีหุ้นสามัญเพิิ่�มทุนขอีง 

บริษัท	สบาย	เทค์โนโลยี	จำำากัด	(มหาช้น)	ให้แก่กรรมการและพิ่นักงานขอีงบริษัท	สบาย	เทค์โนโลยี	จำำากัด	(มหาช้น)	 

และบริษัทย่อีย	ค์รั�งที�	2	SABUY-WB

การออกและเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัท่ี่�จะซืึ่�อหุ้นสิามัญเพิ�มทุี่นของบริษััที่ สิบาย เที่คโนโลย่ จำากัดั (มหาช้น) (“บริษัทฯ”) ให้

แก่กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย ครั�งท่ี่� 2 SABUY-WB (“ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ”) ตุ่อกรรมการในครั�งน่� บริษััที่ฯ ไม่ได้ั

กำาหนดัราคาเสินอขาย ข้อกำาหนดัและเงื�อนไขของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ด่ัไปกว่ัาการออกและเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ออกและ 

เสินอขายตุ่อพนักงาน โดัยใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ม่รายละเอ่ยดัสิำาคัญ ดัังตุ่อไปน่� 

1.	 วััตถุุประสงค์์และค์วัามจำำาเป็น

 1.1 เพื�อเป็นการตุอบแที่นการการปฏิิบัติุงานของกรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย ท่ี่�ม่ควัามตัุ�งใจในการที่ำางาน

เพื�อสิร้างประโยช้น์ส้ิงสุิดัให้แก่บริษััที่ฯ และผู้้้ถืึอหุ้น

 1.2 เพื�อเป็นการสิร้างแรงจ้งใจให้ให้กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยท่ี่�ม่คุณค่าตุ่อบริษััที่ฯ ให้ที่ำางานกับบริษััที่ฯ 

และบริษััที่ย่อย ตุ่อไปในอนาคตุเพื�อบรรลุเป้าหมายที่างธุัรกิจและเพื�อการเติุบโตุ อย่างยั�งยืนของบริษััที่ฯ

 1.3 เพื�อรักษัาบุคคลากรท่ี่�ม่ควัามร้้ควัามสิามารถึในการที่ำางานให้ที่ำางานกับบริษััที่ฯ

 1.4 เพื�อให้พนักงานม่ส่ิวันร่วัมในการเป็นเจ้าของ ที่ำาให้ม่วััตุถุึประสิงค์เป็นหนึ�งเด่ัยวักันกับผู้้้ถืึอหุ้น และมุ่งสิร้างควัามเจริญให้แก่

บริษััที่ฯ
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2.	 รายละเอีียดสำาคั์ญเกี�ยวักับใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิ	SABUY-	WB

2.1 ประเภที่/ช้นิดัของใบสิำาคัญ

แสิดังสิิที่ธิัฯ

ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัท่ี่�จะซืึ่�อหุ้นสิามัญช้นิดัระบุชื้�อผู้้้ถืึอและไม่สิามารถึโอนเปล่�ยนมือได้ั เว้ันแตุ่

เป็นการโอนให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษััที่ฯ หรือบริษััที่ย่อย หรือเป็นการโอนเนื�องจาก

กรรมการหรือพนักงานของบริษััที่ฯ หรือบริษััที่ย่อยถึึงแก่กรรม

2.2 อายุของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ 3 ปี นับแตุ่วัันท่ี่�ออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ (บริษััที่ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ และ

ไม่ม่ข้อกำาหนดัเร่ยกให้ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ใช้้สิิที่ธิัก่อนครบกำาหนดั) ทัี่�งน่� บริษััที่ฯ จะเสินอ

ขายหุ้นรองรับให้แล้วัเสิร็จตุามอายุของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ

2.3 จำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ  

ท่ี่�เสินอขาย

ไม่เกิน 29,500,000 (ย่�สิิบเก้าล้านห้าแสิน) หน่วัย

2.4 จำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�จัดัสิรรไว้ั 

เพื�อรองรับการใช้้สิิที่ธิั

ไม่เกิน 29,500,000 (ย่�สิิบเก้าล้านห้าแสิน) หุ้น ม้ลค่าหุ้นท่ี่�ตุราไว้ัหุ้นละ 1 (หนึ�ง) บาที่ ซึึ่�งคิดัเป็น

สัิดัส่ิวันหุ้นรองรับตุ่อจำานวันหุ้นท่ี่�จำาหน่ายได้ัแล้วัทัี่�งหมดัของบริษััที่ฯ ในปัจจุบันเท่ี่ากับร้อยละ 

2.93 1

2.5 วัันออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารจะเป็นผู้้้กำาหนดัวัันออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ภายหลังจากท่ี่�บริษััที่ฯ  

ได้ัรับอนุมัติุจากท่ี่�ประชุ้มผู้้้ถืึอหุ้นแล้วัซึึ่�งไม่เกิน 1 ปีนับแตุ่วัันท่ี่�ผู้้้ถืึอหุ้นม่มติุให้ออกใบสิำาคัญ 

แสิดังสิิที่ธิัฯ

2.6 ราคาเสินอขายตุ่อหน่วัย 0.00 บาที่ (ศ้นย์บาที่)

2.7 อัตุราการใช้้สิิที่ธิั ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ จำานวัน 1 หน่วัย ม่สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญเพิ�มทุี่นของบริษััที่ฯ ได้ั 1 (หนึ�ง) หุ้น  

(เว้ันแตุ่กรณ่ม่การปรับอัตุราการใช้้สิิที่ธิัตุามเงื�อนไขการปรับสิิที่ธิัตุามข้อ 3.6)

2.8 ราคาการใช้้สิิที่ธิั 3.25 บาที่ (สิามบาที่ย่�สิิบห้าสิตุางค์) ตุ่อหุ้น เว้ันแตุ่กรณ่ม่การปรับราคาการใช้้สิิที่ธิัตุามเงื�อนไขการ

ปรับสิิที่ธิั (โปรดัพิจารณาเงื�อนไขการปรับสิิที่ธิัใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ในหัวัข้อ 3.6) 

2.9 ระยะเวัลาเสินอขาย บริษััที่ฯ จะตุ้องเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ภายใน 1 ปีนับแตุ่วัันท่ี่�ท่ี่�ประชุ้มผู้้้ถืึอหุ้นสิามัญ

ประจำาปี 2564 อนุมัติุให้บริษััที่ฯ ออกและเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ

2.10 ระยะเวัลาแจ้งควัามจำานงใน

การใช้้สิิที่ธิั

ระยะเวัลาท่ี่�ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ซึึ่�งประสิงค์จะใช้้สิิที่ธิัในการซืึ่�อหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ โดัย 

จะตุ้องแจ้งควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิัท่ี่�จะซืึ่�อหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ ในระหว่ัาง 5 (ห้า) วัันที่ำาการ 

ก่อนวัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัในแตุ่ละครั�ง ยกเว้ันการแสิดังควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่าย  

ให้แสิดังควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิัในระหว่ัาง 15 (สิิบห้า) วัันที่ำาการก่อนวัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิั 

ครั�งสุิดัท้ี่าย

ทัี่�งน่� บริษััที่ฯ จะแจ้งข่าวัเก่�ยวักับระยะเวัลายื�นควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิั อัตุราการใช้้สิิที่ธิั ราคา 

การใช้้สิิที่ธิั สิถึานท่ี่�ท่ี่�จะใช้้สิิที่ธัิ พร้อมขั�นตุอนการใช้้สิิที่ธิัโดัยติุดัประกาศ ณ สิำานักงานใหญ่ของ 

บริษััที่ฯ หรือแจ้งผู่้านระบบสืิ�อสิารภายในบริษััที่ฯ ล่วังหน้าอย่างน้อย 5 วัันที่ำาการ ก่อนกำาหนดั

ระยะเวัลาแจ้งควัามจำานงในแตุ่ละครั�ง 

1 ทัี่�งน่� อัตุราส่ิวันหุ้นรองรับการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ตุ่อจำานวันหุ้นท่ี่�จำาหน่ายทัี่�งหมดัของบริษััที่ฯ อาจม่อัตุราลดัลงเนื�องจากอาจม่หุ้นท่ี่�
จำาหน่ายได้ัแล้วัของบริษััที่ฯ เพิ�มขึ�นจากการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ ของกรรมการและพนักงานตุามโครงการ SABUY-WA ซึึ่�งจะม่การใช้้สิิที่ธิั 
ในวัันท่ี่� 1 เมษัายน 2564 เป็นจำานวันร้อยละ 50 ของจำานวันหน่วัยท่ี่�ออก

รายงานประจำาปี 2564
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2.12 ระยะเวัลาการใช้้สิิที่ธิั วัันที่ำาการสุิดัท้ี่ายของทุี่ก 6 เดืัอน นับจากวัันท่ี่�ออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ

ทัี่�งน่� วัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่าย คือ วัันที่ำาการวัันสุิดัท้ี่ายก่อนวัันท่ี่�ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ 

ม่อายุครบ 3 ปี (สิาม) ปีนับจากวัันท่ี่�ออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ หากวัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัครั�ง

สุิดัท้ี่ายตุรงกับวัันหยุดัที่ำาการของ บริษััที่ฯ ให้เลื�อนวัันกำาหนดัวัันใช้้สิิที่ธิัดัังกล่าวัเป็นวัันที่ำาการก่อน

หน้า

2.13 วิัธ่ัการจัดัสิรร จัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ในจำานวันไม่เกิน 29,500,000 (ย่�สิิบเก้าล้านห้าแสิน) หน่วัย  

โดัยจัดัสิรรให้แก่กรรมการพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยโดัยตุรงเป็นจำานวัน 29,500,000  

(ย่�สิิบเก้าล้านห้าแสิน) หน่วัย 

2.14 เหตุุในการตุ้องออกหุ้นใหม่เพื�อ

รองรับการเปล่�ยนแปลงการใช้้สิิที่ธิั

เมื�อม่การดัำาเนินการปรับราคาการใช้้สิิที่ธิัตุามเงื�อนไขการปรับสิิที่ธิัตุามท่ี่�กำาหนดัในข้อ 3.6 ซึึ่�งเป็น

เหตุุการณ์ท่ี่�กำาหนดัไว้ัตุามประกาศสิำานักงาน ก.ล.ตุ.

2.15 สิิที่ธิัและประโยช้น์อย่างอื�น

นอกจากสิิที่ธิัและประโยช้น์ตุามปกติุ

ของหุ้นสิามัญ

-ไม่ม่-

2.16 ตุลาดัรองของใบสิำาคัญ 

แสิดังสิิที่ธิัฯ

บริษััที่ฯ จะไม่นำาใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เข้าจดัที่ะเบ่ยนเป็นหลักที่รัพย์จดัที่ะเบ่ยนในตุลาดัหลักที่รัพย์

2.17 ตุลาดัรองของหุ้นสิามัญท่ี่�เกิดั

จากการใช้้สิิที่ธิัของใบสิำาคัญ 

แสิดังสิิที่ธิัฯ

บริษััที่ฯ จะนำาหุ้นสิามัญท่ี่�เกิดัจากการใช้้สิิที่ธิัของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เข้าจดัที่ะเบ่ยนเป็นหลัก

ที่รัพย์จดัที่ะเบ่ยนในตุลาดัหลักที่รัพย์

2.18 เงือนไขอื�นๆ ให้คณะกรรมการหรือบุคคลท่ี่�คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารหรือบุคคลท่ี่�

ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารมอบหมายเป็นผู้้้ม่อำานาจในการกำาหนดัและเปล่�ยนแปลงหลักเกณฑ์์ 

เงื�อนไข และรายละเอ่ยดัอื�นๆ ของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัได้ัทุี่กประการตุามท่ี่�เห็นสิมควัรและภายใตุ้

ขอบอำานาจท่ี่�กฎหมายกำาหนดั อาทิี่ การจัดัสิรร การกำาหนดัวัันออกและเสินอขายใบสิำาคัญแสิดัง

สิิที่ธิั การกำาหนดัเหตุุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื�อรองรับการเปล่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิที่ธิั และ/หรือ 

อัตุราการใช้้สิิที่ธิัของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิั การเจรจาตุกลง ลงนาม และส่ิงมอบเอกสิารและสัิญญา

ตุ่างๆ ท่ี่�เก่�ยวัข้อง รวัมถึึงการนำาหุ้นสิามัญท่ี่�ออกเพื�อรองรับการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิั เข้า

จดัที่ะเบ่ยนเป็นหลักที่รัพย์จดัที่ะเบ่ยนในตุลาดัหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย ตุลอดัจนดัำาเนินการขอ

อนุญาตุตุ่อหน่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัข้องอื�น และการแตุ่งตัุ�งผู้้้รับมอบอำานาจช่้วัง รวัมทัี่�งม่อำานาจในการ

ดัำาเนินการใดัๆ ตุามท่ี่�จำาเป็นและเก่�ยวัเนื�องกับการออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัในครั�งน่�ได้ัทุี่กประการ

3.	 หลักเกณฑ์์และเง่�อีนไขอ่ี�นๆ	ในการใช้้สิทธิิตามใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ

 3.1	ระยะเวัลาแสดงค์วัามจำำานงในการใช้้สิทธิิซ่ื้�อีหุ้นสามัญ

 ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ซึึ่�งประสิงค์จะใช้้สิิที่ธัิในการซืึ่�อหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ จะตุ้องแจ้งควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญ 

ของบริษััที่ฯ ตุามข้อ 3.2 โดัยจะตุ้องแจ้งควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญของบริษััที่ ภายในระยะเวัลา 5 (ห้า) วัันที่ำาการ (ภายในช่้วังเวัลา 

9.30 น. ถึึง 15.30 น.) ก่อนวัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัในแตุ่ละครั�ง ยกเว้ันการแสิดังควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่าย ให้แสิดังควัามจำานงในการ

ใช้้สิิที่ธิัในระยะเวัลาไม่น้อยกว่ัา 15 (สิิบห้า) วัันที่ำาการก่อนวัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่าย 

 วัันท่ี่�สิามารถึใช้้สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่าย คือ วัันที่ำาการวัันสุิดัท้ี่ายก่อนวัันท่ี่�ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ม่อายุครบ 3 (สิาม) ปีนับจากวัันท่ี่�ออกใบ

สิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ซึึ่�งประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารจะกำาหนดัวัันท่ี่�ออกและแจ้งให้ที่ราบภายหลังจากท่ี่�บริษััที่ฯ ได้ัรับอนุมัติุจากท่ี่�ประชุ้มผู้้้ถืึอหุ้น

แล้วั
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 ทัี่�งน่� บริษััที่ฯ จะแจ้งข่าวัเก่�ยวักับระยะเวัลายื�นควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิั อัตุราการใช้้สิิที่ธิั ราคาการใช้้สิิที่ธิั สิถึานท่ี่�ท่ี่�จะ 

ใช้้สิิที่ธิั พร้อมขั�นตุอนการใช้้สิิที่ธิัโดัยติุดัประกาศ ณ สิำานักงานใหญ่ของบริษััที่ฯ หรือแจ้งผู่้านระบบสืิ�อสิารภายในบริษััที่ฯ ล่วังหน้าอย่างน้อย 5 

วัันที่ำาการ ก่อนกำาหนดัระยะเวัลาแจ้งควัามจำานงในแตุ่ละครั�ง 

	 3.2	 วิัธีิการใช้้สิทธิิและขั�นตอีนการใช้้สิทธิิ

  3.2.1 ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ประสิงค์จะใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญจะตุ้องปฏิิบัติุตุามเงื�อนไขการแจ้งควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิั 

โดัยดัำาเนินการและส่ิงเอกสิารดัังตุ่อไปน่�

  (1) แบบแจ้งควัามจำานงการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญ (“แบบแจ้ำงค์วัามจำำานง”) ท่ี่�กรอกข้อควัามถ้ึกตุ้อง ชั้ดัเจนและครบถ้ึวันแล้วั 

ทุี่กรายการ (แบบแจ้งควัามจำานงสิามารถึติุดัตุ่อขอรับได้ัท่ี่�ฝ่่ายที่รัพยากรบุคคลหรือเลขานุการบริษััที่) 

  (2) ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ตุามแบบท่ี่�บริษััที่ฯ กำาหนดั ทัี่�งน่� ตุามจำานวันท่ี่�ระบุไว้ัในแบบแสิดังควัามจำานงใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญ

  (3) หลักฐานประกอบการใช้้สิิที่ธิั

   - บุคคลสัิญช้าติุไที่ย 

    สิำาเนาบัตุรประจำาตัุวัประช้าช้น พร้อมรับรองสิำาเนาถ้ึกตุ้อง

   - บุคคลท่ี่�มิใช่้สัิญช้าติุไที่ย

    สิำาเนาหนังสืิอเดิันที่าง พร้อมรับรองสิำาเนาถ้ึกตุ้อง

  (4) ช้ำาระเงิน (รวัมทัี่�งค่าภาษ่ัและอากรแสิตุมป์ใดัๆ (ถ้ึาม่))  ตุามจำานวันท่ี่�ระบุในแบบแจ้งควัามจำานงและส่ิงหลักฐานการช้ำาระ

เงินให้แก่บริษััที่ฯ โดัยวิัธ่ัการช้ำาระเงินค่าจองซืึ่�อหุ้นสิามัญ (รวัมทัี่�งค่าภาษ่ัและอากรแสิตุมป์ใดัๆ (ถ้ึาม่))  จะตุ้องเป็นไปตุามวิัธ่ัการท่ี่�บริษััที่ฯ 

กำาหนดั

  3.2.2 จำานวันหน่วัยของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ขอใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญจะตุ้องเป็นจำานวันเต็ุมเท่ี่านั�น โดัยอัตุราการใช้้สิิที่ธิั

เท่ี่ากับใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ 1 (หนึ�ง) หน่วัย ตุ่อ 1 (หนึ�ง) หุ้นสิามัญ เว้ันแตุ่จะม่การปรับสิิที่ธิั

  3.2.3 จำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�จะออกเมื�อม่การใช้้สิิที่ธิัจะคำานวัณโดัยการนำาจำานวันเงินในการใช้้สิิที่ธิัซึึ่�งผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ

 ได้ัช้ำาระตุามท่ี่�กล่าวัข้างตุ้น หารด้ัวัยราคาการใช้้สิิที่ธิัในขณะท่ี่�ม่การใช้้สิิที่ธิันั�น โดัยบริษััที่ฯ จะออกหุ้นสิามัญเป็นจำานวันเต็ุมไม่เกินจำานวัน

หน่วัยของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ค้ณด้ัวัยอัตุราการใช้้สิิที่ธิัหากม่การปรับราคาการใช้้สิิที่ธิั และ/หรือ อัตุราการใช้้สิิที่ธิัแล้วั ที่ำาให้ม่เศษัเหลืออย้่

จากการคำานวัณดัังกล่าวั บริษััที่ฯ จะไม่นำาเศษัดัังกล่าวัมาคิดัคำานวัณและจะช้ำาระเงินท่ี่�เหลือจากการใช้้สิิที่ธิัดัังกล่าวัคืนให้แก่ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญ

แสิดังสิิที่ธิัฯ ภายใน 14 วััน นับจากวัันใช้้สิิที่ธิัในแตุ่ละครั�งโดัยไม่ม่ดัอกเบ่�ย

  ในกรณ่ท่ี่�ตุ้องม่การเปล่�ยนแปลงอัตุราการใช้้สิิที่ธิัตุามเกณฑ์์การปรับราคาการใช้้สิิที่ธิัและอัตุราการใช้้สิิที่ธิัตุามท่ี่�ระบุในเงื�อนไข

การปรับสิิที่ธิัและม่เศษัของจำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�จะได้ัรับจากการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ให้ตัุดัเศษัของหุ้นทิี่�ง

  3.2.4 การคำานวัณการเปล่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิที่ธิัและอัตุราการใช้้สิิที่ธิัจะไม่ม่การเปล่�ยนแปลงซึ่ึ�งที่ำาให้ราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่ 

ส้ิงขึ�น และ/หรือ อัตุราการใช้้สิิที่ธิัลดัลงเว้ันแตุ่กรณ่การรวัมหุ้น และจะใช้้ราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่หลังการเปล่�ยนแปลง (ที่ศนิยม 3 ตุำาแหน่ง)  

ค้ณกับจำานวันหุ้นสิามัญ (จำานวันหุ้นสิามัญคำานวัณได้ัจากอัตุราการใช้้สิิที่ธิัใหม่ ค้ณกับจำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�แสิดังควัามจำานง 

การใช้้สิิที่ธิั เมื�อคำานวัณไดั้จำานวันหุ้น ออกมาเป็นเศษัหุ้น ให้ตัุดัเศษัของหุ้นนั�นทิี่�ง) ส่ิวันในกรณ่ท่ี่�การเปล่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิที่ธิัดัังกล่าวั 

ม่ผู้ลที่ำาให้ราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่ม่ราคาซึึ่�งตุำ�ากวั่าม้ลค่าท่ี่�ตุราไว้ัของหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ ก็ให้ใช้้ม้ลค่าท่ี่�ตุราไว้ัของหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ เป็น

ราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่

  3.2.5 หากบริษััที่ฯ ได้ัรับหลักฐานใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ไม่ครบตุามจำานวันท่ี่�ระบุไว้ัในแบบแสิดังควัามจำานงการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้น

สิามัญ หรือบริษััที่ฯ ตุรวัจสิอบไดั้ว่ัาข้อควัามท่ี่�ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ กรอกลงในแบบแสิดังควัามจำานงการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญนั�นไม่ครบ

ถ้ึวันหรือไม่ถ้ึกตุ้อง หรือปิดัอากรแสิตุมป์ไม่ครบถ้ึวันถ้ึกตุ้องตุามข้อบังคับหรือกฎหมายตุ่างๆ ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ จะตุ้องที่ำาการแก้ไข

เพื�อให้เป็นไปตุามเงื�อนไขก่อนวัันท่ี่�ใช้้สิิที่ธิั มิฉะนั�นแล้วับริษััที่ฯ จะถึือว่ัาการแจ้งควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิัในครั�งนั�นสิิ�นสิภาพลงโดัยไม่ม่การใช้้

สิิที่ธิัและบริษััที่ฯ จะจัดัส่ิงใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ คืนให้แก่ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ภายใน 14 วัันนับจากวัันใช้้สิิที่ธิัโดัยไม่ม่ดัอกเบ่�ยไม่ว่ัาใน

กรณ่ใดัๆ  
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  3.2.6 ในกรณ่ท่ี่�ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ช้ำาระเงินในการใช้้สิิที่ธิัไม่ครบถ้ึวัน บริษััที่ฯ สิงวันสิิที่ธิัท่ี่�จะดัำาเนินการประการใดั

ประการหนึ�งตุ่อไปน่�ตุามท่ี่�บริษััที่ฯ เห็นสิมควัร

  (1) ถืึอว่ัาการแจ้งควัามจำานงในการใช้้สิิที่ธิัในครั�งนั�นสิิ�นสิภาพลงโดัยไม่ม่การใช้้สิิที่ธิั หรือ

  (2) ถืึอว่ัาจำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�จองซืึ่�อม่จำานวันเท่ี่ากับจำานวันท่ี่�พึงจะได้ัรับตุามจำานวันเงินในการใช้้สิิที่ธิัซึึ่�งบริษััที่ฯ ได้ัรับช้ำาระไว้ั

จริงตุามราคาการใช้้สิิที่ธิัในขณะนั�น

  ในกรณ่ตุามข้อ (3.2.6 (1)) บริษััที่ฯ จะคืนเงินท่ี่�ได้ัรับไว้ัและใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ซึึ่�งบริษััที่ฯ ถืึอว่ัาไม่ม่การใช้้สิิที่ธิัดัังกล่าวั 

ให้กับผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ภายใน 14 วััน โดัยจะไม่ม่การคำานวัณดัอกเบ่�ยไม่ว่ัาในกรณ่ใดัๆ ทัี่�งน่�ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ยังไม่ม่การใช้้สิิที่ธิั

ดัังกล่าวัยังม่ผู้ลใช้้ได้ัตุ่อไปจนถึึงวัันใช้้สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่าย หรือ

  ในกรณ่ตุามข้อ (3.2.6 (2)) บริษััที่ฯ จะส่ิงมอบใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ส่ิวันท่ี่�เหลือ พร้อมเงินส่ิวันท่ี่�เหลือ(ถ้ึาม่) ในกรณ่ท่ี่�บริษััที่ฯ

 ถืึอว่ัาม่การใช้้สิิที่ธิัเพ่ยงบางส่ิวัน คืนให้กับผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ภายใน 14 วััน โดัยจะไม่ม่การคำานวัณดัอกเบ่�ยไม่ว่ัาในกรณ่ใดัๆ อย่างไร

ก็ด่ั ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ส่ิวันท่ี่�ยังไม่ม่การใช้้สิิที่ธิัดัังกล่าวัยังม่ผู้ลใช้้ตุ่อไปจนถึึงวัันใช้้สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่าย

  3.2.7 เมื�อผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ประสิงค์จะใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญได้ัปฎิบัติุตุามเงื�อนไขการแจ้งควัามจำานงการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้น

สิามัญ กล่าวัคือ ได้ัส่ิงมอบทัี่�งใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ แบบแสิดังควัามจำานงการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญ และช้ำาระเงินค่าจองซืึ่�อหุ้นสิามัญถ้ึกตุ้องและ

ครบถ้ึวันสิมบ้รณ์ ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ จะไม่สิามารถึเพิกถึอนการใช้้สิิที่ธิัได้ัเว้ันแตุ่จะได้ัรับควัามยินยอมเป็นหนังสืิอจากบริษััที่ฯ

  3.2.8 เมื�อพ้นกำาหนดัวัันใช้้สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่ายแล้วั แตุ่ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ยังมิได้ัปฏิิบัติุตุามเงื�อนไขของการใช้้สิิที่ธิัท่ี่�กำาหนดั

ไว้ัอย่างครบถ้ึวัน ให้ถืึอว่ัาใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ นั�นๆ สิิ�นสิภาพลงโดัยไม่ม่การใช้้สิิที่ธิัและผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ จะใช้้สิิที่ธิัไม่ได้ัอ่กเมื�อพ้น

กำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัครั�งสุิดัท้ี่าย

  3.2.9 ในกรณ่ท่ี่�ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ส่ิงมอบใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เป็นจำานวันหน่วัยมากกว่ัาจำานวันหน่วัยท่ี่�ประสิงค์จะ 

ใช้้สิิที่ธิับริษััที่ฯ จะส่ิงใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ม่จำานวันหน่วัยของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ส่ิวันท่ี่�เหลือคืนให้แก่ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ภายใน 14 

วัันนับจากวัันใช้้สิิที่ธิันั�น ๆ

  3.2.10 บริษััที่ฯ จะยื�นขอจดัที่ะเบ่ยนเปล่�ยนแปลงทีุ่นช้ำาระแล้วัของบริษััที่ฯ ตุ่อกระที่รวังพาณิช้ย์ตุามจำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�

ออกใหม่สิำาหรับการใช้้สิิที่ธิัในแตุ่ละครั�งภายใน 14 วััน นับจากวัันใช้้สิิที่ธิัและบริษััที่ฯ ได้ัรับช้ำาระค่าหุ้นครบตุามจำานวันท่ี่�ม่การใช้้สิิที่ธิัแล้วั

 นอกจากน่� บริษััที่ฯ จะดัำาเนินการจดัที่ะเบ่ยนผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ได้ัใช้้สิิที่ธิันั�นเข้าเป็นผู้้้ถืึอหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ ในสิมุดัที่ะเบ่ยน 

ผู้้้ถืึอหุ้นตุามจำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�คำานวัณได้ัจากการใช้้สิิที่ธิัในครั�งนั�น

	 3.3	 วัันกำาหนดการใช้้สิทธิิ

 วัันที่ำาการสุิดัท้ี่ายของทุี่ก 6 เดืัอน นับจากวัันท่ี่�ออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ตุลอดัอายุของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ 

 3.4	หลักเกณฑ์์และเง่�อีนไขการจัำดสรรใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ

   3.4.1 คุณสิมบัติุของกรรมการและพนักงานท่ี่�ม่สิิที่ธิัได้ัรับการจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ

