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สารจากคณะกรรมการ
สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ในปีี 2564 นี้้� จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ระลอกใหม่่ส่่งผลกระทบกัับ
เศรษฐกิิจในทุุกภููมิิภาคทั่่�วโลก และยัังคงไม่่สามารถฟื้้� นตััวได้้ ปััจจุุบัันภาคการผลิิตยัังคงชะลอตััวต่่อเนื่่�องและ
การท่่องเที่่ย
� วยัังคงซบเซา หลายประเทศยัังคงเผชิิญกัับการแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องและ ณ เวลานี้้� ยัังไม่่สามารถ
คาดการณ์์ได้้ว่่าการแพร่่ระบาดจะสิ้้�นสุุดลงเมื่่�อใด อีีกทั้้�งแนวโน้้มการฟื้้� นตััวของเศรษฐกิิจยัังคงมีีความผัันผวน
ขึ้้น
� อยู่่�กับ
ั สถานการณ์์และมาตรการการกระจายวััคซีีน การจััดหายารัักษา และการควบคุุมการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััส COVID-19

กลุ่่�มบริิษััท ฯ มุ่่�งปรัับตััว

“พััฒนานวััตกรรม รัักษาเสถีียรภาพ และเดิินหน้้า
พร้้อมรัับทุุกการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างยั่่�งยืืน”
• การปรัับตััวคืือกุุญแจสำำ�คััญในการเติิบโต
ในภาวะวิิกฤตอย่่างยั่่�งยืืน

• ผนึึกกำำ�ลัังพัั นธมิิตรเสริิมสร้้าง Business
Ecosystem และ Service Platform

แม้้ในปีีที่่�ผ่่านมานัับว่่าเป็็นปีีที่่�ท้้าทายอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับกลุ่่�ม
บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (“กลุ่่�มบริิษัทั ฯ”) เพราะ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ที่่�แพร่่ระบาดหนัักขึ้้�น
ได้้สร้า้ งการเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบการดำำ�เนิินชีีวิิตครั้้ง� ใหญ่่และผลัักดััน
สัังคมทั่่�วโลกไปสู่่� New Normal และส่่งผลกระทบต่่อรููปแบบ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั แต่่เพื่่อ� ก้้าวข้้ามขีีดจำำ�กัดั
และความท้้าทาย กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มุ่่�งปรัับตััวฝ่่าภาวะวิิกฤต สรรหา
ช่่องทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่ ๆ (Synergy) พััฒนาองค์์กรและ
บุุคคลากรอย่่ างต่่ อ เนื่่� องผสมผสานกัั บ การพัั ฒนานวัั ตกรรมและ
โซลููชันั ส์์ เพื่่อ� ตอบโจทย์์ทุุกความต้้องการของลููกค้้าในยุุค New normal
ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด โดยในปีี 2564
มีีรายได้้รวม 2,127 ล้้านบาท เติิบโตร้้อยละ 46 และมีีกำำ�ไรสุุทธิิ
จำำ�นวน 214 ล้้านบาท ซึ่่ง� คิิดเป็็นร้้อยละ 109 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ นหน้้า
อัันเป็็นผลมาจากความมุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจทำำ�งานของคณะกรรมการ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานในทุุกระดัับ ที่่�พร้้อมปรัับตััวรัับมืือต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลง ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นกุุญแจสำำ�คััญในการเอาชนะและรัักษา
ความแข็็งแกร่่งได้้ในภาวะวิิกฤต

ในช่่ วงหลายปีี ที่่�ผ่่านมา ระบบการชำำ�ระเงิินของประเทศ
ไทยค่่อยๆ เปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�สัังคมไร้้เงิินสด (Cashless Society)
มากขึ้้� น เรื่่� อ ย ๆ การชำำ�ร ะเงิินด้้ ว ยเงิินสดกำำ�ลัั ง ถูู ก แทนที่่� ด้้ ว ย
ระบบการชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่าประชากร
ในประเทศหัั น มาทำำ� ธุุรกรรมทางการเงิินผ่่ า นมืือถืือมากขึ้้� น
ตั้้�งแต่่การใช้้โทรศััพท์์ มืื อถืือสแกนซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการ โอนเงิิน
ตรวจสอบยอดเงิิน การชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการ ผ่่านบััตรเครดิิต/
บััตรเดบิิต เงิินโอนของธนาคาร จนถึึงปััจจุุบันั ขยายไปสู่่�การใช้้บริิการ
โอนเงิินและชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ เช่่น
กระเป๋๋าเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือ e-Wallet ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ความ
สำำ�คััญกัับการเสริิมสร้้าง Business Ecosystem และ Service
Platform ให้้สอดรัับกัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง จึึงได้้ สร้้ า งความร่่ วมมืื อทางธุุรกิิจกัั บ ผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ในธุุรกิิจไม่่ว่่าจะเป็็น กลุ่่�มธนาคารพาณิิชย์์และบริิการทางการเงิิน
กลุ่่�มผู้้�ให้้บริิการจุุดเติิมเงิินและกระเป๋๋าเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กลุ่่�มร้า้ นค้้า
ร้้านอาหาร กลุ่่�มผู้้�ให้้บริิการขนส่่งอาหารและพััสดุุ หรืือแม้้กระทั่่�งคู่่�แข่่ง
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อให้้กลุ่่�มบริิษััทฯสามารถสร้้างเครืือข่่ายในการ
ให้้บริิการได้้มากที่่สุุ� ด โดยในปีีที่ผ่่� า่ นมานี้้� กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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ด้้วยฐานะทางการเงิินที่่�เข้้มแข็็ง อีีกทั้้�งขยายธุุรกิิจด้้วยการควบรวม
กิิจการ กัับบริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) (“TBSP”) เพื่่�อก่่อให้้
เกิิด Business Synergy ระหว่่างกลุ่่�มธุุรกิิจบััตรพลาสติิก และฐาน
ลููกค้้าของกลุ่่�มบริิษััท ฯ ซึ่่�งจะช่่วยเสริิมสร้้างให้้ Ecosystem ของ
ธุุรกิิจแข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�น และตอบโจทย์์ความต้้องการอัันหลากหลาย
ของลููกค้้าและรองรัับความต้้องการของตลาดที่่�เติิบโตมากขึ้้�นได้้
ในอนาคต
โดยในปัั จจุุบัันกลุ่่�มบริิษััท ฯ ประกอบไปด้้วยธุุรกิิจหลััก
4 ประเภท ได้้แก่่
1. ธุุรกิิ จ บริิ ก ารระบบชำำ� ระเงิิ น (Payments): จาก
วิิสัั ย ทัั ศ น์์ ที่่� ต้้ อ งการจำำ� หน่่ า ยสิินค้้ า และให้้ บ ริิการการชำำ�ร ะเงิินที่่�
สะดวกสบายแก่่ทุุกชุุมชน กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงได้้ก่่อตั้้�งธุุรกิิจบริิการ
ระบบชำำ�ระเงิินเป็็นธุุรกิิจแรกเพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการของคน
ไทยส่่วนใหญ่่ที่่�ยัังไม่่สามารถเข้้าถึึงระบบธนาคารอิิเล็็กทรอนิิกส์์
โดยมีีบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (“SBT”) เป็็น
ผู้้�ให้้ บ ริิการธุุรกรรมทางการเงิินผ่่ า นตู้้�เติิมเงิินอัั ต โนมัั ติิ ภายใต้้
เครื่่�องหมายการค้้า “เติิมสบายพลััส” บริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด
(“SBM”) เป็็ น ผู้้�ให้้ บ ริิการและเป็็ น ตัั ว กลางในการชํําระเงิิน
(ระบบ E-Payment) และบริิษััท สบาย เอ็็กเชนจ์์ จำำ�กััด (“SBE”)
เป็็นผู้้�ให้้บริิการจััดทำำ�ระบบ Loyalty และ CRM สำำ�หรัับการให้้บริิการ
ลููกค้้าผ่่าน Ecosystem ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
2. ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ (Merchandising):
จากวััตถุุประสงค์์ในการตอบสนองความต้้องการผู้้�บริิโภคได้้อย่่าง
รอบด้้าน อีีกทั้้�งเพื่่�อเป็็นช่่องทางในการนำำ�สิินค้้าจากผู้้�ผลิิตมาจััด
จำำ�หน่่ายในรููปแบบ “B2B” และ “B2C” กลุ่่�มบริิษัทั ฯ จึึงก่่อตั้้ง� ธุุรกิิจจััด
จำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ โดยมีีบริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน)
(“TBSP”) เป็็นผู้้�ให้้บริิการผลิิตบััตรพลาสติิกและบริิการบัันทึึกข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”) ให้้จำ�ำ หน่่ายเครื่่�องดื่่�ม
และอาหารสำำ�เร็็จรููปผ่่านตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ ภายใต้้เครื่่�องหมาย
การค้้ า “เวนดิ้้�ง พลัั ส” บริิษััท สบาย มาร์์เ ก็็ต พลััส จำำ�กััด
(“SBMP”) ที่่�ลงทุุนในธุุรกิิจบริิหารห่่วงโซ่่อาหาร (Supply Chain)
และ บริิษัั ท สบาย ฟู๊๊� ด พลัั ส จำำ�กัั ด (“SBFP”) เป็็ น ผู้้�
ให้้บริิการจััดจำำ�หน่่ายอาหารสด อาหารแห้้ง และวััตถุุดิิบ สำำ�หรัับ
ประกอบอาหาร
3. ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�นส์์และแพลตฟอร์์ม (Solutions &
Platforms): จากวััตถุุประสงค์์ที่่�ต้้องการเป็็นผู้้�ให้้บริิการติิดตั้้�งและ
วางระบบศููนย์์อาหารแบบครบวงจร รวมไปถึึงความสามารถใน
การเข้้าถึึงกลุ่่�มร้้านค้้าปลีีกได้้ง่่ายขึ้้�น กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงก่่อตั้้�งธุุรกิิจ