   บริษััที่ฯ จะจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยโดัยคณะกรรมการสิรรหา 

และกำาหนดัค่าตุอบแที่นจะเป็นผู้้้พิจารณาจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ให้แก่กรรมการบริษััที่และประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และให้ประธัาน 

เจ้าหน้าท่ี่�บริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี่�ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารมอบหมาย เป็นผู้้้พิจารณาจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ให้แก่พนักงานของ 

บริษััที่ฯ และกรรมการและพนักงานในบริษััที่ย่อย ทัี่�งน่�จำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย  

ในแตุ่ละรายไม่จำาเป็นตุ้องม่จำานวันเท่ี่ากัน ขึ�นอย้่กับตุำาแหน่ง อายุงาน ควัามร้้และประสิบการณ์ ควัามรับผิู้ดัช้อบ ผู้ลการปฏิิบัติุงานหรือ

ประโยช้น์ท่ี่�บริษััที่ฯ และ/หรือ บริษััที่ย่อยจะได้ัรับ

   สิำาหรับรายละเอ่ยดัรายนามกรรมการทีุ่กรายท่ี่�ม่สิิที่ธิัได้ัรับใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ และจำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�กรรมการ

แตุ่ละรายดัังกล่าวัจะได้ัรับ ปรากฎในข้อ 4

   3.4.2 การจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ กรณ่ท่ี่�กรรมการหรือพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยพ้นสิภาพ
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  (1) เว้ันแตุ่ (ก) คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่น และ/หรือ บุคคลท่ี่�คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่น 

มอบหมายจะกำาหนดัเป็นอย่างอื�น หรือ (ข) กรณ่ท่ี่�ระบุเอาไว้ัในข้อ 3.5.1 หรือข้อ 3.5.2 ในกรณ่ท่ี่�ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ลาออก ถ้ึกไล่ออก  

เลิกจ้าง หรือปลดัออก ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ จะไม่สิามารถึใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ได้ัรับจัดัสิรรอ่ก และผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ  

ตุ้องคืนใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ในส่ิวันท่ี่�ยังไม่ได้ัใช้้สิิที่ธิัทัี่�งหมดัท่ี่�ถืึออย่้ให้แก่บริษััที่ฯ โดัยทัี่นท่ี่ เพื�อให้คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่น

มอบหมายนำาไปจัดัสิรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษััที่ฯ หรือบริษััที่ย่อยตุามควัามเหมาะสิมตุ่อไปตุามเงื�อนไขในข้อ 3.4.2 (2) – ข้อ 3.4.2 (4) 

  (2) กรณ่บุคคลผู้้้ดัำารงตุำาแหน่งกรรมการ และ/หรือ ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารท่ี่�ม่สิิที่ธิัได้ัรับการจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ  

พ้นสิภาพจากการปฏิิบัติุงานให้แก่บริษััที่ฯ ในฐานะกรรมการ และ/หรือ ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร ไม่ว่ัากรณ่ใดัก็ตุาม ให้คณะกรรมการสิรรหา

และกำาหนดัค่าตุอบแที่นเป็นผู้้้พิจารณาอนุมัติุดัำาเนินการพิจารณาสิิที่ธิัของบุคคลดัังกล่าวัในการใช้้สิิที่ธิัตุามท่ี่�เห็นสิมควัรตุ่อไป

  (3) กรณ่บุคคลผู้้้ดัำารงตุำาแหน่งท่ี่�ตุำ�ากว่ัาประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร รวัมถึึงกรรมการและพนักงานของบริษััที่ย่อย ท่ี่�ม่สิิที่ธิัได้ัรับ

การจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ พ้นสิภาพจากการปฏิิบัติุงานให้แก่บริษััที่ฯ และ/หรือ บริษััที่ย่อย แล้วัแตุ่กรณ่ ไม่ว่ัากรณ่ใดัก็ตุาม ให้ประธัาน 

เจ้าหน้าท่ี่�บริหารเป็นผู้้้พิจารณาอนุมัติุการดัำาเนินการพิจารณาสิิที่ธิัการใช้้สิิที่ธิัของบุคคลดัังกล่าวัและการจัดัสิรรสิิที่ธิัตุามท่ี่�เห็นสิมควัรตุ่อไป

  (4) กรณ่บุคคลผู้้้ดัำารงตุำาแหน่งหลายตุำาแหน่งในบริษััที่ฯ ให้บุคคลดัังกล่าวัม่สิิที่ธิัได้ัรับการจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ  

ในตุำาแหน่งส้ิงสุิดัตุำาแหน่งเด่ัยวัเท่ี่านั�น

	 3.5	 เง่�อีนไขสำาหรับการใช้้สิทธิิตามใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ

   3.5.1 ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ จะตุ้องม่สิถึานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษััที่ฯ และ/หรือ บริษััที่ย่อย แล้วัแตุ่กรณ่  

ในวัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิันั�น ๆ เว้ันแตุ่เป็นการพ้นสิภาพจากการเกษ่ัยณอายุ การเปล่�ยนแปลงอำานาจการควับคุมในบริษััที่ฯ การพ้นจากตุำาแหน่ง

กรรมการเนื�องจากตุ้องออกตุามวัาระในการประชุ้มสิามัญผู้้้ถืึอหุ้น หรือการโอนย้ายตุามคำาสัิ�งบริษััที่ฯ หรือการปรับโครงสิร้างองค์กร ก่อนวััน 

ครบกำาหนดัอายุของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ให้กรรมการหรือพนักงานรายนั�น ยังคงม่สิิที่ธิัท่ี่�จะใช้้สิิที่ธิัตุามจำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ได้ัจนครบอายุ

ของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ได้ัรับจัดัสิรร

   3.5.2 ในกรณ่ท่ี่�ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ พ้นสิภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย เนื�องจาก 

ถึึงแก่กรรม ให้ผู้้้จัดัการมรดัก ที่ายาที่โดัยธัรรม ผู้้้รับพินัยกรรมของบุคคลดัังกล่าวัสิามารถึใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ แที่นกรรมการ 

หรือพนักงานดัังกล่าวัได้ัจนครบอายุของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ได้ัรับจัดัสิรรนั�น 

   3.5.3 คณะกรรมการบริษััที่ และ/หรือ บุคคลท่ี่�คณะกรรมการบริษััที่มอบหมายม่อำานาจโดัยสิมบ้รณ์ในการพิจารณากำาหนดัหรือ

แก้ไขเงื�อนไขการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ซึึ่�งอาจแตุกตุ่างไปจากท่ี่�ได้ัระบุมาข้างตุ้น

   3.5.4 ในกรณ่ท่ี่�ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ ไม่ครบจำานวันตุามท่ี่�ระบุไว้ัในใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ

 ท่ี่�ได้ัรับการจัดัสิรรแตุ่ยังไม่ได้ัม่การใช้้สิิที่ธิัสิามารถึนำาไปใช้้สิิที่ธิัในปีถัึดัไปได้ัโดัยจะตุ้องใช้้สิิที่ธิัให้แล้วัเสิร็จภายในวัันกำาหนดัการใช้้สิิที่ธิัครั�ง

สุิดัท้ี่าย หากครบกำาหนดัอายุของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ แล้วั ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ใดัๆ ท่ี่�ไม่ถ้ึกใช้้สิิที่ธิัจะถ้ึกยกเลิกและสิิ�นผู้ลไป และให้ถืึอว่ัา 

ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ สิละสิิที่ธิัการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�เหลือโดัยไม่ม่สิิที่ธิัเร่ยกร้องค่าเส่ิยหายใดัๆ จากบริษััที่ฯ

	 3.6	 เง่�อีนไขการปรับสิทธิิใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ

 เพื�อรักษัาผู้ลประโยช้น์ตุอบแที่นของผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ไม่ให้ด้ัอยไปกว่ัาเดิัม บริษััที่ฯ จะดัำาเนินการปรับราคาการใช้้สิิที่ธัิ

และอัตุราการใช้้สิิที่ธิัในการซืึ่�อหุ้นสิามัญตุลอดัอายุของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ โดัยบริษััที่ฯ จะออกหุ้นเพื�อรองรับการปรับสิิที่ธิัดัังกล่าวั หรือใน

กรณ่ท่ี่�บริษััที่ไม่สิามารถึปรับสิิที่ธิัได้ั ให้บริษััที่ฯช้ดัใช้้ค่าเส่ิยหาย เมื�อเกิดัเหตุุการณ์ใดัเหตุุการณ์หนึ�งดัังตุ่อไปน่�

รายงานประจำาปี 2564

320



   3.6.1 เมื�อบริษััที่ฯ ม่การเปล่�ยนแปลงม้ลค่าท่ี่�ตุราไว้ัของหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ อันเป็นผู้ลมาจากการรวัมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

ของบริษััที่ฯ โดัยการเปล่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิที่ธัิและอัตุราการใช้้สิิที่ธิัจะม่ผู้ลบังคับทัี่นท่ี่นับตัุ�งแตุ่วัันท่ี่�ได้ัม่การเปล่�ยนแปลงม้ลค่าท่ี่�ตุราไว้ั

ของหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ ซึึ่�งการปรับสิิที่ธิัน่�ที่ำาเพื�อให้ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ได้ัรับหุ้นจำานวันเท่ี่าเดิัม เสิมือนว่ัาไม่ม่การเปล่�ยนแปลงม้ลค่า

ท่ี่�ตุราไว้ัของหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ

   (1)  ราคาการใช้้สิิที่ธิั จะเปล่�ยนแปลงตุามส้ิตุรการคำานวัณดัังน่�

    Price 1 = Price 0 x (Par 1)
      Par 0

   (2)  อัตุราการใช้้สิิที่ธิั จะเปล่�ยนแปลงตุามส้ิตุรการคำานวัณดัังน่�

    Ratio 1  = Ratio 0 x (Par 0)
      Par 1

    โดัยท่ี่�  Price 1  คือ ราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่หลังการเปล่�ยนแปลง

     Price 0  คือ ราคาการใช้้สิิที่ธิัเดิัมก่อนการเปล่�ยนแปลง

     Ratio 1  คือ  อัตุราการใช้้สิิที่ธิัใหม่หลังการเปล่�ยนแปลง

     Ratio 0  คือ  อัตุราการใช้้สิิที่ธิัเดิัมก่อนการเปล่�ยนแปลง

     Par 1  คือ  ม้ลค่าท่ี่�ตุราไว้ัของหุ้นสิามัญหลังการเปล่�ยนแปลง

     Par 0  คือ  ม้ลค่าท่ี่�ตุราไว้ัของหุ้นสิามัญก่อนการเปล่�ยนแปลง

   3.6.2 เมื�อบริษััที่ฯ เสินอขายหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่ให้กับผู้้้ถืึอหุ้นเดัิม และ/หรือ ประช้าช้นทัี่�วัไป และ/หรือบุคคลในวังจำากัดั  

โดัย	 “ราค์าเฉลี�ยต่อีหุ้นขอีงหุ้นสามัญที�อีอีกใหม่” ตุำ�ากว่ัาร้อยละ 90 (เก้าสิิบ) ของ “ราค์าตลาดขอีงหุ้นสามัญขอีงบริษัท” ซึึ่�งการ

เปล่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิที่ธิัและอัตุราการใช้้สิิที่ธิัจะม่ผู้ลบังคับทัี่นท่ี่ ตัุ�งแตุ่วัันแรกท่ี่�ผู้้้ถืึอหุ้นสิามัญไม่ได้ัรับสิิที่ธิัในการจองซืึ่�อหุ้นสิามัญท่ี่� 

ออกใหม่ ณ วัันปิดัสิมุดัที่ะเบ่ยนผู้้้ถืึอหุ้นท่ี่�ม่สิิที่ธิัจองซืึ่�อหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่ หรือ วัันแรกท่ี่�ตุลาดัหลักที่รัพย์ขึ�นเครื�องหมาย XR สิำาหรับกรณ่ท่ี่�

เป็นการเสินอขายให้แก่ผู้้้ถืึอหุ้นเดัิม (Rights Issue) และ/หรือวัันแรกของการเสินอขายหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่ให้แก่ประช้าช้นทัี่�วัไป และ/หรือ  

บุคคลในวังจำากัดั แล้วัแตุ่กรณ่

   “ราค์าเฉลี�ยต่อีหุ้นขอีงหุ้นสามัญที�อีอีกใหม่” คำานวัณได้ัจากจำานวันเงินทัี่�งหมดัท่ี่�บริษััที่ฯ จะได้ัรับจากการเสินอขายหุ้น

สิามัญ หักด้ัวัยค่าใช้้จ่ายท่ี่�เกิดัขึ�นจากการเสินอขายหลักที่รัพย์ท่ี่�ออกนั�น (ถ้ึาม่) หารด้ัวัยจำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่ทัี่�งหมดั

   อนึ�ง ในกรณ่ท่ี่�ม่การเสินอขายหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่พร้อมกันมากกว่ัา 1 (หนึ�ง) ราคาการเสินอขาย ในเงื�อนไขท่ี่�จะตุ้องจองซืึ่�อ

หุ้นดัังกล่าวัด้ัวัยกัน ให้นำาราคาเฉล่�ยทัี่�ง 2 (สิอง) ราคา และจำานวันหุ้นท่ี่�ออกใหม่ทัี่�งหมดัมาคำานวัณราคาเฉล่�ยตุ่อหุ้นของหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่ 

แตุ่ในกรณ่ท่ี่�การเสินอขายพร้อมกันดัังกล่าวัไม่อย้่ภายในเงื�อนไขท่ี่�ตุ้องจองซืึ่�อดั้วัยกัน ให้นำาจำานวันหุ้นและราคาเสินอขายเฉพาะของหุ้นสิามัญ

ท่ี่�ออกใหม่ซึึ่�ง “ราคาเฉล่�ยตุ่อหุ้นของหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่” ตุำ�ากว่ัาร้อยละ 90 (เก้าสิิบ) ของ “ราคาตุลาดัของหุ้นสิามัญของบริษััที่” มาคำานวัณ

การเปล่�ยนแปลงเท่ี่านั�น

   “ราค์าตลาดขอีงหุ้นสามัญขอีงบริษัท” ได้ักำาหนดัไว้ัเท่ี่ากับ ราคาเฉล่�ยถ่ึวังนำ�าหนักของหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ ท่ี่�ม่การซืึ่�อขาย

ทัี่�งหมดัในตุลาดัหลักที่รัพย์ 7 (เจ็ดั) วัันที่ำาการติุดัตุ่อกันก่อนวัันท่ี่�ใช้้ในการคำานวัณ ซึึ่�งราคาตุลาดัเฉล่�ยถ่ึวังนำ�าหนัก เท่ี่ากับ ม้ลค่าการซืึ่�อขายหุ้น

สิามัญทัี่�งหมดัของบริษััที่ฯ หารด้ัวัยจำานวันหุ้นสิามัญของบริษััที่ฯ ท่ี่�ม่การซืึ่�อขายทัี่�งหมดัในตุลาดัหลักที่รัพย์

   ในกรณ่ท่ี่�ไม่สิามารถึหา “ราคาตุลาดัของหุ้นสิามัญของบริษััที่” เนื�องจากหุ้นสิามัญไม่ม่การซืึ่�อขายในช่้วังเวัลาดัังกล่าวั บริษััที่ฯ 

จะดัำาเนินการกำาหนดัราคายุติุธัรรมเพื�อใช้้ในการคำานวัณแที่น

   “ราค์ายุติธิรรม” หมายถึึง ราคาท่ี่�ประเมินโดัยท่ี่�ปรึกษัาที่างการเงินท่ี่�สิำานักงาน ก.ล.ตุ. ให้ควัามเห็นช้อบ
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   “วัันที�ใช้้ในการค์ำานวัณ” หมายถึึง วัันแรกท่ี่�ผู้้้ซืึ่�อหุ้นสิามัญจะไม่ได้ัรับสิิที่ธิัในการจองซืึ่�อหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่ (วัันปิดัสิมุดั

ที่ะเบ่ยนผู้้้ถืึอหุ้นท่ี่�ม่สิิที่ธิัจองซืึ่�อหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่ หรือ วัันแรกท่ี่�ตุลาดัหลักที่รัพย์ขึ�นเครื�องหมาย XR) สิำาหรับกรณ่ท่ี่�เป็นการเสินอขายให้

แก่ผู้้้ถืึอหุ้นเดิัม (Rights Issue) และ/หรือ วัันแรกของการเสินอขายหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่สิำาหรับกรณ่ท่ี่�เป็นการเสินอขายให้แก่ประช้าช้นทัี่�วัไป 

และ/หรือ กรณ่ท่ี่�เป็นการเสินอขายให้แก่บุคคลในวังจำากัดั แล้วัแตุ่กรณ่

   (1) ราคาการใช้้สิิที่ธิั จะเปล่�ยนแปลงตุามส้ิตุรการคำานวัณดัังน่�

    Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
      [MP x (A + B)]

   (2)  อัตุราการใช้้สิิที่ธิั จะเปล่�ยนแปลงตุามส้ิตุรการคำานวัณดัังน่�

    Ratio 1  =  Ratio 0 x [MP x (A + B)]
      [(A x MP) + BX]

    โดัยท่ี่�  Price 1 คือ ราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่หลังการเปล่�ยนแปลง 

     Price 0 คือ ราคาการใช้้สิิที่ธิัเดิัมก่อนการเปล่�ยนแปลง

     Ratio 1 คือ อัตุราการใช้้สิิที่ธิัใหม่หลังการเปล่�ยนแปลง

     Ratio 0 คือ อัตุราการใช้้สิิที่ธิัเดิัมก่อนการเปล่�ยนแปลง

     MP คือ ราคาตุลาดัของหุ้นสิามัญของบริษััที่

     A คือ จำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�ได้ัเร่ยกช้ำาระเต็ุมม้ลค่าแล้วั ณ วัันก่อนปิดัสิมุดัที่ะเบ่ยนผู้้้ถืึอหุ้นเพื�อการ 

       จองซืึ่�อหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่ของผู้้้ถืึอหุ้นเดิัม และ/หรือ ก่อนวัันแรกของการเสินอขายหุ้น 

       สิามัญท่ี่�ออกใหม่แก่ประช้าช้นทัี่�วัไป และ/หรือ กรณ่เสินอขายให้แก่บุคคลในวังจำากัดั  

       แล้วัแตุ่กรณ่

     B คือ จำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่เพื�อเสินอขายแก่ผู้้้ถืึอหุ้นเดิัม และ/หรือ เสินอขายตุ่อประช้าช้น 

       ทัี่�วัไป และ/หรือ เสินอขายให้แก่บุคคลในวังจำากัดั

     BX คือ จำานวันเงินท่ี่�จะได้ัรับทัี่�งสิิ�น หลังหักค่าใช้้จ่ายท่ี่�เกิดัขึ�นจากการออกหลักที่รัพย์นั�น (ถ้ึาม่)  

       ทัี่�งจากการเสินอขายให้แก่ผู้้้ถืึอหุ้นเดิัม และ/หรือ เสินอขายประช้าช้นทัี่�วัไป และ/หรือ  

       เสินอขายให้แก่บุคคลในวังจำากัดั

   3.6.3 เมื�อบริษััที่ฯ เสินอขายหลักที่รัพย์ออกใหม่ใดั ๆ  ให้แก่ผู้้้ถืึอหุ้นเดิัม และ/หรือ เสินอขายประช้าช้นทัี่�วัไป และ/หรือ บุคคล

ในวังจำากัดัโดัยท่ี่�หลักที่รัพย์นั�นม่สิิที่ธิัท่ี่�จะแปลงสิภาพ / เปล่�ยนเป็นหุ้นสิามัญได้ั หรือให้สิิที่ธิัในการจองซืึ่�อหุ้นสิามัญ (“หลักทรัพิ่ย์ที�อีอีกใหม่ที�

มีสิทธิิแปลงสภาพิ่”) เช่้น หุ้นก้้แปลงสิภาพ หรือใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�จะซืึ่�อหุ้นสิามัญ โดัยท่ี่� “ราค์าเฉลี�ยต่อีหุ้นขอีงหุ้นสามัญที�จำะอีอีกใหม่

เพ่ิ่�อีรอีงรับสิทธิิ” ดัังกล่าวั ตุำ�ากว่ัาร้อยละ 90 (เก้าสิิบ) ของ “ราค์าตลาดขอีงหุ้นสามัญขอีงบริษัท”

   การเปล่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิที่ธิั และอัตุราการใช้้สิิที่ธิัจะม่ผู้ลบังคับทัี่นท่ี่ตัุ�งแตุ่วัันแรกท่ี่�ผู้้้ถืึอหุ้นสิามัญจะไม่ได้ัรับสิิที่ธิัในการ

จองซืึ่�อหลักที่รัพย์ออกใหม่ใดั ๆ ท่ี่�ม่สิิที่ธิัแปลงสิภาพ / เปล่�ยนเป็นหุ้นสิามัญ หรือให้สิิที่ธิัในการจองซืึ่�อหุ้นสิามัญ (วัันปิดัสิมุดัที่ะเบ่ยนผู้้้ถืึอ

หุ้นท่ี่�ม่สิิที่ธิัจองซืึ่�อหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่ หรือวัันแรกท่ี่�ตุลาดัหลักที่รัพย์ขึ�นเครื�องหมาย XR) สิำาหรับกรณ่ท่ี่�เป็นการเสินอขายให้กับผู้้้ถืึอหุ้นเดิัม

(Rights Issue) และ/หรือ วัันแรกของการเสินอขายหลักที่รัพย์ออกใหม่ใดั ๆ ท่ี่�ม่สิิที่ธิัท่ี่�จะแปลงสิภาพ / เปล่�ยนเป็นหุ้นสิามัญได้ัหรือให้สิิที่ธิัใน

การจองซืึ่�อหุ้นสิามัญ กรณ่เสินอขายให้กับประช้าช้นทัี่�วัไป และ/หรือ กรณ่ท่ี่�เป็นการเสินอขายให้แก่บุคคลในวังจำากัดั แล้วัแตุ่กรณ่

   “ราค์าเฉลี�ยต่อีหุ้นสามัญที�อีอีกใหม่เพ่ิ่�อีรอีงรับสิทธิิ” คำานวัณได้ัจากจำานวันเงินท่ี่�บริษััที่ฯ จะได้ัรับจากการขายหลักที่รัพย์ท่ี่�ม่

สิิที่ธิัท่ี่�จะแปลงสิภาพ / เปล่�ยนเป็นหุ้นสิามัญ หรือให้สิิที่ธิัในการจองซืึ่�อหุ้นสิามัญ หักด้ัวัยค่าใช้้จ่ายท่ี่�เกิดัขึ�นจากการออกหลักที่รัพย์นั�น (ถ้ึาม่) 

รวัมกับเงินท่ี่�จะได้ัรับจากการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญนั�น หารด้ัวัยจำานวันหุ้นทัี่�งสิิ�นท่ี่�ตุ้องออกใหม่เพื�อรองรับการใช้้สิิที่ธิันั�น
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   อนึ�ง ในกรณ่ท่ี่�ม่การเสินอขายหลักที่รัพย์ท่ี่�ออกใหม่ท่ี่�ม่สิิที่ธิัแปลงสิภาพพร้อมกันมากกวั่า 1(หนึ�ง) ราคาการเสินอขาย  

ในเงื�อนไขท่ี่�จะตุ้องจองซืึ่�อหลักที่รัพย์ดัังกล่าวัด้ัวัยกัน ให้คำานวัณการเปล่�ยนแปลงจาก หลักที่รัพย์ท่ี่�ออกใหม่ท่ี่�ม่สิิที่ธิัแปลงสิภาพทัี่�งหมดั  

แตุ่ในกรณ่ท่ี่�การเสินอขายพร้อมกันดัังกล่าวัไม่อย้่ภายในเงื�อนไขท่ี่�ตุ้องจองซืึ่�อดั้วัยกัน ให้คำานวัณการเปล่�ยนแปลงจาก หลักที่รัพย์ท่ี่�ออกใหม่ท่ี่�

ม่สิิที่ธิัแปลงสิภาพ ซึึ่�ง “ราคาเฉล่�ยตุ่อหุ้นของหุ้นสิามัญท่ี่�จะออกใหม่เพื�อรองรับสิิที่ธิั” ตุำ�ากว่ัาร้อยละ 90 (เก้าสิิบ) ของ “ราคาตุลาดัของหุ้น

สิามัญของบริษััที่” เท่ี่านั�น 

   “ราค์าตลาดขอีงหุ้นสามัญขอีงบริษัท” ม่ควัามหมายเช่้นเด่ัยวักับรายละเอ่ยดัในข้อ 1.4.2 ข้างตุ้น

   “วัันที�ใช้้ในการค์ำานวัณ” หมายถึึง วัันแรกท่ี่�ผู้้้ซืึ่�อหุ้นสิามัญจะไม่ได้ัรับสิิที่ธิัในการจองซืึ่�อหลักที่รัพย์ท่ี่�ออกใหม่ใดั ๆ ท่ี่�ให้สิิที่ธิั

แปลงสิภาพเป็นหุ้นสิามัญ หรือให้สิิที่ธิัในการซืึ่�อหุ้นสิามัญ สิำาหรับกรณ่ท่ี่�เป็นการเสินอขายหลักที่รัพย์ดัังกล่าวัให้แก่ผู้้้ถืึอหุ้นเดิัม (Rights Issue)  

และ/หรือ วัันแรกของการเสินอขายหลักที่รัพย์ท่ี่�ออกใหม่ใดั ๆ ท่ี่�ให้สิิที่ธิัแปลงสิภาพเป็นหุ้นสิามัญ หรือให้สิิที่ธิัในการซืึ่�อหุ้นสิามัญแก่

ประช้าช้นทัี่�วัไป และ/หรือ กรณ่ท่ี่�เป็นการเสินอขายให้แก่บุคคลในวังจำากัดั แล้วัแตุ่กรณ่

   (1)  ราคาการใช้้สิิที่ธิั จะเปล่�ยนแปลงตุามส้ิตุรการคำานวัณดัังน่�

    Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]

      [MP x (A + B)]

   (2) อัตุราการใช้้สิิที่ธิั จะเปล่�ยนแปลงตุามส้ิตุรการคำานวัณดัังน่�

    Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]

      [(A x MP) + BX]

    โดัยท่ี่� Price 1 คือ ราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่หลังการเปล่�ยนแปลง 

     Price 0 คือ ราคาการใช้้สิิที่ธิัเดิัมก่อนการเปล่�ยนแปลง

     Ratio 1 คือ อัตุราการใช้้สิิที่ธิัใหม่หลังการเปล่�ยนแปลง

     Ratio 0 คือ อัตุราการใช้้สิิที่ธิัเดิัมก่อนการเปล่�ยนแปลง

     MP คือ ราคาตุลาดัของหุ้นสิามัญของบริษััที่

     A คือ จำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�ได้ัเร่ยกช้ำาระเต็ุมม้ลค่าแล้วั ณ วัันก่อนปิดัสิมุดัที่ะเบ่ยนผู้้้ถืึอหุ้นเพื�อการ 

       จองซืึ่�อหลักที่รัพย์ท่ี่�ออกใหม่ท่ี่�ม่สิิที่ธิัท่ี่�จะแปลงสิภาพ / เปล่�ยนเป็นหุ้นสิามัญได้ั หรือให้ 

       สิิที่ธิัในการจองซืึ่�อหุ้นสิามัญ และ/หรือ ก่อนวัันแรกของการเสินอขายหลักที่รัพย์ท่ี่�ออกใหม่ 

       ท่ี่�ม่สิิที่ธิัท่ี่�จะแปลงสิภาพ หรือเปล่�ยนเป็นหุ้นสิามัญได้ั หรือให้สิิที่ธิัในการจองซืึ่�อหุ้นสิามัญ  

       กรณ่เสินอขายตุ่อประช้าช้นทัี่�วัไป และ/หรือเสินอขายให้แก่บุคคลในวังจำากัดั แล้วัแตุ่กรณ่

     B คือ จำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่ เพื�อรองรับการใช้้สิิที่ธิัของหลักที่รัพย์ใดัๆ ท่ี่�ม่สิิที่ธิัท่ี่�จะแปลง 

       สิภาพหรือเปล่�ยนเป็นหุ้นสิามัญได้ั หรือให้สิิที่ธิัในการจองซืึ่�อหุ้นสิามัญตุามท่ี่�เสินอขาย 