6

ระบบโซลููชั่่�นส์์และแพลตฟอร์์ม โดยมีีบริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด
(“SBS”) เป็็นผู้้�ให้้บริิการและขายอุุปกรณ์์ Hardware ของระบบ
ศููนย์์อาหาร และ บริิษัทั เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กัดั (“shipsmile”)
เป็็นผู้้�ให้้บริิการจุุดรัับ-ส่่งพััสดุุสำำ�หรัับการขนส่่ง ในรููปแบบแฟรนไชส์์
ไปรษณีีย์์เอกชน อีีกทั้้�งยัังให้้บริิการเป็็นเคาน์์เตอร์์เซอร์์วิิสสำำ�หรัับการ
ต่่อพรบ. ภาษีีรถยนต์์ หรืือชำำ�ระบิิลต่่างๆ
4. ธุุรกิิ จ บริิ ก ารทางการเงิิ น (Financial Services):
ด้้วยศัักยภาพที่่�แข็็งแกร่่งที่่�สามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายในระดัับ
ชุุมชนทั่่� วปร ะเทศ กลุ่่�ม บริิษัั ท ฯ ได้้ ข ยายธุุรกิิจและต่่ อ ยอดไป
ยัังธุุรกิิจประกัันภััยและสิินเชื่่�อ โดยมีีบริิษััท สบาย แคปปิิตอล
พลััส จำำ�กััด (“SCAP”) เป็็นผู้้�ให้้บริิการสิินเชื่่�อ และ บริิษััท สบาย
แมกซี่่� อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด (“SBMX”) เป็็นผู้้�ให้้บริิการธุุรกิิจ
นายหน้้าประกัันภััย (Insurance Broker) และขายประกัันภััยหลาก
หลายกรมธรรม์์เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคอีีกด้้วย
• ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่างรัั บ ผิิ ดช อบต่่อสัั ง คม
เดิินหน้้าเติิบโตสู่่�ความยั่่�งยืืน
กลุ่่�มบริิษััท ฯ ยึึดมั่่�นและดำำ�เนิินธุุรกิิจสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
ในการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน หรืือ Sustainable Development Goals
(SDGs) โดยครอบคลุุมมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ บรรษััทภิิบาล
(Environment Social และ Governance) ตามแนวทางของ ESG
โดย กลุ่่�มบริิษััท ฯ มุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการ
ใช้้พลัังงานและทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า โดย กำำ�หนดนโยบายลดการ
ใช้้ น้ำำ�� บริิสุุทธ์์ ใ นห่่ ว งโซ่่ คุุณค่่ า ของธุุรกิิจ และบริิหารและลดการ
ใช้้พลัังงานไฟฟ้้าในธุุรกิิจเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดอีีกด้้วย
นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััท ฯ ยัังคงขยายความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
จำำ�นวนมากอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา เพื่่�อพััฒนาและ
ยกระดัับคุุณภาพการให้้บริิการในธุุรกิิจต่่าง ๆ ของ กลุ่่�มบริิษััทฯ
อีีกทั้้� ง สร้้ า งความพึึงพอใจและรัั ก ษาความเชื่่� อ มั่่� น สูู ง สุุดแก่่ ลูู ก ค้้ า
คู่่�ค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ด้้วยการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหาร
จััดการภายในองค์์กร โดยการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ เข้้ามาประยุุกต์์ใช้้
เพื่่อ� เพิ่่มปร
� ะสิิทธิิภาพ ความแม่่นยำำ� ความรวดเร็็ว และความปลอดภััย
ในกระบวนการทำำ�งานต่่างๆ ให้้สามารถตอบสนองต่่อการบริิการ
แก่่ลููกค้้า และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจได้้อย่่างดีีที่่�สุุด ควบคู่่�ไปกัับการ
ส่่ ง เสริิมพัั ฒ นาศัั ก ยภาพและความรู้้�ความสามารถของบุุคลากร
ในทุุกฝ่่ า ยงานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ส่่ ง ผลให้้ ปัั จจุุบัั น กลุ่่�ม บริิษัั ท ฯ
มีีจุุดจำำ�หน่่ายร่่วมกันั ในระดัับ 1-2 แสนจุุด ผ่่านทั้้�ง ดิิสทรีีบิิวชั่่�น พาร์์เนอร์์
เอเจนท์์ เอสเอ็็มอีี เครื่่�อง POS และเตรีียมเดิินหน้้าในเรื่่�องช่่องทาง
ออนไลน์์ โดยปััจจุุบันั ฐานผู้้�ใช้้บริิการใน Ecosystem กว่่า 50 ล้้านคน