       ให้แก่ผู้้้ถืึอหุ้นเดิัม และ/หรือ เสินอขายตุ่อประช้าช้นทัี่�วัไป และ/หรือ เสินอขายให้แก่บุคคล 

       ในวังจำากัดั

     BX คือ จำานวันเงินท่ี่�จะได้ัรับทัี่�งสิิ�น หลังหักค่าใช้้จ่ายท่ี่�เกิดัขึ�นจากการออกหลักที่รัพยใ์ดั ๆ  ท่ี่�ให้สิิที่ธิัท่ี่�จะ 

       แปลงสิภาพ / เปล่�ยนเป็นหุ้นสิามัญได้ั หรือให้สิิที่ธิัในการจองซืึ่�อหุ้นสิามัญ สิำาหรับการ 

       เสินอขายให้แก่ผู้้้ถืึอหุ้นเดิัม และ/หรือ เสินอขายประช้าช้นทัี่�วัไป และ/หรือ เสินอขายให้แก่ 

       บุคคลในวังจำากัดั รวัมกับเงินท่ี่�จะได้ัรับจากการใช้้สิิที่ธิัแปลงสิภาพ / เปล่�ยนเป็นหุ้นสิามัญได้ั  

       หรือให้สิิที่ธิัในการจองซืึ่�อหุ้นสิามัญ
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   3.6.4 เมื�อบริษััที่ฯ จ่ายเงินปันผู้ลทัี่�งหมดัหรือบางส่ิวันเป็นหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่ให้แก่ผู้้้ถืึอหุ้นของบริษััที่ฯ การเปล่�ยนแปลง

ราคาการใช้้สิิที่ธิั และอัตุราการใช้้สิิที่ธิัจะม่ผู้ลบังคับทัี่นท่ี่ตัุ�งแตุ่วัันแรกท่ี่�ผู้้้ซืึ่�อหุ้นสิามัญจะไม่ม่สิิที่ธิัรับหุ้นปันผู้ล (วัันปิดัสิมุดัที่ะเบ่ยนผู้้้ถืึอหุ้นท่ี่�ม่

สิิที่ธิัได้ัรับเงินปันผู้ล หรือ วัันแรกท่ี่�ตุลาดัหลักที่รัพย์ขึ�นเครื�องหมาย XD)

   (1) ราคาการใช้้สิิที่ธิั จะเปล่�ยนแปลงตุามส้ิตุรการคำานวัณดัังน่�

    Price 1  = Price 0 x A
                           (A + B)

   (2) อัตุราการใช้้สิิที่ธิั จะเปล่�ยนแปลงตุามส้ิตุรการคำานวัณดัังน่�

    Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B)

          A

    โดัยท่ี่�  Price 1  คือ ราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่หลังการเปล่�ยนแปลง 

     Price 0 คือ ราคาการใช้้สิิที่ธิัเดิัมก่อนการเปล่�ยนแปลง

     Ratio 1 คือ อัตุราการใช้้สิิที่ธิัใหม่หลังการเปล่�ยนแปลง

     Ratio 0 คือ อัตุราการใช้้สิิที่ธิัเดิัมก่อนการเปล่�ยนแปลง

     A คือ จำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�ได้ัเร่ยกช้ำาระเต็ุมม้ลค่าแล้วั ณ วัันก่อนปิดัสิมุดัที่ะเบ่ยนผู้้้ถึือหุ้น เพื�อ 

       สิิที่ธิัในการรับหุ้นปันผู้ล

     B คือ จำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�ออกใหม่ในร้ปแบบของหุ้นสิามัญปันผู้ล

   3.6.5 เมื�อบริษััที่ฯ จ่ายเงินปันผู้ลเป็นเงินเกินกว่ัาอัตุราร้อยละ 100 (หนึ�งร้อย) ของกำาไรสุิที่ธิัตุามงบการเงินรวัมของบริษััที่ฯ  

หลังหักภาษ่ัเงินได้ัและหลังจากหักขาดัทุี่นสิะสิมและสิำารองตุามกฎหมาย สิำาหรับการดัำาเนินงานในรอบระยะเวัลาปีบัญช่้ใดั ๆ ในระหว่ัางอายุ

ของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ การเปล่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิที่ธิัและอัตุราการใช้้สิิที่ธิัจะม่ผู้ลบังคับทัี่นท่ี่ตัุ�งแตุ่วัันแรกท่ี่�ผู้้้ซืึ่�อหุ้นสิามัญจะไม่ม่สิิที่ธิั 

รับเงินปันผู้ล (วัันปิดัสิมุดัที่ะเบ่ยนผู้้้ถืึอหุ้นท่ี่�ม่สิิที่ธิัได้ัรับเงินปันผู้ล หรือ วัันแรกท่ี่�ตุลาดัหลักที่รัพย์ขึ�นเครื�องหมาย XD)

   ทัี่�งน่� อัตุราร้อยละของเงินปันผู้ลท่ี่�จ่ายให้กับผู้้้ถืึอหุ้น คำานวัณโดัยนำาเงินปันผู้ลท่ี่�จ่ายออกจริงจากผู้ลการดัำาเนินงานในแตุ่ละ

รอบระยะปีบัญช่้ หารด้ัวัยกำาไรสุิที่ธิัตุามงบตุามงบการเงินรวัมของบริษััที่ฯ หลังหักภาษ่ัเงินได้ัและหลังจากหักขาดัทุี่นสิะสิมและสิำารอง 

ตุามกฎหมาย ของผู้ลการดัำาเนินงานของรอบระยะเวัลาปีบัญช่้เด่ัยวักัน โดัยท่ี่�เงินปันผู้ลท่ี่�จ่ายออกจริงดัังกล่าวัให้รวัมถึึงเงินปันผู้ลท่ี่�จ่าย

ระหว่ัางกาลในแตุ่ละรอบบัญช่้ดัังกล่าวัด้ัวัย

   วัันท่ี่�ใช้้ในการคำานวัณ หมายถึึง วัันแรกท่ี่�ผู้้้ซืึ่�อหุ้นสิามัญจะไม่ได้ัรับสิิที่ธิัในเงินปันผู้ล (วัันปิดัสิมุดัที่ะเบ่ยนผู้้้ถืึอหุ้นท่ี่�ม่สิิที่ธิัได้ัรับ

เงินปันผู้ล หรือ วัันแรกท่ี่�ตุลาดัหลักที่รัพย์ขึ�นเครื�องหมาย XD) 

   (1) ราคาการใช้้สิิที่ธิั จะเปล่�ยนแปลงตุามส้ิตุรการคำานวัณดัังน่�

    Price 1  = Price 0 x [MP - (D - R)]

      MP

   (2) อัตุราการใช้้สิิที่ธิั จะเปล่�ยนแปลงตุามส้ิตุรการคำานวัณดัังน่�

    Ratio 1  = Ratio 0 x MP

                         [MP - (D - R)]

    โดัยท่ี่�  Price 1 คือ ราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่หลังการเปล่�ยนแปลง 

     Price 0 คือ ราคาการใช้้สิิที่ธิัเดิัมก่อนการเปล่�ยนแปลง

     Ratio 1 คือ อัตุราการใช้้สิิที่ธิัใหม่หลังการเปล่�ยนแปลง

     Ratio 0 คือ อัตุราการใช้้สิิที่ธิัเดิัมก่อนการเปล่�ยนแปลง
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     MP คือ ราคาตุลาดัของหุ้นสิามัญของบริษััที่ซึึ่�งม่ควัามหมายเช่้นเด่ัยวักับ รายละเอ่ยดัในข้อ 1.4.2

     D คือ เงินปันผู้ลตุ่อหุ้นท่ี่�จ่ายจริงแก่ผู้้้ถืึอหุ้น

     R คือ เงินปันผู้ลตุ่อหุ้นท่ี่�จ่ายในอัตุราร้อยละ 100 โดัยคำานวัณจากกำาไรสุิที่ธิัหลักหักภาษ่ั 

       เงินได้ัและหลังจากหักขาดัทุี่นสิะสิมและสิำารองตุามกฎหมาย จากผู้ลการดัำาเนินงาน 

       ในรอบปีบัญช่้ หารด้ัวัยจำานวันหุ้นทัี่�งหมดัท่ี่�ม่สิิที่ธิัได้ัรับเงินปันผู้ล

   3.6.6 ในกรณ่ท่ี่�ม่เหตุุการณ์ใดั ๆ อันที่ำาให้ผู้ลตุอบแที่นใดั ๆ ท่ี่�ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ หรือใบแที่นใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ  

จะได้ัรับเมื�อม่การใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ด้ัอยไปกว่ัาเดิัม โดัยท่ี่�เหตุุการณ์ใดั ๆ นั�นไม่ได้ักำาหนดัอย้่ในข้อ 3.6.1 ถึึงข้อ 3.6.5 ดัังกล่าวั

ข้างตุ้น ให้บริษััที่ฯ พิจารณาเพื�อกำาหนดัการเปล่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิที่ธิั และ/หรือ อัตุราการใช้้สิิที่ธิั (หรือปรับจำานวันหน่วัยใบสิำาคัญแสิดัง

สิิที่ธิัฯ แที่นอัตุราการใช้้สิิที่ธิั) ใหม่อย่างเป็นธัรรม โดัยไม่ที่ำาให้สิิที่ธิัของผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ด้ัอยไปกว่ัาเดิัม โดัยให้ถืึอว่ัาผู้ลการพิจารณา

นั�นเป็นท่ี่�สุิดั 

   3.6.7 การคำานวัณเปล่�ยนราคาการใช้้สิิที่ธิัและอัตุราการใช้้สิิที่ธิัตุามข้อ 3.6.1 ถึึงข้อ 3.6.6 เป็นอิสิระตุ่อกัน และจะคำานวัณการ

เปล่�ยนแปลงตุามลำาดัับเหตุุการณ์ก่อนหลังของการเปร่ยบเท่ี่ยบกับราคาตุลาดัของหุ้นสิามัญ ของบริษััที่ฯ สิำาหรับในกรณ่ท่ี่�ม่เหตุุการณ์ตุ่างๆ จะ

เกิดัขึ�นพร้อมกันให้คำานวัณการเปล่�ยนแปลงเร่ยงลำาดัับดัังน่� คือ ข้อ 3.6.1 ข้อ 3.6.5 ข้อ 3.6.4 ข้อ 3.6.2 ข้อ 3.6.3 และข้อ 3.6.6 โดัยในแตุ่ละ

ลำาดัับครั�งท่ี่�ม่การคำานวัณการเปล่�ยนแปลงให้คงสิภาพของราคาการใช้้สิิที่ธิัและอัตุราการใช้้สิิที่ธิัเป็นที่ศนิยม 3 (สิาม) ตุำาแหน่ง

   3.6.8 การคำานวัณการเปล่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิที่ธิัและอัตุราการใช้้สิิที่ธิัตุามข้อ 3.6.1 ถึึงข้อ 3.6.6 จะไม่ม่การเปล่�ยนแปลงซึึ่�ง

ที่ำาให้ราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่ส้ิงขึ�นและอัตุราการใช้้สิิที่ธิัลดัลง เว้ันแตุ่กรณ่การรวัมหุ้น สิำาหรับการคำานวัณจำานวันเงินจากการใช้้สิิที่ธิั จะคำานวัณ

จากราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่หลังการเปล่�ยนแปลง (ที่ศนิยม 3 ตุำาแหน่ง) ค้ณกับจำานวันหุ้นสิามัญ (จำานวันหุ้นสิามัญคำานวัณไดั้จาก อัตุราการใช้้

สิิที่ธิัใหม่ ค้ณกับจำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�แสิดังควัามจำานงการใช้้สิิที่ธิั เมื�อคำานวัณไดั้จำานวันหุ้นออกมาเป็นเศษัหุ้นให้ตัุดัเศษัของหุ้นนั�น

ทิี่�ง) ในกรณ่จำานวันเงินท่ี่�คำานวัณได้ัจากการใช้้สิิที่ธิัม่เศษัของบาที่ ให้ใช้้ที่ศนิยม 2 (สิอง) ตุำาแหน่ง

   ทัี่�งน่� ในกรณ่ท่ี่�ม่การเปล่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิที่ธิัจนเป็นผู้ลที่ำาให้ราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่ท่ี่�คำานวัณตุามส้ิตุรม่ราคาตุำ�ากว่ัาม้ลค่าท่ี่�

ตุราไว้ัของหุ้นสิามัญ (Par Value) ของบริษััที่ฯนั�น บริษััที่ฯ ขอสิงวันสิิที่ธิัท่ี่�จะปรับราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่เพ่ยงเท่ี่ากับม้ลค่าท่ี่�ตุราไว้ัของหุ้นสิามัญ

เท่ี่านั�น สิำาหรับอัตุราการใช้้สิิที่ธิัใหม่ให้ใช้้อัตุราการใช้้สิิที่ธิัท่ี่�คำานวัณได้ัตุามข้อ 3.6.1 ถึึงข้อ 3.6.6 เช่้นเดิัม 

   3.6.9 บริษััที่ฯ อาจที่ำาการปรับราคาการใช้้สิิที่ธิัควับค่้กับการออกใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ใหม่ที่ดัแที่นการปรับอัตุราการ 

ใช้้สิิที่ธิัก็ได้ั

   3.6.10 การเปล่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิที่ธิัและอัตุราการใช้้สิิที่ธิัตุามข้อ 3.6.1 ถึึงข้อ 3.6.6 และ/หรือ การออกใบสิำาคัญ 

แสิดังสิิที่ธิัฯ ใหม่ที่ดัแที่นการปรับอัตุราการใช้้สิิที่ธิัตุามข้อ 3.6.9 บริษััที่ฯ จะดัำาเนินการขอแจ้งรายละเอ่ยดัเก่�ยวักับการปรับสิิที่ธิัโดัยบอกถึึง

เหตุุผู้ลท่ี่�ตุ้องม่การปรับสิิที่ธิั รายละเอ่ยดัวิัธ่ัการคำานวัณ ราคาการใช้้สิิที่ธิัใหม่ อัตุราการใช้้สิิที่ธิัใหม่ วัันท่ี่�การปรับสิิที่ธิัม่ผู้ลบังคับ และจำานวัน

ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�ออกที่ดัแที่นการปรับอัตุราการใช้้สิิที่ธิั โดัยการติุดัประกาศ ณ สิำานักงานใหญ่ของบริษััที่ฯ หรือแจ้งผู่้านระบบสืิ�อสิาร

ภายในบริษััที่ฯ โดัยจะแจ้งทัี่นท่ี่นับตัุ�งแตุ่วัันท่ี่�ม่เหตุุการณ์หรือก่อนวัันท่ี่�การปรับสิิที่ธิัม่ผู้ลบังคับ 
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4.	 รายช้่�อีขอีงกรรมการทุกรายที�ได้รับการจำัดสรรใบสำาค์ัญแสดงสิทธิิฯ	และรายช้่�อีพิ่นักงานที�ได้รับจำัดสรรใบสำาค์ัญแสดงสิทธิิฯ	

เกินกวั่าร้อียละ	5	ขอีงจำำานวันใบสำาค์ัญแสดงสิทธิิฯ

 4.1	กรรมการขอีงบริษัทฯ	ที�ได้รับการจัำดสรรใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ

ลำ�ดับ ชื�อของกรรมก�ร ตำ�แหน่ง จำำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ที�จัำดสรร (หน่วย)

ร้อยละ (%) ของ
ใบสำ�คัญแสดง

สิทธิทั�งหมด

1. นายจักรกฤศฏิ� พาราพันธกุล ปิระธานกรรมการ ไม่เกิน 1,250,000 ไม่เกิน 4.24

2. นายช้เกียรติ์ รุจนพรพจี กรรมการ ไม่เกิน 900,000 ไม่เกิน 3.05

3. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ กรรมการ ไม่เกิน 1,100,000 ไม่เกิน 3.73

4. นายทรงพล ชีว็ะปิญัญาโรจน์ กรรมการ ไม่เกิน 400,000 ไม่เกิน 1.36

5. นายว็ชิรธร คงสุข กรรมการ ไม่เกิน 900,000 ไม่เกิน 3.05

6. นางอุมาว็ดี รัต์นอุดม กรรมการ ไม่เกิน 700,000 ไม่เกิน 2.37

7. นายว็รวิ็ทย์ ชัยลิมปิมนต์รี กรรมการ ไม่เกิน 900,000 ไม่เกิน 3.05

8 นายนปิกรณ์ กลิ�นทอง กรรมการ ไม่เกิน 700,000 ไม่เกิน 2.37

9. นายวิ็รัช มรกต์กาล* กรรมการ ไม่เกิน 2,000,000 ไม่เกิน 6.78

รวม ไม่เกิน 8,850,000 ไม่เกิน 30.00

* หมายเหตุุ: นายวิัรัช้ มรกตุกาล กรรมการของบริษััที่ฯ ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�สิายพาณิช้ย์และการลงทีุ่น และประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารบริษััที่  

เวันดิั�งพลัสิ จำากัดั เป็นผู้้้ได้ัรับการจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เกินกว่ัาร้อยละ 5 ของ จำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ทัี่�งหมดัท่ี่�เสินอขายในครั�งน่� ทัี่�งน่� 

ข้อ 3.4.2 (4) ของสิรุปข้อกำาหนดัสิิที่ธิัของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ น่�ได้ักำาหนดัว่ัา กรณ่บุคคลผู้้้ใดัดัำารงตุำาแหน่งหลายตุำาแหน่งในบริษััที่ฯ ให้บุคคลดัังกล่าวั 

ได้ัรับการจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ในตุำาแหน่งส้ิงสุิดัตุำาแหน่งเด่ัยวัเท่ี่านั�น

	 4.2		รายช่้�อีพิ่นักงานที�ได้รับจัำดสรรใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ	 เกินกว่ัาร้อียละ	5	ขอีงจำำานวันใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ	 ที�จำะอีอีกและ

เสนอีขาย

 นายสัินติุธัร บุญเจือ กรรมการบริหารของบริษััที่ฯ กรรมการบริหารควัามเส่ิ�ยงของบริษััที่ฯ ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารสิายงาน

นวััตุกรรมเที่คโนโลย่ เป็นผู้้้ได้ัรับจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ จำานวัน ไม่เกิน 2,000,000 หน่วัย คิดัเป็น ไม่เกินร้อยละ 6.78 ของใบสิำาคัญแสิดัง

สิิที่ธิัฯ ทัี่�งหมดัท่ี่�ออกในครั�งน่� ทัี่�งน่�ข้อ 3.4.2 (4) ของสิรุปข้อกำาหนดัสิิที่ธิัของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯน่� ได้ักำาหนดัว่ัา กรณ่บุคคลผู้้้ใดัดัำารงตุำาแหน่ง

หลายตุำาแหน่งในบริษััที่ฯ ให้บุคคลดัังกล่าวัได้ัรับการจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ในตุำาแหน่งส้ิงสุิดัตุำาแหน่งเด่ัยวัเท่ี่านั�น

	 4.3	ค์วัามเห็นขอีงค์ณะกรรมการบริษัทและค์ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่์าตอีบแทนถึุงเหตุผล	ค์วัามจำำาเป็น	และ

ประโยช้น์ที�บริษัทฯ	จำะได้รับจำากการจัำดสรรหลักทรัพิ่ย์ให้แก่กรรมการและพิ่นักงานที�ได้รับการจัำดสรรใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ	 เกินกว่ัาร้อีย

ละ	5

	 	 	 4.3.1	นายวิัรัช้	มรกตกาล	กรรมการขอีงบริษัทฯ	ที�ได้รับการจัำดสรรใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ	เกินกว่ัาร้อียละ	5

   เนื�องด้ัวัยท่ี่�ประชุ้มคณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่น2 ได้ัม่มติุอนุมัติุให้จัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ให้แก่กรรมการ 

และพนักงานของบริษััที่ฯ ภายใตุ้โครงการ SABUY-WB จำานวัน 29,500,000 หน่วัย ทัี่�งน่�รายละเอ่ยดัปรากฎตุาม ข้อ 2 และ 3 ข้างตุ้น  

ปรากฎว่ัาจากการอนุมัติุจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัของคณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่นดัังกล่าวั ที่ำาให้นายวิัรัช้ มรกตุกาล  

กรรมการบริษััที่ฯ ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�สิายงานพาณิช้ย์และการลงทีุ่น และประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ เวันดิั�ง พลัสิ จำากัดั ได้ัรับจัดัสิรร 

ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เป็นจำานวันไม่เกิน 2,000,000 หน่วัย จาก 29,500,000 หน่วัย จึงที่ำาให้นายวิัรัช้ มรกตุกาล เป็นผู้้้ได้ัรับการจัดัสิรร 

ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เกินกว่ัาร้อยละ 5 ของ จำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯทัี่�งหมดัท่ี่�เสินอขายในครั�งน่� 

2 คณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่น ประกอบไปด้ัวัยกรรมการของบริษััที่ฯ 3 ท่ี่าน ได้ัแก่ 1. นายศรัณย์ สุิภัคศรัณย์ 2. นางอุมาวัด่ั รัตุนอุดัม 

3. นายวัรวิัที่ย์ ชั้ยลิมปมนตุร่ ซึึ่�งทัี่�ง 3 ท่ี่าน ไม่ได้ัเป็นกรรมการท่ี่�จะได้ัรับจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัเกินกว่ัาร้อยละ 5
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   คณะกรรมการบริษััที่และคณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่นม่ควัามเห็นว่ัา นายวิัรัช้ มรกตุกาล ม่คุณสิมบัติุ 

คุณธัรรม จริยธัรรม ควัามร้้ ควัามสิามารถึ ควัามเช่้�ยวัช้าญ ประสิบการณ์ ซึึ่�งเป็นประโยช้น์ตุ่อธุัรกิจของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อย ทัี่�งในปัจจุบัน

และตุ่อไปในอนาคตุ อ่กทัี่�งการจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯท่ี่�จะซืึ่�อหุ้นสิามัญเพิ�มทุี่นของบริษััที่ก็เพื�อให้เกิดัควัามร้้สึิกในการเป็นเจ้าของร่วัม

กับบริษััที่ฯ อันเป็นการเสิริมสิร้างควัามมุ่งมั�นและควัามตัุ�งใจท่ี่�จะร่วัมกันนำาพาบริษััที่ฯ ไปส่้ิควัามเจริญรุ่งเรืองตุ่อไปในอนาคตุเพื�อบรรลุ 

เป้าหมายที่างธุัรกิจและเพื�อการเติุบโตุอย่างยั�งยืนของบริษััที่ฯ ซึึ่�งนายวิัรัช้ มรกตุกาล ได้ัเข้าดัำารงตุำาแหน่งกรรมการบริษััที่ตัุ�งแตุ่วัันท่ี่�  

11 มกราคม 2564 ท่ี่�ผู่้านมา จึงยังไม่ได้ัม่การเข้าร่วัมประชุ้มคณะกรรมการบริษััที่แตุ่อย่างใดั อย่างไรก็ตุาม เมื�อพิจารณาจากควัามร้้  

ควัามสิามารถึและประสิบการณ์ของนายวิัรัช้ มรกตุกาล คณะกรรมการบริษััที่เชื้�อว่ัาบริษััที่ฯ จะได้ัรับประโยช้น์ตุอบแที่นกลับมาในร้ปของ 

ผู้ลการดัำาเนินงานท่ี่�ด่ัขึ�นซึึ่�งม่ควัามคุ้มค่าเมื�อเปร่ยบเท่ี่ยบกับจำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�นายวิัรัช้ มรกตุกาล จะไดั้รับ ซึึ่�งเกิดัจากการใช้้สิิที่ธิัตุาม 

ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�จะได้ัรับ 

	 	 	 4.3.2	นายสันติธิร	บุญเจ่ำอี	กรรมการบริหารขอีงบริษัทฯ	ได้รับการจัำดสรรใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ	เกินกว่ัาร้อียละ	5

   นอกจากน่� ประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารได้ัจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัให้แก่กรรมการและพนักงาน ภายใตุ้โครงการ SABUY-WB 

ปรากฏิว่ัา นายสัินติุธัร บุญเจือ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารควัามเส่ิ�ยง และประธัานเจ้าหน้าท่ี่�บริหารสิายงานนวััตุกรรมเที่คโนโลย ่ได้ัรับ

จัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เป็นจำานวันไม่เกิน 2,000,000 หน่วัย จาก 29,500,000 หน่วัย จึงที่ำาให้นายสัินติุธัร บุญเจือ เป็นผู้้้ได้ัรับการจัดัสิรร

ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เกินกว่ัาร้อยละ 5 ของ จำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯทัี่�งหมดัท่ี่�เสินอขายในครั�งน่�เช่้นเด่ัยวักัน 

   คณะกรรมการบริษััที่และคณะกรรมการสิรรหาและกำาหนดัค่าตุอบแที่นม่ควัามเห็นว่ัานายสัินติุธัร บุญเจือ เป็นบุคลากรหลัก

ในการปฏิิบัติุงานเพื�อสินับสินุนการดัำาเนินธุัรกิจหลักของบริษััที่ฯ ในการพัฒนาผู้ลิตุภัณฑ์์ และบริการตุ่าง ๆ  ซึึ่�งสิามารถึตุอบสินองตุ่อการขยาย

ตัุวัของธุัรกิจในอนาคตุได้ั คณะกรรมการบริษััที่เชื้�อว่ัาบริษััที่ฯ จะได้ัรับประโยช้น์ตุอบแที่นกลับมาในร้ปของผู้ลการดัำาเนินงานท่ี่�ด่ัขึ�นซึึ่�งม่ควัาม

คุ้มค่าเมื�อเปร่ยบเท่ี่ยบกับจำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�นายสัินติุธัร บุญเจือ จะได้ัรับ ซึึ่�งเกิดัจากการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ท่ี่�จะได้ัรับ

   ทัี่�งน่� เนื�องจากการเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ในครั�งน่�เป็นการเสินอขายแบบไม่คิดัม้ลค่า โดัยม่ราคาการใช้้สิิที่ธิั (ตุ่อหน่วัย)  

3.25 บาที่ จะไม่ก่อให้เกิดัผู้ลประโยช้น์แก่ นายวิัรัช้ มรกตุกาล และนายสัินติุธัร บุญเจือ เนื�องจากราคาการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นดัังกล่าวั เป็นราคาท่ี่�ส้ิง

กว่ัาราคาตุลาดั ทัี่�งน่� บนสิมมติุฐานราคาตุลาดัก่อนเสินอขายท่ี่� 2.19 บาที่ ตุ่อหุ้น ซึึ่�งเป็นราคาถัึวัเฉล่�ยถ่ึวังนำ�าหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วัันที่ำาการ

ติุดัตุ่อกันก่อนวัันท่ี่�คณะกรรมการม่มติุอนุมัติุโครงการและกำาหนดัราคาการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ

5.	 ผลกระทบที�มีต่อีผ้้ถุ่อีหุ้นเน่�อีงจำากการอีอีกและเสนอีขายใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ	ให้แก่กรรมการและพิ่นักงานขอีงบริษัทฯ	และ

บริษัทย่อีย

	 5.1	ผลกระทบต่อีราค์าตลาดขอีงหุ้น	(Price	Dilution)	เม่�อีมีการใช้้สิทธิิซ่ื้�อีหุ้นขอีงกรรมการและ	 	 	

พิ่นักงานขอีงบริษัทฯ	และบริษัทย่อีย

 ในกรณ่ท่ี่�ม่การใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ทัี่�งหมดัทัี่�งจำานวัน 29,500,000 หน่วัย ในราคาการใช้้สิิที่ธิั (ตุ่อหน่วัย) 3.25 บาที่  

จะไม่ก่อให้เกิดัผู้ลกระที่บตุ่อราคาตุลาดัหุ้นของบริษััที่ฯ เนื�องจากราคาการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นดัังกล่าวั เป็นราคาท่ี่�ส้ิงกว่ัาราคาตุลาดั (ไม่ม่ส่ิวันลดั

จากราคาตุลาดั) ทัี่�งน่� บนสิมมติุฐานราคาตุลาดัก่อนเสินอขายท่ี่� 2.19 บาที่ ตุ่อหุ้น ซึึ่�งเป็นราคาถัึวัเฉล่�ยถ่ึวังนำ�าหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วััน

ที่ำาการติุดัตุ่อกันก่อนวัันท่ี่�คณะกรรมการม่มติุอนุมัติุโครงการและกำาหนดัราคาการใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นสิามัญตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ

 อย่างไรก็ตุาม ผู้ลกระที่บตุ่อราคาตุลาดัของหุ้น เมื�อม่การใช้้สิิที่ธิัซืึ่�อหุ้นของกรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยจะ

ขึ�นอย้่กับราคาตุลาดัหุ้นของบริษััที่ฯ ณ วัันท่ี่�หุ้นเพิ�มทุี่นท่ี่�เกิดัจากการใช้้สิิที่ธิัของกรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยเข้าที่ำาการ

ซืึ่�อขายในตุลาดัหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ยโดัยใช้้ส้ิตุรคำานวัณดัังตุ่อไปน่�
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	 ส้ตรการค์ำานวัณ	:

   Price Dilution =   (ราคาก่อนการเสินอขาย – ราคาตุลาดัหลังการเสินอขาย)
       ราคาตุลาดัก่อนการเสินอขาย

   Price Dilution  =  (Po-Pn)/Po

   Pn =  (PoQo) + (ราคาการใช้้สิิที่ธิัของ SABUY-WB*Qw) / (Qo+Qw)

   Po = ราคาตุลาดัถัึวัเฉล่�ยถ่ึวังนำ�าหนักของหุ้นสิามัญของบริษััที่ท่ี่�ที่ำาการซืึ่�อขายในตุลาดัหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย 

     ในช่้วังเวัลา 7 วัันที่ำาการติุดัตุ่อกันก่อนวัันท่ี่�คณะกรรมการม่มติุให้เสินอวัาระตุ่อท่ี่�ประชุ้มผู้้้ถืึอหุ้นเพื�อขออนุมัติุให้ 

     บริษััที่เสินอขายหุ้นรองรับ 

   Pn = ราคาเฉล่�ยของหุ้นทัี่�งหมดัภายหลังการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัของกรรมการและพนักงานของบริษััที่และ 

     บริษััที่ย่อยทัี่�งหมดั

   Qo = จำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�ม่อย้เ่ดิัม (จำานวันหุ้นท่ี่�ช้ำาระแล้วั)

   Qw = จำานวันหุ้นสิามัญใหม่ท่ี่�เพิ�มขึ�นจากการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ทัี่�งจำานวันซึึ่�ง เท่ี่ากับ 29,500,000 หุ้น

	 5.2	ผลกระทบต่อีส่วันแบ่งกำาไรหร่อีสิทธิิในการอีอีกเสียงขอีงผ้้ถุ่อีหุ้นเดิม	(Control	Dilution)

   ส้ิตุรคำานวัณ: Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)

   Qo  =  จำานวันหุ้นสิามัญท่ี่�ม่อย้่เดิัมเท่ี่ากับ 1,005,000,000 หุ้น ณ วัันประชุ้มคณะกรรมการบริษััที่ท่ี่�ม่มติุให้ออกและ 

     เสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ เมื�อวัันท่ี่� 22 กุมภาพันธ์ั 2564

   Qw  =  จำานวันหุ้นสิามัญใหม่ท่ี่�เพิ�มขึ�นจากการใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ทัี่�งจำานวันซึึ่�ง เท่ี่ากับ 29,500,000 หุ้น

   ดัังนั�น (ตัุวัเลขท่ี่�ใช้้ในการคำานวัณด้ัานล่างม่หน่วัย : หุ้น)

   Control Dilution = 29,500,000 / (1,005,000,000 + 29,500,000)

      =  ไม่เกินร้อยละ 2.85 

 ในกรณ่ท่ี่�ม่การใช้้สิิที่ธิัตุามใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ทัี่�งหมดัท่ี่�ม่การจัดัสิรรให้แก่กรรมการและพนักงานจำานวัน 29,500,000 หน่วัย  

จะม่ผู้ลที่ำาให้ส่ิวันแบ่งกำาไรและสิิที่ธิัออกเส่ิยงของผู้้้ถืึอหุ้นเดิัมของบริษััที่ฯ ลดัลงในอัตุราร้อยละ 2.85 ของสิ่วันแบ่งกำาไรหรือสิิที่ธิัในการออก

เส่ิยงเดิัม 

 อย่างไรก็ด่ั เนื�องจากบริษััที่ฯ จะเสินอตุ่อท่ี่�ประชุ้มสิามัญผู้้้ถืึอหุ้นประจำาปี 2564 ซึึ่�งจะจัดัขึ�นในวัันท่ี่� 20 เมษัายน 2564 เพื�อ

พิจารณาอนุมัติุการออกและเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ภายใตุ้โครงการ SABUY-WB ในครั�งน่� ดัังนั�นหากคำานวัณโดัยอาศัยข้อม้ล 

ท่ี่�ตัุ�งอย้่บนสิมมติุฐานว่ัา ใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิั SABUY-WA ซึึ่�งม่การออกและจัดัสิรรใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัแล้วั โดัยจะถึึงถึึงวัันครบวัันกำาหนดั 

ใช้้สิิที่ธิัในวัันท่ี่� 1 เมษัายน 2564 น่� (ในอัตุราส่ิวันร้อยละ 50 ของใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิั SABUY-WA เป็น จำานวัน 22,500,000 หน่วัย อัตุราการ

ใช้้สิิที่ธิัใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิั 1 หน่วัย สิามารถึซืึ่�อหุ้นสิามัญเพิ�มทุี่นของบริษััที่ได้ั 1 หุ้น) ม่ผู้้้ถืึอใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิั SABUY WA ใช้้สิิที่ธิัแปลง

สิภาพใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัทัี่�งหมดัและหุ้นเพิ�มทุี่นใหม่ท่ี่�เสินอขายทัี่�งหมดัม่การจองซืึ่�อและช้ำาระราคาครบถ้ึวันแล้วั จะที่ำาให้หุ้นท่ี่�ช้ำาระแล้วั 

ของบริษััที่ฯ เพิ�มขึ�นเป็น 1,027,500,000 หุ้น ผู้ลกระที่บตุ่อส่ิวันแบ่งกำาไรหรือสิิที่ธิัออกเส่ิยงของผู้้้ถืึอหุ้นเดิัม (Control Dilution) ลดัลงใน

อัตุราร้อยละ 2.79

รายงานประจำาปี 2564
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6.	 ลักษณะและเง่�อีนไขขอีงใบสำาคั์ญแสดงสิทธิิฯ

การออกและเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษััที่ฯ และบริษััที่ย่อยจะเป็นไปตุามท่ี่�ได้ักำาหนดัไว้ั

ในประกาศคณะกรรมการกำากับตุลาดัทุี่น ท่ี่� ที่จ. 32/2551 เรื�องการเสินอขายหลักที่รัพย์ท่ี่�ออกใหม่ตุ่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวัันท่ี่� 15 

ธัันวัาคม 2551 (รวัมทัี่�งท่ี่�ได้ัม่การแก้ไขเพิ�มเติุม) และประกาศคณะกรรมการกำากับตุลาดัทุี่น ท่ี่� ที่จ. 34/2551 เรื�องการขออนุญาตุและการ

อนุญาตุให้เสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัท่ี่�จะซืึ่�อหุ้นออกใหม่และหุ้นท่ี่�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิั ลงวัันท่ี่� 15 ธัันวัาคม 2551  

(รวัมทัี่�งท่ี่�ได้ัม่การแก้ไขเพิ�มเติุม) หรือประกาศอื�นใดัท่ี่�ใช้้บังคับแที่นรวัมทัี่�งกฎและระเบ่ยบอื�นๆ ท่ี่�เก่�ยวัข้อง

7.	 สิทธิิขอีงผ้้ถุ่อีหุ้นในการคั์ดค้์านการเสนอีขาย

ตุามประกาศคณะกรรมการกำากับตุลาดัทุี่น ท่ี่� ที่จ. 32/2551 เรื�องการเสินอขายหลักที่รัพย์ท่ี่�ออกใหม่ตุ่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวััน

ท่ี่� 15 ธัันวัาคม 2551 (และท่ี่�แก้ไขเพิ�มเติุม) สิิที่ธิัของผู้้้ถืึอหุ้นในการคัดัค้านการเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัตุ่อกรรมการและพนักงานในครั�ง

น่�ม่ ดัังน่�

(1) การออกและเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัตุ่อกรรมการ และ/หรือพนักงานตุ้องได้ัรับอนุมัติุจากท่ี่�ประชุ้มผู้้้ถืึอหุ้นด้ัวัยคะแนนเส่ิยง

ไม่น้อยกว่ัาสิามในส่ิ�ของจำานวันเส่ิยงทัี่�งหมดัของผู้้้ถืึอหุ้นท่ี่�มาประชุ้มและม่สิิที่ธิัออกเส่ิยง และตุ้องไม่ม่ผู้้้ถืึอหุ้นซึึ่�งถืึอหุ้นรวัมกันเกินกว่ัาร้อยละ

สิิบของจำานวันเส่ิยงทัี่�งหมดัของผู้้้ถืึอหุ้นท่ี่�มาประชุ้มและออกเส่ิยงคัดัค้านการเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัในครั�งน่�

(2) ในกรณ่ท่ี่�จะเสินอขายใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัตุ่อกรรมการหรือพนักงานรายใดัเกินกว่ัาร้อยละห้าของจำานวันใบสิำาคัญแสิดังสิิที่ธิัทัี่�งหมดั

ท่ี่�เสินอขายในครั�งน่� จะตุ้องได้ัรับอนุมัติุจากท่ี่�ประชุ้มผู้้้ถืึอหุ้นเป็นรายบุคคลด้ัวัยคะแนนเส่ิยงไม่น้อยกว่ัาสิามในสิ่�ของจำานวันเส่ิยงทัี่�งหมดัของ

ผู้้้ถืึอหุ้นท่ี่�มาประชุ้มและม่สิิที่ธิัออกเส่ิยง และตุ้องไม่ม่ผู้้้ถืึอหุ้นซึึ่�งถืึอหุ้นรวัมกันเกินกว่ัาร้อยละห้าของจำานวันเส่ิยงทัี่�งหมดัของผู้้้ถืึอหุ้นท่ี่�มา

ประชุ้มคัดัค้านมติุดัังกล่าวั
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการต์รว็จสอบ  
และรายงานกรรมการชุดย่อยอื�นๆ

รายงานประจำาปี 2564
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอีบ และรายงานกรรมการชุุดย่อียอ่ี�นๆ
คณะกรรมการตุรวัจสิอบของ บริษััที่ สิบาย เที่คโนโลย่จำากัดั (มหาช้น) ได้ัรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษััที่ ซึึ่�งระบุไว้ัในกฎบัตุร 

คณะกรรมการตุรวัจสิอบ ซึึ่�งสิอดัคล้องกับข้อกำาหนดัของคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และตุลาดัหลักที่รัพย์ และตุลาดัหลักที่รัพย์ 

แห่งประเที่ศไที่ยอย่างครบถ้ึวัน ได้ัแก่ การสิอบที่านรายงานที่างการเงิน รายการระหว่ัางกัน การบริหารควัามเส่ิ�ยง ระบบการควับคุมภายใน

กำากับด้ัแลงานตุรวัจสิอบภายใน การปฏิิบัติุตุามกฎหมายระเบ่ยบข้อบังคับตุ่าง ๆ  ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการดัำาเนินธุัรกิจทัี่�งในประเที่ศและตุ่างประเที่ศ 

การพิจารณาเสินอแตุ่งตัุ�งผู้้้สิอบบัญช่้และค่าสิอบบัญช่้ 

คณะกรรมการตุรวัจสิอบของบริษััที่ สิบาย เที่คโนโลย่จำากัดั (มหาช้น) ประกอบด้ัวัยกรรมการอิสิระ 3 ท่ี่าน โดัยม่ 1 ท่ี่าน เป็นผู้้้ม่ควัาม

ร้้และประสิบการณ์เพ่ยงพอท่ี่�จะสิอบที่านควัามน่าเชื้�อถืึอของงบการเงิน 

คณะกรรมการตุรวัจสิอบ ประกอบด้ัวัย 

1. นายจักรกฤศฏิิ� พาราพันธักุล ประธัานคณะกรรมการตุรวัจสิอบ

2. นายศรัณย์ สุิภัคศรัณย์ กรรมการตุรวัจสิอบ

3. นางอุมาวัด่ั รัตุนอุดัม กรรมการตุรวัจสิอบ

โดัยในปี 2564 คณะกรรมการตุรวัจสิอบได้ัม่การประชุ้มรวัมทัี่�งสิิ�น 6 ครั�ง คณะกรรมการตุรวัจสิอบได้ัสิรุปผู้ลการดัำาเนินงานในปี 2564 

โดัยม่สิาระสิำาคัญ ดัังน่�

(1) ก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน

คณะกรรมการตุรวัจสิอบ ได้ัสิอบที่านงบการเงินรายไตุรมาสิและงบการเงินประจำาปี ของกลุ่มบริษััที่ โดัยเชิ้ญฝ่่ายจัดัการท่ี่�เก่�ยวัข้องและ 

ผู้้้สิอบบัญช่้เข้าร่วัมประชุ้มในวัาระการพิจารณางบการเงินเพื�อช่้�แจงและตุอบข้อซัึ่กถึามของคณะกรรมการตุรวัจสิอบในเรื�องควัามถ้ึกตุ้อง 

ควัามครบถ้ึวัน การปรับปรุงรายการบัญช่้ท่ี่�สิำาคัญซึึ่�งส่ิงผู้ลกระที่บตุ่องบการเงินควัามเพ่ยงพอของข้อม้ลท่ี่�เปิดัเผู้ยไว้ัในงบการเงิน และข้อสัิงเกตุ

ของผู้้้สิอบบัญช่้ ซึึ่�งได้ัพิจารณาและสิอบที่านแล้วั คณะกรรมการตุรวัจสิอบม่ควัามเห็นว่ัางบการเงินได้ัแสิดังรายการโดัยถ้ึกตุ้องท่ี่�สิมควัรในสิาระ

สิำาคัญตุามมาตุรฐานรายงานที่างการเงินเพื�อจัดัที่ำาบัญช่้และรายงานที่างการเงินท่ี่�ครบถ้ึวันทัี่นเวัลาเชื้�อถืึอได้ัเป็นประโยช้น์ตุ่อนักลงทุี่นและ 