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ซึ่่�งถืือเป็็นอนาคตในการเติิบโตให้้กัับหลายธุุรกิิจใน Ecosystem
ของกลุ่่�มบริิษััท ฯ นอกจากนี้้� เพื่่�อการขยายธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
ในอนาคต กลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะแสวงหาโอกาสในการขยายธุุรกิิจ
ไปในอุุตสาหกรรมที่่�เกื้้�อหนุุนกัับกิิจกรรมหลััก (Complimentary)
ของบริิษััทฯ และการขยายธุุรกิิจที่่ส� ามารถใช้้โครงข่่ายและทรััพยากร
ของธุุรกิิจในปััจจุุบัันได้้ (Network & Resource Utilization)

ท้้ายที่่สุุ� ดนี้้� เราขอขอบคุุณ ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน สถาบัันการเงิิน
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ลููกค้้าของบริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
ที่่�ได้้ให้้การสนัับสนุุนบริิษััทฯ โดยตลอดมา ตลอดจนผู้้�บริิหารและ
พนัักงานทุุกท่่าน ที่่�ได้้ร่่วมแรงร่่วมใจช่่วยดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความ
มุ่่�งมั่่�นและขอให้้ทุุกท่่านมั่่�นใจว่่า บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้การ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เพื่่�อการเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืนของกลุ่่�มบริิษััทฯ ต่่อไป

ด้้วยความนัับถืือ

(นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล)
ประธานกรรมการบริิษััท

(นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน
ปี 2562

ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2564

งบกำ�ไรขาดทุนรวม

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
EBITDA
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรสุทธิ

1,235
1,159
178
513
61

1,461
1,346
367
625
98

2,127
1,935
553
750
258

2,261
807
1,419
1,454

2,772
1,238
1,483
1,534

6,137
2,749
2,937
3,388

888
1.00
0.07
-

1,005
1.00
0.11
0.36

1,201
1.00
0.20
0.36

2.70%
4.20%
4.95%
41.57%

6.92%
3.52%
6.36%
6.68%
42.79%

0.10%
4.20%
7.60%
12.11%
35.26%

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้น

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้ว
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตรผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตรากำ�ไรขั้นต้น

Remark: รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการบริการ รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการตามสัญญาและดอกเบี้ยจากการผ่อนชำ�ระ
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ผลการดำ�เนินงานปี 2564
รายได้รวม

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
ผลการดำ�เนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 2,127 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.6 จากปีก่อน (ปี 2563 มีรายได้รวม 1,461 ล้านบาท)
แบ่งผลการดำ�เนินงานตามกลุ่มธุรกิจหลักได้ 3 ประเภทดังนี้
1. ธุุรกิิจบริิการระบบชำำ�ระเงิิน

รายได้้รวมของธุุรกิิจบริิการระบบชำำ�ระเงิินในปีี 2564 เท่่ากัับ 833 ล้้านบาท
ลดลงเพีียงร้้อยละ 2 จากปีีก่่อน (ปีี 2563 มีีรายได้้รวม 853 ล้้านบาท) โดยมีี
สาเหตุุหลัักมาจากการการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและความสามารถในการ
รัักษาฐานรายได้้จากการให้้บริิการผ่่านตู้้�เติิมเงิิน ตลอดจนธุุรกรรมต่่างๆ
ไว้้ได้้อย่่างดีี แม้้ว่่าจะถููกกระทบจากวิิกฤติิการณ์์ COVID-19 เพื่่�อให้้ลููกค้้า
มีีความสะดวกสบายที่่ส� ามารถทำำ�รายการผ่่านตู้้�เติิมเงิินของบริิษััท

2,127
ล้านบาท

45.6

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

833
ล้านบาท

2

เพิ่มขึ้น ร้อยละ
จากปีก่อนหน้า
(ปี 2563 มีรายได้รวม 853 ล้านบาท)

2.ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์

รายได้้รวมของธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ ในปีี 2564 เท่่ากัับ 684
ล้้านบาท เพิ่่มขึ้
� น้� ร้้อยละ 22 จากปีีก่อ่ น (ปีี 2563 มีีรายได้้รวม 560 ล้้านบาท)
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่มขึ้
� ้�นของสััดส่่วนรายได้้จากการขายสิินค้้าจาก
ตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิที่่ยั� งั คงปรัับตััวได้้ดีี โดยมีีการขยายปริิมาณการติิดตั้้ง� ตู้้�ขาย
สิินค้้าอััตโนมััติิและตู้้�น้ำำ��มันั ที่่เ� พิ่่มขึ้
� น้� จากการได้้รับั ความนิิยมและสะดวกสบาย
ในการเข้้าถึึง ทั้้�งในส่่วนของชุุมชน ร้้านค้้า โรงงาน และออฟฟิิศ อีีกทั้้�งยบริิษัทั ฯ
ยัังมีีการรัับรู้้�รายได้้จากเข้้าลงทุุนซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด
(มหาชน) ซึ่่� ง ดำำ� เนิินธุุรกิิจผลิิตบัั ต รพลาสติิกและบริิการบัั น ทึึกข้้ อ มูู ล
ส่่วนบุุคคลอีีกด้้วย

รายได้รวม

684
ล้านบาท

22

เพิ่มขึ้น ร้อยละ
จากปีก่อนหน้า
(ปี 2563 มีรายได้รวม 560 ล้านบาท)

3.ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่น
�

รายได้้รวมของธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�นในปีี 2564 เท่่ากัับ 610 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 1,057 จากปีีก่่อน (ปีี 2563 มีีรายได้้รวม 53 ล้้านบาท) โดยมีี
สาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของรายได้้จากธุุรกิิจ Drop-off แบรนด์์
“ชิิปป์์สไมล์์” มีีรายได้้เติิบโตต่่อเนื่่�องจากความสามารถในการขยายสาขา
ได้้อย่่างก้้าวกระโดดเป็็น 4,640 สาขา โดยเพิ่่�มขึ้้�น 3,890 สาขา จากปีี
ก่่อนหน้้าที่่มีี� เพีียง 750 สาขา และหากรวม พลััส เอกซ์์เพลสจะมีีสาขาทั้้�งหมด
5,984 สาขา อีีกทั้้�งการเติิบโตของรายได้้จากการขายบริิการระบบฟู๊๊�ดคอร์์ท
ของศููนย์์อาหารยัังคงเติิบโตได้้ดีี โดยมีีผู้้�เช่่าในระบบศููนย์์อาหารเพิ่่มขึ้
� น้� 12 ราย
เป็็น 3,194 ราย จากช่่วงเดีียวกัันในปีีก่่อนหน้้า และยัังมีีรายได้้จากการ
พััฒนาระบบให้้กัับลููกค้้าอีีกด้้วย
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รายได้รวม

610
ล้านบาท

1,057

เพิ่มขึ้น ร้อยละ
จากปีก่อนหน้า
(ปี 2563 มีรายได้รวม 53 ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี 2564

1. โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ” หรืือ “SABUY”) (Sabuy Technology Company Limited) ก่่อตั้้�ง
เมื่่�อวัันที่่� 18 กรกฎาคม 2557 เพื่่�อประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หลากหลายรููปแบบ ผ่่านระบบนิิเวศน์์ทางการเงิิน
(Financial Ecosystem) ของบริิษััทฯ ผ่่านตู้้�เติิมเงิิน ภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้า “เติิมสบายพลััส” ตู้้�สิินค้้า ภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้า
“เวนดิ้้� งพลั ั ส ” การขายสิิ น ค้้ า ออนไลน์์ ระบบบริิ ห ารศููนย์์ อ าหาร ระบบ POS ศููนย์์ บ ริิ ก ารรัั บ ส่่งพัั ส ดุุ (Delivery drop-off)
ตลอดจนธุุรกรรมทางการเงิิน เช่่น สิินเชื่่�อและนายหน้้าประกัันภััย และได้้แปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชน เมื่่�อวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2562
และเข้้าซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2563 โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียน
1,365,411,624.00 บาท และทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 1,271,379,956.00 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญ 1,271,379,956 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้
หุ้้�นละ 1.00 บาท
ปััจจุุบััน บริิษััทฯ มีีบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมทั้้�งหมด 10 บริิษััท ได้้แก่่ บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) (“TBSP”) บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส
จำำ�กััด (“VDP”) บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”) บริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) บริิษััท สบาย เอ็็กเชนจ์์ จำำ�กััด (“SBE”)
บริิษััท เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (“ShipSmile”) บริิษััท สบาย มาร์์เก็็ต พลััส จำำ�กััด (“SBMP”) บริิษััท สบาย ฟู๊๊�ด พลััส จำำ�กััด (“SBFP”)
บริิษััท สบาย แคปปิิตอล พลััส จำำ�กััด (“SCAP”) และบริิษััท สบาย แมกซี่่� อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด (“SBMX”) (รวมเรีียกว่่า
“กลุ่่�มบริิษััทฯ” หรืือ “บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย”) ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการจััดตั้้�งบริิษััทและเข้้าลงทุุนเพิ่่�มเติิมตามรายละเอีียด
ในหััวข้้อ 1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ

1.1. วิิสััยทััศน์์ พัั นธกิิจ เป้้าหมายและกลยุุทธ์์
ในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
วิิสััยทััศน์์

บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทในเครืือ
มีี วิ ิ สั ั ย ทัั ศ น์์ ใ นการดำำ � เนิิ น ธุุ รกิ ิ จคื ื อ “เราขายสิิ น ค้้ า และบริิ ก าร
การชำำ�ระเงิินสะดวกสบายกัับทุุกชุุมชน”
พัั นธกิิจ

กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีพัันธกิิจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ คืือ
(1) สร้้างแพลตฟอร์์มการรัับชำำ�ระที่่�มั่่�นคง ปลอดภััยและ
ใช้้งานได้้ง่่ายต่่อผู้้�บริิโภค
(2) สรรค์์สร้้างผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ตอบสนองต่่อความ
ต้้องการผู้้�บริิโภค
(3)	กระตุ้้�นบุุคลากรให้้พร้อ้ มต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโน
โลยีีและอุุตสาหกรรมอยู่่�เสมอ และบริิหารต้้นทุุนให้้มีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อรองรัับการแข่่งขััน เพื่่�อมอบสิินค้้าและบริิการที่่�ดีีที่่�สุุดให้้แก่่ลููกค้้า
(4)	มุ่่�งเน้้นคุุณภาพในการให้้บริิการลููกค้้าบนมาตรฐานที่่�สููง
เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจต่่อสิินค้้าของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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(5)	มุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างคุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืน ร่่วมกัับสัังคมด้้วยการ
เอาใจใส่่ดููแลผลประโยชน์์อย่่างเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีส่่ว
ี นได้้เสีียของบริิษัทั ฯ
ทุุกกลุ่่�ม
เป้้าหมาย

เพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต บริิษััทฯ
มีีเป้้าหมายในการยกระดัับคุุณภาพการให้้บริิการในธุุรกิิจต่่างๆ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจและรัักษาความเชื่่�อมั่่�น
สููงสุุดแก่่ลููกค้้า คู่่ค้� า้ และพัันธมิิตรทางธุุรกิจิ ด้้วยการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การบริิหารจััดการภายในองค์์กร โดยการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ เช่่น
แอพพลิิเคชั่่�นที่่�ช่่วยในการบริิหารจััดการการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�ม
บริิษััทฯ มาประยุุกต์์ใช้้ในฝ่่ายงานต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ เช่่น
ฝ่่ายปฏิิบััติิการ ฝ่่ายผลิิตและคลัังสิินค้้า ฝ่่ายขายและการตลาด
ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ และฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน เป็็นต้้น เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ความแม่่นยำำ� ความรวดเร็็ว และความปลอดภััย
ในกระบวนการทำำ�งานต่่างๆ เพื่่�อตอบสนองต่่อการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจได้้อย่่างดีีที่่�สุุด ควบคู่่�ไปกัับการส่่งเสริิม
พััฒนาศัักยภาพและความรู้้�ความสามารถของบุุคลากรในทุุกฝ่่ายงาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเสริิมสร้้างความเป็็นมืืออาชีีพ นอกจากนี้้� เพื่่�อการ

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ขยายธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะแสวงหา
โอกาสในการขยายธุุรกิจิ ไปในอุุตสาหกรรมที่่�เกื้้อ� หนุุนกัับกิิจกรรมหลััก
(Complimentary) ของบริิษัทั ฯ และการขยายธุุรกิจที่่
ิ ส� ามารถใช้้โคร
งข่่ายและทรััพยากรของธุุรกิิจในปััจจุุบัันได้้ (Network & Resource
Utilization)
กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ

(1)	การขยายช่่องทางการให้้บริิการผ่่านการสร้้างเครืือข่่าย
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�แข็็งแกร่่ง และดููแลผลประโยชน์์อย่่างเป็็นธรรม
ต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (stakeholders) ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ทุุกกลุ่่�ม
(2)	การผนึึกกำ�ลั
ำ งั ทางธุุรกิจิ (Synergy) ระหว่่างกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
โดยการสร้้างความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ และประสานการทำำ�งานร่่วมกััน
เพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ และสร้้างการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ

(3)	การสร้้างความแตกต่่างในการให้้บริิการเพื่่�อตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของกลุ่่�มลููกค้้า
(4)	การนำำ �เทคโนโลยีี สารสนเทศและเทคโนโลยีีดิ ิ จิ ิตอล
ที่่�ทัันสมััย มาบริิหารงานในธุุรกิิจต่่างๆ อยู่่�เสมอ เพื่่�อการทำำ�งานที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด
(5)	การสร้้างการรัับรู้้�ที่่� ดีี ต่่ อตราสิินค้้าของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ด้้วยวิิธีกี ารที่่�สร้้างสรรค์์ และเข้้าถึึงได้้ง่่าย เพื่่�อให้้เกิิดการรัับรู้ใ�้ นวงกว้้าง
อย่่างยั่่�งยืืน
(6)	การพััฒนาการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารลููกค้้าสััมพัันธ์์
และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้เกิิดประสบการณ์์ที่่�ดีีต่่อกลุ่่�มบริิษััทฯ
(7)	การพััฒนาบุุคลากรทั้้�งผู้้บ� ริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ในภาคส่่วน
ต่่างๆ ในการให้้การฝึึกอบรม ดููงาน และให้้สวััสดิิการที่่�เหมาะสม
ตลอดจนการสรรหาผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถเข้้ามาทำำ�งานกลัับกลุ่่�ม
บริิษััทฯ

1.2. การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำำ�คััญ

ความเป็็นมาและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญของกลุ่่�มบริิษััทฯ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ปีี 2557

บริิษััท SABUY
-	วัันที่่� 18 กรกฎาคม 2557 นายอธิิษฐ์์ วีีระรัังสรรค์์ นายวชิิรธร คงสุุข นายธััชกฤต กฤคส์์มาลา
และนางสาวศรััยพััทธ์์ สัังข์์แสงใส รวมกัันก่่อตั้้�งบริิษััท เวนดิ้้�ง แอนด์์ แทรคกิ้้�ง คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
ขึ้้�นด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มแรก 1,000,000 บาท (ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 10,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้
หุ้้�นละ 100 บาท) โดยมีีสำำ�นัักงานจดทะเบีียนตั้้�งอยู่่�ที่่� เลขที่่� 151/1 ซอยเอกชััย 132 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุุ ง เทพมหานครฯ เพื่่� อ ดำำ � เนิิ น ธุุ รกิ ิ จ ให้้ บ ริิ ก ารรัั บ ชำำ �ร ะเงิิ น ทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ กส์ ์
ผ่่านตู้้เ� ติิมเงิิน และจััดจำำ�หน่่ายตู้้เ� ติิมเงิิน ซึ่่ง� ธุุรกิจดั
ิ งกล่่
ั าวมีีศักั ยภาพสููงในการขยายธุุรกิจิ ไปยัังการบริิการ
เติิมเงิินและชำำ�ระบิิลประเภทอื่่�นๆ
-	วัันที่่� 31 ตุุลาคม 2557 บริิษััท เวนดิ้้�ง แอนด์์ แทรคกิ้้�ง คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด ได้้จดทะเบีียน
เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท เวนดิ้้�ง คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด

ปีี 2558

บริิษััท SABUY
-	วัันที่่� 27 เมษายน 2558 บริิษััท เวนดิ้้�ง คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด ได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 1,000,000 บาท
(ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 10,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) เป็็น 2,000,000 บาท (ประกอบด้้วย
หุ้้�นสามััญ 20,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน
10,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 100 บาท ราคาจองซื้้�อหุ้้�นละ 100 บาท
-	วัันที่่� 7 พฤษภาคม 2558 บริิษัทั เวนดิ้้ง� คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด ได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 2,000,000 บาท
(ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 20,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) เป็็น 5,000,000 บาท (ประกอบด้้วย
หุ้้�นสามััญ 50,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน
30,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 100 บาท ราคาจองซื้้�อหุ้้�นละ 100 บาท
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รายงานประจำ�ปี 2564
ปีี 2558

บริิษััท SABUY
-	วัันที่่� 4 สิิงหาคม 2558 บริิษััทฯ ได้้ย้้ายสำำ�นัักงานจดทะเบีียนไปที่่� เลขที่่� 427/2 ถนนพระรามที่่� 2
แขวงแสมดำำ� เขตบางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร
-	วัันที่่� 16 ตุุลาคม 2558 บริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 5,000,000 บาท (ประกอบด้้วย
หุ้้�นสามััญ 50,000 หุ้้�น มููลค่า่ ที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) เป็็น 12,500,000 บาท (ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ
125,000 หุ้้�น มููลค่า่ ที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่มทุุ
� นจำำ�นวน 75,000 หุ้้�น มููลค่า่
ที่่�ตราไว้้ 100 บาท เพื่่�อให้้ บริิษััท เอเจ แอดวานซ์์ เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (เดิิมชื่่�อ บริิษััท คราวน์์
เทค แอดวานซ์์ จำำ�กััด (มหาชน)) (“AJA”) เข้้าซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนของ บริิษััทฯ จำำ�นวน 75,000 หุ้้�น มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท โดยเป็็นการจองซื้้�อที่่�ราคา 100 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 60.08 ของทุุนชำำ�ระ
แล้้วของ บริิษััทฯ ภายหลัังการเพิ่่�มทุุน โดย AJA ได้้ร่่วมมืือเป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ โดยทาง
AJA ดำำ�เนิินการซื้้�อชิ้้�นส่่วน อะไหล่่ จากแหล่่งต่่างๆ มาประกอบเป็็นตู้้�เติิมเงิิน และขายตู้้�เติิมเงิินให้้กัับ
ทางบริิษััทฯ
- พฤศจิิกายน 2558 บริิษััทฯ ตกลงจำำ�หน่่ายตู้้�เติิมเงิินเติิมสบายภายใต้้ระบบและใบอนุุญาตให้้ประกอบ
ธุุรกิิจเป็็นผู้้�ให้้บริิการการชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ของ บริิษััท ธนทััต โซลููชั่่�น จำำ�กััด เพื่่�อให้้บริิการ
รัับชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
-	ธัันวาคม 2558 บริิษััทฯ ได้้ตั้้�งศููนย์์บริิการที่่�ต่่างจัังหวััดครั้้�งแรกที่่�จัังหวััดนครศรีีธรรมราช เชีียงใหม่่
นครสวรรค์์ นครราชสีีมา เพื่่�อรองรัับการขยายจำำ�นวนตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ ทั่่�วประเทศ
-	ณ สิ้้�นปีี 2558 บริิษััทฯ มีีจำำ�นวนตู้้�เติิมเงิิน 1,853 ตู้้�

ปีี 2559

บริิษัท 
ั SABUY
-	วัันที่่� 27 มกราคม 2559 บริิษัทั เวนดิ้้ง� คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กัดั ได้้เพิ่่มทุุ
� นจดทะเบีียนจาก 12,500,000 บาท
(ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 125,000 หุ้้�น มููลค่า่ ที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) เป็็น 22,500,000 บาท (ประกอบ
ด้้วยหุ้้�นสามััญ 225,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน
100,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 100 บาท ราคาจองซื้้�อหุ้้�นละ 100 บาท
-	วัันที่่� 11 เมษายน 2559 บริิษััท เวนดิ้้�ง คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด ได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 22,5000,000
บาท (ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 225,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) เป็็น 50,000,000 บาท
(ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 500,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน
จำำ�นวน 275,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 100 บาท ราคาจองซื้้�อหุ้้�นละ 100 บาท
-	วัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2559 บริิษััทฯ ได้้รัับใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจเป็็นผู้้�ให้้บริิการการชำำ�ระเงิินทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ประเภทบััญชีี ค(3) การให้้บริิการชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่่านอุุปกรณ์์อย่่างหนึ่่�ง
อย่่างใดหรืือผ่่านทางเครืือข่่าย และประเภทบััญชีี ค(5) การให้้บริิการรัับชำำ�ระแทน จากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กระทรวงเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (ภายหลััง
เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ในเดืือนกัันยายน 2559)
- บริิษััทฯ ได้้ตั้้�งศููนย์์บริิการเพิ่่�มที่่จั� ังหวััดสงขลา นครราชสีีมา ร้้อยเอ็็ด อุุดรธานีี และ อยุุธยา เพื่่�อรองรัับ
การขยายจำำ�นวนตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ ในภาคใต้้ ภาคกลาง และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
- กรกฎาคม 2559 บริิษััทฯ ได้้ตั้้�งศููนย์์บริิการเพิ่่�มที่่�จัังหวััดอุุบลราชธานีี เพื่่�อรองรัับการขยายจำำ�นวน
ตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
-	วัันที่่� 4 สิิงหาคม 2559 บริิษััทฯ ได้้รัับอนุุญาตให้้เป็็นตััวแทนในการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้า/
บริิการ ของ บริิษััท เพย์์สบาย จำำ�กััด (เครืือข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� “DTAC”)
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ปีี 2559