ผู้้้ใช้้งบการเงิน

(2) ก�รสอบท�นร�ยก�รที�เกี�ยวโยงกันหรือร�ยก�รที�อ�จำมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

คณะกรรมการตุรวัจสิอบ ได้ัสิอบที่านรายการระหว่ัางกันหรือรายการท่ี่�อาจม่ควัามขัดัแย้งที่างผู้ลประโยช้น์ท่ี่�เข้าข่ายรายการเก่�ยวัโยง

ตุามประกาศหรือข้อระเบ่ยบ ของคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และตุลาดัหลักที่รัพย์และตุลาดัหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย ซึึ่�งคณะกรรมการ

ตุรวัจสิอบได้ัให้ควัามสิำาคัญกับประเด็ันดัังกล่าวั เนื�องจากกลุ่มบริษััที่ อาจม่รายการท่ี่�เก่�ยวัข้องกับบริษััที่ของผู้้้ถึอืหุ้นใหญ่ โดัยที่างคณะกรรมการ

ตุรวัจสิอบไดัอ้นุมัติุนโยบายการที่ำารายการท่ี่�เก่�ยวัข้องไว้ัเพื�อให้กลุ่มบรษัิัที่ ใช้้เป็นแนวัที่างในการปฏิิบัติุให้ม่ควัามเหมาะสิมม่ควัามเปน็ธัรรมตุาม

เงื�อนไขการค้าทัี่�วัไปและไม่ก่อให้เกิดัการถ่ึายเที่ผู้ลประโยช้น์ รวัมทัี่�งม่การเปิดัเผู้ยข้อม้ลอยา่งครบถ้ึวันเพ่ยงพอ โดัยยดึัถืึอการปฏิิบัติุตุามนโยบาย

การกำากับด้ัแลกิจการท่ี่�ด่ัตุามประกาศคณะกรรมการตุลาดัหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย

(3) ก�รสอบท�นก�รบริห�รคว�มเสี�ยง

คณะกรรมการบริษััที่ คณะกรรมการบริหารควัามเส่ิ�ยงและฝ่่ายจัดัการได้ัให้ควัามสิำาคัญกับการบริหารควัามเส่ิ�ยงม่การประเมินทัี่�งปัจจัย

ภายในและภายนอกโอกาสิท่ี่�จะเกดิัผู้ลกระที่บและจัดัที่ำาแผู้นการจัดัการบรหิารควัามเส่ิ�ยงประจำาปีเพื�อป้องกันหรือลดัผู้ลกระที่บท่ี่�อาจเกดิัขึ�นตุ่อ

การดัำาเนินธุัรกิจให้อย้่ในระดัับท่ี่�สิามารถึยอมรับได้ัโดัยคณะกรรมการบริหารควัามเส่ิ�ยงซึึ่�งได้ัรับการแตุ่งตัุ�งจากคณะกรรมการบริษััที่เพื�อกำากับ

ด้ัแลการบริหารควัามเส่ิ�ยงของกลุ่มบริษััที่ โดัยใหฝ่้่ายจัดัการรายงานควัามกา้วัหน้าด้ัานควัามเส่ิ�ยงอย่างสิมำ�าเสิมอทัี่�งน่�คณะกรรมการตุรวัจสิอบ

ได้ัสิอบถึามถึึงประสิิที่ธิัผู้ลของการบริหารควัามเส่ิ�ยงจากรายงานผู้ลการดัำาเนินงานของกลุ่มบริษััที่ และผู้ลการตุรวัจสิอบของผู้้้ตุรวัจสิอบระบบ

ควับคุมภายในผู้้้สิอบบัญช่้ของกลุ่มบริษััที่ ซึึ่�งสิามารถึเชื้�อมั�นได้ัว่ัากลุ่มบริษััที่ ม่การบริหารจัดัการควัามเส่ิ�ยงอย้่ในระดัับท่ี่�ยอมรับได้ั
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(4) ก�รสอบท�นก�รประเมินก�รควบคุมภ�ยใน

คณะกรรมการตุรวัจสิอบได้ัสิอบที่านการสิอบที่านระบบควับคุมภายในของกลุ่มบริษััที่ ตุามแนวัที่างของคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์ 

และตุลาดัหลักที่รัพย์ ซึึ่�งผู้ลการสิอบที่านของหน่วัยงานตุรวัจสิอบภายในและผู้้้สิอบบัญช่้ ไม่พบประเด็ันหรือข้อบกพร่องท่ี่�อาจส่ิงผู้ลกระที่บตุ่อ

การดัำาเนินงานของกลุ่มบริษััที่ อย่างม่นัยสิำาคัญตุลอดัจนฝ่่ายจัดัการได้ัดัำาเนินการปรับปรุงแก้ไขตุามข้อเสินอแนะของคณะกรรมการตุรวัจสิอบ 

ผู้้้สิอบบัญช่้และหน่วัยงานตุรวัจสิอบภายในอย่างตุ่อเนื�อง แสิดังให้เห็นถึึงการให้ควัามสิำาคัญตุ่อการควับคุมภายในของกลุ่มบริษััที่ ซึึ่�งสิามารถึ

สิร้างควัามเชื้�อมั�นอย่างสิมเหตุุสิมผู้ลได้ัว่ัา กลุ่มบริษััที่ ม่การควับคุมภายในท่ี่�เพ่ยงพอ โดัยในปี 2564 ได้ัมอบหมายให้ ฝ่่ายตุรวัจสิอบภายใน  

ในฐานะหน่วัยงานตุรวัจสิอบภายในของบริษััที่ สิบาย เที่คโนโลย ่จำากัดั ได้ัจัดัที่ำาแผู้นการตุรวัจสิอบสิำาหรับปีดัำาเนินงาน 2564 ให้เป็นไปตุาม 

มาตุรฐานวิัช้าช่้พของการตุรวัจสิอบภายในท่ี่�ยอมรับโดัยทัี่�วัไป แผู้นการตุรวัจสิอบจัดัที่ำาขึ�นโดัยเหตุุการณ์ท่ี่�ประเมินได้ัว่ัา อาจม่ผู้ลกระที่บ 

ตุ่อควัามสิามารถึในการบรรลุวััตุถุึประสิงค์ที่างธุัรกิจขององค์กร โดัยอาศัยการพิจารณาจากสิิ�งท่ี่�ตุรวัจพบในการตุรวัจสิอบระบบการควับคุม

ภายในท่ี่�ควัรให้ควัามสิำาคัญนำามาจัดัลำาดัับกิจกรรมตุามนัยสิำาคัญของควัามเส่ิ�ยงท่ี่�อาจม่ผู้ลกระที่บตุ่อการสัิมฤที่ธิั�ในวััตุถุึประสิงค์ของบริษััที่

และกำาหนดัเป็นแผู้นการตุรวัจสิอบล่วังหน้าสิำาหรับปีดัำาเนินงาน โดัยมุ่งเน้นการตุรวัจสิอบและประเมินควัามม่ประสิิที่ธิัภาพและประสิิที่ธิัผู้ล

ของระบบการควับคุมภายในให้ครอบคลุมการดัำาเนินงานสิำาคัญขององค์กรโดัยในแผู้นงานตุรวัจสิอบภายในประจำาปี 2564 ตุามท่ี่�ได้ัรับ

อนุมัติุจากท่ี่�ประชุ้มคณะกรรการตุรวัจสิอบ ครั�งท่ี่� 2/2564 วัันท่ี่� 22 กุมภาพันธ์ั 2564 ได้ักำาหนดัขอบเขตุการตุรวัจสิอบระบบงานท่ี่�สิำาคัญ

ประจำาปี ได้ัแก่ ระบบ Call Center ระบบการรับร้้รายได้ั ระบบที่รัพยากรบุคคล และ ระบบขายและการตุลาดั ซึึ่�งหลังจากการรายงาน

ผู้ลการตุรวัจสิอบและการตุรวัจตุิดัตุามผู้ล ในทีุ่กระบบตุามแผู้นการตุรวัจสิอบฯ รวัมทัี่�งการตุรวัจสิอบระบบท่ี่�เก่�ยวัข้องกันแล้วั ไม่พบ

ประเด็ันควัามเส่ิ�ยงส้ิงท่ี่�ยังไม่ได้ัรับการปรับปรุงแก้ไข ซึึ่�งเป็นเหตุุให้ผู้้้ตุรวัจสิอบภายในเกิดัควัามไม่เชื้�อมั�นในระบบท่ี่�ตุรวัจสิอบแตุ่อย่างใดั 

นอกจากน่�บริษััที่ เคพ่เอ็มจ่ ภ้มิไช้ย สิอบบัญช่้ จำากัดั ซึึ่�งเป็นผู้้้สิอบบัญช่้รับอนุญาตุของบริษััที่ได้ัม่การสิอบที่านระบบการควับคุมภายใน 

ของบริษััที่ในสิ่วันท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการจัดัที่ำางบการเงิน เพื�อให้เกิดัควัามน่าเชื้�อถืึอได้ัของรายงานที่างการเงิน โดัยไม่พบข้อบกพร่องท่ี่�เป็น 

สิาระสิำาคัญสิำาหรับงบการเงินของบริษััที่ปีสิิ�นสุิดั 31 ธัันวัาคม 2564

(5) ก�รสอบท�นก�รปฏิิบัติต�มกฎหม�ย
คณะกรรมการตุรวัจสิอบไดั้สิอบที่านการปฏิิบัติุงานและกำากับให้กลุ่มบริษััที่ ดัำาเนินกิจการอย่างถ้ึกตุ้องตุามระเบ่ยบและระบบงานท่ี่�

กำาหนดัไว้ัการดัำาเนินธุัรกิจของกลุ่มบริษััที่ ให้ม่คุณธัรรม ซึึ่�งหากกลุ่มบริษััที่ เป็นบริษััที่จดัที่ะเบ่ยนแล้วัก็จะตุ้องปฏิิบัติุตุามข้อกำาหนดักฎหมาย

ว่ัาด้ัวัยหลักที่รัพย์และตุลาดัหลักที่รัพย์ข้อกำาหนดัของคณะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และตุลาดัหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ยตุลอดัจนกฎหมาย

อื�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวัข้องกับการดัำาเนินธุัรกิจของกลุ่มบริษััที่ อย่างเคร่งครัดั เพื�อให้มั�นใจว่ัากลุ่มบริษััที่ ม่การดัำาเนินการตุามเงื�อนไขที่างธุัรกิจปกติุ 

อย่างถ้ึกตุ้องเหมาะสิม

(6) ก�รกำ�กับดูแลง�นตรวจำสอบภ�ยใน

คณะกรรมการตุรวัจสิอบ ม่หน้าท่ี่�กำากับด้ัแลหน่วัยงานตุรวัจสิอบภายในให้ม่ควัามเป็นอิสิระ โดัยได้้แต่่งต่้�งให้้ นายจตุ่พร ว้ันเต่็ม  

ห้้วัห้น้าสายงานต่รวัจสอบภายใน ของบริษ้ัท สบายเทคโนโลยี จำาก้ัด้ (มห้าชน) เป็็นผู้้้ร้บผิู้ด้ชอบในกัารป็ฏิิบ้ติ่ห้น้าที�ควับคุมกัารต่รวัจสอบ

ภายใน ของกัลุ่มบริษ้ัทฯ เน่�องจากัมีควัามร้้ควัามสามารถและควัามระม้ด้ระว้ัง รอบคอบ มีควัามเป็็นอิสระอย่างเพียงพอรวัมท้�งมีป็ระสบกัารณ์์ 

ในกัารป็ฏิิบ้ติ่งานด้้านกัารต่รวัจสอบภายใน และเคยเข้าอบรมในห้ล้กัส้ต่รที�เกีั�ยวัข้องด้้านกัารต่รวัจสอบภายในตุลอดัจนการกำากับด้ัแล 

การตุรวัจสิอบให้เป็นมาตุรฐานสิากลและม่การวัางแผู้นการตุรวัจสิอบประจำาปีให้สิอดัคล้องกับควัามเส่ิ�ยงของกลุ่มบริษััที่และกลยุที่ธ์ั 

ทิี่ศที่างขององค์กรเพื�อสิร้างม้ลค่าให้แก่องค์กรก่อให้เกิดัการกำากับด้ัแลกิจการท่ี่�ด่ัและม่การควับคุมภายในท่ี่�ด่ัซ่ึ่�งทำาให้้เช่�อได้้ว่ัาต่ามคุณ์สมบ้ติ่

ข้างต้่น มีควัามเห้มาะสมเพียงพอก้ับกัารป็ฏิิบ้ติ่ห้น้าที�ด้้งกัล่าวั โดัยให้รายงานตุรงตุ่อคณะกรรมการตุรวัจสิอบ 

รายงานประจำาปี 2564
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ก�รพิจำ�รณ�เสนอแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและค่�สอบบัญชีประจำำ�ป ี2564

คณะกรรมการตุรวัจสิอบ ไดัคั้ดัเลอืกผู้้้สิอบบญัช่้โดัยพิจารณาจากการปฏิิบัติุงานควัามเปน็อิสิระคณุสิมบติัุทัี่กษัะควัามร้แ้ละประสิบการณ์  

ม่ควัามเข้าใจในการตุรวัจสิอบธุัรกิจของกลุ่มบริษััที่ ในปีท่ี่�ผู่้านมาที่ำาการตุรวัจสิอบและได้ัให้ควัามเห็นตุ่อคณะกรรมการบริษััที่เพื�อนำาเสินอ 

ท่ี่�ประชุ้มผู้้้ถืึอหุ้นประจำาปี 2564 พิจารณาแตุ่งตัุ�งนาย วััช้ระ ภัที่รพิทัี่กษ์ัผู้้้สิอบบัญช่้รับ จากบริษััที่ เคพ่เอ็มจ่ ภ้มิไช้ย สิอบบัญช่้ จำากัดั ซึึ่�งเป็น

ผู้้้สิอบบัญช่้ท่ี่�ได้ัรับควัามเห็นช้อบจากสิำานักงาน ก.ล.ตุ.

              

                                                                       

ในนามของคณะกรรมการตุรวัจสิอบ

นายจักรกฤศฏิิ� พาราพันธักุล

ประธัานกรรมการตุรวัจสิอบ

บริษััที่ สิบาย เที่คโนโลย ่จำากัดั (มหาช้น)
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