บริิษัท 
ั SABUY
-	วัันที่่� 6 กัันยายน 2559 บริิษััท เวนดิ้้�ง คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด ได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 50,000,000
บาท (ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 500,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) เป็็น 200,000,000 บาท
(ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 2,000,000 หุ้้�น มููลค่า่ ที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่มทุุ
� น
จำำ�นวน 1,500,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 100 บาท ราคาจองซื้้�อหุ้้�นละ 100 บาท
-	วัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2559 บริิษััทฯ ได้้รัับอนุุญาตให้้เป็็นตััวแทนในการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้า
/บริิการ ของ บริิษััท ทรูู มัันนี่่� จำำ�กััด (เครืือข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� “TRUE” และเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์
“True Money”)
-	วัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2559 บริิษััทฯ ได้้รับั อนุุญาตให้้เป็็นตััวแทนในการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้า/
บริิการ ของ บริิษััท แอดวานซ์์ เอ็็มเปย์์ จำำ�กัดั (เครืือข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่อ� นที่่� “AIS” และเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์
“mPay”)
-	ณ สิ้้�นปีี 2559 บริิษััทฯ ได้้ขยายจำำ�นวนตู้้�เติิมเงิินเป็็น 34,130 ตู้้� หรืือคิิดเป็็นอััตราการเติิบโตถึึง
17.41 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับ ณ สิ้้�นปีี 2558

ปีี 2560

บริิษัท 
ั SBM
-	วัันที่่� 12 เมษายน 2560 บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งบริิษััท เอเจ มัันนี่่� จำำ�กััด (ภายหลัังเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท
สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (SBM) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทฯ มีีแผนธุุรกิิจที่่�จะประกอบธุุรกิิจให้้บริิการการชำำ�ระเงิิน โดย
บริิษััทฯ มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน SBM ที่่ร้� อ้ ยละ 51.00 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดของ SBM และหุ้้�นส่่วน
ที่่เ� หลืือจำำ�นวนร้้อยละ 42.00 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดของ SBM เป็็นของนายเอโรล มาร์์ค ปิิยะ โรเต็็ล
ซึ่่�งเป็็นอดีีตผู้้�บริิหารของ SBM โดยปััจจุุบัันมิิได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานในกลุ่่�ม
บริิษััทฯ แล้้ว ในขณะที่่�ส่่วนที่่�เหลืืออีีกร้้อยละ 7.00 เป็็นของบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ

ปีี 2560

บริิษัท 
ั SABUY
-	วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2560 บริิษััทฯ ได้้รัับอนุุญาตให้้เป็็นตััวแทนในการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินค่่าสิินค้้า/
บริิการ ของ บริิษััท เดอะ ไวท์์สเปซ จำำ�กััด (เครืือข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� “Penguin Mobile”)

ปีี 2560

บริิษััท VDP
- กรกฎาคม 2560 กลุ่่�มครอบครััวรุุจนพรพจีี คุุณทรงพล ชีีวะปััญญาโรจน์์ และคุุณวชิิรธร คงสุุข
ได้้จััดตั้้�งบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (VDP) เพื่่�อทำำ�ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มและอาหารสำำ�เร็็จรููปผ่่าน
ตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ โดยสาเหตุุที่่�บริิษััทฯ ไม่่ได้้เป็็นผู้้�จััดตั้้�ง VDP ในขณะนั้้�น เนื่่�องจากบริิษััทฯ
ยัังดำำ�รงสถานะเป็็นบริิษััทย่่อยของ AJA แต่่ทางผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�นและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงโอ
กาสในการจััดตั้้�งธุุรกิิจตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ และการต่่อยอดธุุรกิิจดัังกล่่าวกัับธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ
-	สิิงหาคม 2560 VDP เริ่่ม� เปิิดดำำ�เนิินการคลัังสิินค้้าและศููนย์์กระจายสิินค้้าที่่� อ.บางพลีี และเทศบาลนคร
รัังสิิต

ปีี 2560

บริิษัท 
ั SBS
-	สิิงหาคม 2560 กลุ่่�มผู้้�ถืื อหุ้้�นใหญ่่ ข องบริิษัั ท ฯ ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยกลุ่่�ม ครอบครัั ววชิิร พงศ์์
กลุ่่�มครอบครัั วรุุจนพรพจีี กลุ่่�ม ครอบครัั ววีีร ะประวัั ติิ และผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่ อ ยอื่่� น ๆ ของบริิษัั ทฯ
ได้้ทำำ�การซื้้�อหุ้้�นทั้้�งหมดร้้อยละ 100.00 ของบริิษััท สบาย ซิิสเต็็มส์์ แอนด์์ แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
(“SBS”) จากบุุคคลภายนอกที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ ซึ่่�ง SBS เป็็นบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจให้้
บริิการติิดตั้้�งและวางระบบศููนย์์อาหาร รวมถึึงการให้้บริิการจััดการศููนย์์อาหารพร้้อมการบำำ�รุุงรัักษา
โดยสาเหตุุที่่บ� ริิษัทั ฯ ไม่่ได้้เป็็นผู้้�ซื้้อ� SBS ในขณะนั้้�น เนื่่อ� งจากบริิษัทั ฯ ยัังดำำ�รงสถานะเป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยของ
AJA แต่่ทางผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่น� และผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงโอกาสในการต่่อยอดธุุรกิิจการให้้บริิกา
รระบบศููนย์์อาหารของ SBS กัับธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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รายงานประจำ�ปี 2564
ปีี 2560

บริิษััท SABUY
-	วัันที่่� 12 ตุุลาคม 2560 บริิษััทฯ ได้้เพิ่่มทุุ
� นจดทะเบีียนจาก 200,000,000 บาท (ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ
2,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) เป็็น 680,000,000 บาท (ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ
6,800,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 4,800,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 100 บาท ราคาจองซื้้�อหุ้้�นละ 115 บาท เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ และชำำ�ระหนี้้�คืืนให้้ AJA โดยการเพิ่่�มทุุนครั้้�งนี้้� AJA สละสิิทธิิการจองซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนที่่� AJA
มีีสิิทธิิทั้้�งหมดเนื่่อ� งจาก AJA ไม่่มีีแผนที่่จ� ะดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่ย� วกัับตู้้�เติิมเงิินต่่อไป ประกอบกัับการสละสิิทธิิ
การจองซื้้�อหุ้้�นดัังกล่่าวทำำ�ให้้ AJA สามารถนำำ�เงิินไปชำำ�ระหนี้้�ของ AJA ซึ่่�งถึึงกำำ�หนดชำำ�ระในไตรมาส
ที่่� 4 ของปีี 2560 ได้้ โดยมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่นอกเหนืือจาก AJA ณ ขณะนั้้�นได้้แก่่นายวิิชััย วชิิรพงศ์์
นางสาววิิจิิตรา ปิ่่�นเรืืองหิิรััญ และนางสาวอติิกานต์์ จึึงวิิวััฒนวงศ์์ เป็็นผู้้�จองซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน
ซึ่่�งทำำ�ให้้ภายหลัังการเพิ่่มทุุ
� น สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของ AJA ในบริิษััทฯ ลดลงจากเดิิมร้้อยละ 60.08 เป็็น
ร้้อยละ 17.67 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ส่่งผลให้้บริิษััทฯ สิ้้�นสุุดสถานะการเป็็นบริิษััท
ย่่อยของ AJA ไม่่มีีสถานะเป็็นบริิษััทร่่วมของ AJA และสิ้้�นสุุดการใช้้เครื่่�องหมายทางการค้้าใดๆ ที่่�มีี
ถ้้อยคำำ� “เอเจ” (เครื่่�องหมายการค้้า “เอเจ”) มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2561 เป็็นต้้นมา และ AJA
ไม่่มีีข้้อตกลงที่่�จะผลิิตตู้้�เติิมเงิินเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้แก่่บริิษััทฯ อีีกต่่อไป

ปีี 2560

บริิษััท SBM
- บริิษัทั ฯ ได้้ทำำ�การเข้้าลงทุุนใน SBM เพิ่่ม� โดยเข้้าซื้้อ� หุ้้�นจากกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมบางส่่วน ทำำ�ให้้สัดั ส่่วนการถืือ
หุ้้�นของบริิษัทั ฯ ใน SBM เพิ่่มขึ้
� น้� จากเดิิมร้้อยละ 51.00 เป็็นร้้อยละ 65.00 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดของ
SBM ทั้้� ง นี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่� น ๆ ที่่� ถืื อหุ้้�นใน SBM ประกอบด้้ ว ยนายทรงพล ชีีวะปัั ญญ าโรจน์์
และนายเอโรล มาร์์ค ปิิยะ โรเต็็ล ถืือหุ้้�นคนละร้้อยละ 15.00 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดของ SBM
ในขณะที่่�สััดส่่วนที่่�เหลืืออีีกร้้อยละ 5.00 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดของ SBM เป็็นของกลุ่่�มผู้้�บริิหาร
และพนัักงานของบริิษััทฯ

ปีี 2560

บริิษััท SABUY
-	วัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2560 บริิษััทฯ ได้้ย้้ายสำำ�นัักงานจดทะเบีียนไปที่่� เลขที่่� 230 ถนนบางขุุนเทีียนชายทะเล แขวงแสมดำำ� เขตบางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร
-	วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2560 บริิษััทฯ ได้้รัับอนุุญาตให้้เป็็นตััวแทนในการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินค่่าไฟฟ้้า
ของ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.)
-	วัันที่่� 12 ธัันวาคม 2560 บริิษััทฯ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนให้้บริิการรัับฝากเงิิน รัับชำำ�ระเงิิน และ
เติิมเงิิน (Banking Agent) ของธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี 2561
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บริิษัท 
ั VDP
-	วัันที่่� 10 มกราคม 2561 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การเข้้าลงทุุนใน บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (VDP) ซึ่่�งเป็็นบริิ
ษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจจำำ�หน่่ายอาหารและเครื่่�องดื่่�มผ่่านตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ โดยการซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนของ
VDP ในราคาหุ้้�นละ 150 บาท (มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท เนื่่�องจากบริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงศัักย
ภาพในธุุรกิิจตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิของ VDP กัับธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ และความสามารถในการประส
านประโยชน์์กัับแผนธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างระบบนิิเวศน์์ทางธุุรกิิจ (Business Ecosystem)
ที่่แ� ข็็งแกร่่งของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในอนาคต ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ภายหลัังการเพิ่่มทุุ
� น สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ใน
VDP เพิ่่มขึ้
� ้�น เป็็นร้้อยละ 60.00 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดของ VDP

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ปีี 2561

บริิษัท 
ั SABUY
-	วัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2561 บริิษัทั ฯ ได้้เพิ่่มทุุ
� นจดทะเบีียนจาก 680,000,000 บาท (ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ
6,800,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) เป็็น 830,000,000 บาท (ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ
8,300,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 1,500,000 หุ้้�น
มููลค่า่ ที่่ต� ราไว้้ 100 บาท ราคาจองซื้้อ� หุ้้�นละ 150 บาท เพื่่อ� ใช้้เป็็นเงิินทุุนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
และชำำ�ระหนี้้�ส่่วนที่่�เหลืือคืืนให้้ AJA โดยการเพิ่่�มทุุนครั้้�งนี้้� AJA สละสิิทธิิการจองซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนที่่� AJA
มีีสิิทธิิทั้้�งหมด ซึ่่�งทำำ�ให้้ภายหลัังการเพิ่่�มทุุน สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของ AJA ในบริิษััทฯ ลดลงจากเดิิม
ร้้อยละ 17.67 เป็็นร้้อยละ 14.48 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดของบริิษััทฯ
- กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และนัักลงทุุนอื่่�นซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ และ AJA
ได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญทั้้�งหมดในบริิษััทฯ จาก AJA คิิดเป็็นจำำ�นวน 1,201,600 หุ้้�น ที่่�ราคาขายเท่่ากัับ
150 บาทต่่อหุ้้�น มููลค่่ารวม 180,240,000 บาท
-	วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2561 บริิษััทฯ ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นตััวแทนให้้บริิการรัับฝากเงิิน รัับชำำ�ระเงิิน และ
เติิมเงิิน (Banking Agent) ของธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััทฯ ได้้ตั้้�งศููนย์์บริิการเพิ่่�มที่่�จัังหวััดขอนแก่่น เพื่่�อรองรัับการขยายจำำ�นวนตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ
ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

ปีี 2561

บริิษััท SBS
-	วัันที่่� 10 กรกฎาคม 2561 บริิษัทั ฯ ได้้เพิ่่มทุุ
� นจดทะเบีียนจาก 830,000,000 บาท (ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ
8,300,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) เป็็น 873,000,000 บาท (ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ
8,730,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 430,000 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 100 บาท เสนอขายในราคาหุ้้�นละ 150 บาท เพื่่�อเป็็นสิ่่�งตอบแทนให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นของ
SBS เพื่่อ� การซื้้�อหุ้้�นร้้อยละ 100.00 ของ SBS เนื่่อ� งจากบริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงโอกาสในการต่่อยอดธุุรกิิจ
การให้้บริิการระบบศููนย์์อาหารของ SBS กัับธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ และความสามารถในการประสาน
ประโยชน์์กัับแผนธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างระบบนิิเวศน์์ทางธุุรกิิจ (Business Ecosystem) ที่่�
แข็็งแกร่่งของกลุ่่�มบริิษััทฯ ในอนาคต
-	ทั้้�งนี้้� ในการเข้้าทำำ�รายการข้้างต้้น ผู้้�ถืือหุ้้�นของ SBS ณ ขณะนั้้�น ได้้จััดตั้้�งบริิษััท ซัันสบาย โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
(“SSH”) เพื่่�อเข้้าถืือหุ้้�นใน SBS ร้้อยละ 100.00 โดยผู้้�ถืือหุ้้�นของ SBS ณ ขณะนั้้�น ได้้เปลี่่�ยนไปถืือ
สััดส่่วนถืือหุ้้�นบน SSH แทนตามสััดส่่วนเดิิมที่่�ถืืออยู่่�ใน SBS เดิิม ดัังนั้้�นการทำำ�รายการนี้้� บริิษััทฯ
จึึงได้้รัับโอนหุ้้�นสามััญของ SBS ทั้้�งหมดจาก SSH และ SSH ได้้มีีการรัับโอนหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ เป็็น
สิ่่�งตอบแทน และต่่อมา SSH ได้้เลิิกกิิจการ ก่่อนกระจายหุ้้�นสามััญทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น
ของ SSH ณ ขณะนั้้�น

ปีี 2561

บริิษัท 
ั SABUY
-	วัันที่่� 21 สิิงหาคม 2561 บริิษััทฯ ได้้รัับอนุุญาตให้้เป็็นตััวแทนในการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินค่่า LINE
Stickers ของ LINE Corporation
-	วัันที่่� 25 กัันยายน 2561 บริิษััทฯ ได้้รับั อนุุญาตให้้เป็็นตััวแทนในการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินค่่าน้ำำ��ประปา
ของ การประปาส่่วนภููมิิภาค (กปภ.)
-	วัันที่่� 28 กัันยายน 2561 บริิษััทฯ ได้้รัับใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้การ
กำำ�กัับประเภทการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิิน
แทน จากธนาคารแห่่งประเทศไทย (ใบอนุุญาตใหม่่ภายใต้้หลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขตามพระราชบััญญััติิ
ระบบการชำำ�ระเงิิน พ.ศ. 2560)
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รายงานประจำ�ปี 2564
ปีี 2561

บริิษััท VDP
-	วัันที่่� 26 ธัันวาคม 2561 บริิษััทฯ ได้้เพิ่่มทุุ
� นจดทะเบีียนจาก 873,000,000 บาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ
8,730,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท เป็็น 887,982,700 บาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ
8,879,827 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 149,827 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 100 บาท เสนอขายหุ้้�นละ 225 บาท เพื่่�อเป็็นสิ่่�งตอบแทนในการชำำ�ระค่่าหุ้้�นสามััญของ
VDP จำำ�นวน 224,740 หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 150 บาท จากคุุณวิิจิิตรา ปิ่่�นเรืืองหิิรััญ คุุณวิิชััย วชิิรพงศ์์
คุุณกชกร วชิิรพงศ์์ และคุุณวชิิรธร คงสุุข ซึ่่ง� เป็็นบุุคคลที่่ถืื� ออยู่่�ร้อ้ ยละ 22.5 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมด
ของ VDP เพื่่�อเป็็นการปรัับโครงสร้้างหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยภายหลัังการเพิ่่�มทุุน สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
ของ บริิษััทฯ ใน VDP เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมร้้อยละ 60.00 เป็็นร้้อยละ 82.47 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมด
ของ VDP

ปีี 2562

บริิษััท SABUY
-	วัันที่่� 2 มกราคม 2562 บริิษััทฯ ได้้จดทะเบีียนเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด
- บริิษััทฯ ได้้ตั้้ง� ศููนย์์บริิการเพิ่่ม� ที่่จั� งั หวััดชลบุุรีี เพื่่อ� รองรัับการขยายจำำ�นวนตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ ในภาค
ตะวัันออก

ปีี 2562

บริิษัท 
ั SBM
-	วัันที่่� 22 มกราคม 2562 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การเข้้าลงทุุนใน SBM เพิ่่�มเติิม โดยเข้้าซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุน ทำำ�ให้้
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ใน SBM เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมร้้อยละ 65.00 เป็็นร้้อยละ 80.00 ของทุุน
จดทะเบีียนทั้้�งหมดของ SBM

ปีี 2562

บริิษัท 
ั SABUY
-	วัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ 2562 บริิษััทฯ ได้้รัับอนุุญาตให้้เป็็นตััวแทนในการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินค่่าไฟฟ้้า
ของ การไฟฟ้้านครหลวง (กฟน.)
- ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2562 มีีมติิอนุุมััติิแปรสภาพบริิษััทฯ
จากบริิษััทจำำ�กััดเป็็นบริิษััทมหาชน และเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าที่่�ตราไว้้จาก 100.00 บาทต่่อหุ้้�น เป็็น
1.00 บาทต่่อหุ้้�น
-	วัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2562 บริิษััทได้้จดทะเบีียนเพื่่อ� แปรสภาพจากบริิษััทจำำ�กัดั เป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กัดั
โดยใช้้ชื่่�อว่่า “บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)” และเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าที่่�ตราไว้้จาก 100.00
บาทต่่อหุ้้�น เป็็น 1.00 บาทต่่อหุ้้�น
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ปีี 2562

บริิษััท SABUY
- ที่่ปร
� ะชุุมสามััญประจำำ�ปีี 2562 เมื่่อ� วัันที่่� 18 มีีนาคม 2562 มีีมติิอนุุมััติิแผนการนำำ�บริิษัทั ฯ เข้้าจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมถึึงมีีมติิอนุุมััติิการออกใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิให้้กับั กรรมการและ
พนัักงานตามร่่างข้้อกำำ�หนดว่่าด้้วยสิิทธิิและหน้้าที่่ข� องผู้้�ออกใบสำำ�คัญ
ั แสองสิิทธิิที่่จ� ะซื้้อ� หุ้้�นสามััญที่่อ� อก
และเสนอขายให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย (“ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ” หรืือ
“SABUY-ESOP 1”) จำำ�นวน 45,000,000 หน่่วย

ปีี 2562

บริิษััท SABUY
-	วัันที่่� 19 เมษายน 2562 บริิษััทฯ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนให้้บริิการรัับฝากเงิิน (Banking Agent)
ของธนาคารออมสิิน

ปีี 2562

บริิษัท 
ั SBS
- เมษายน 2562 SBS ได้้เริ่่ม� เปิิดให้้บริิการศููนย์์อาหารรููปแบบใหม่่แห่่งแรกที่่ศู� นู ย์์อาหาร Fashion Island

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ปีี 2562

บริิษัท 
ั VDP
-	วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2562 VDP ได้้ร่่วมสนัับสนุุนโครงการของสภากาชาดไทย โดยเป็็นการระดมทุุน
ผ่่านตู้้�ขายสิินค้้าภายใต้้ชื่อ่� โครงการ “ดื่่ม� ได้้บุุญ” โดย VDP จะติิดตั้้ง� ตู้้�ดัังกล่่าวและจะแบ่่งส่่วนแบ่่งกำำ�ไร
จากการขายสิินค้้าผ่่านตู้้�ขายสิินค้้าเข้้าสมทบให้้กับั สภากาชาดไทยเพื่่อ� การจััดซื้้อ� เครื่่อ� งมืือแพทย์์สำ�ำ หรัับ
อาคารศรีีสวริินทิิรานุุสรณ์์ 150 ปีี โรงพยาบาลสมเด็็จพระบรมราชเทวีี ณ ศรีีราชา

ปีี 2562

บริิษัท 
ั SABUY
-	วัันที่่� 15 พฤษภาคม 2562 บริิษััทฯ ได้้ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ที่่�ออก
และเสนอขายให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย จำำ�นวน 45,000,000 หน่่วย
ตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 ของบริิษััทฯ (โปรดดููรายละเอีียดตามเอกสารแนบ 5
สรุุปสาระสำำ�คัญ
ั ของการออกและเสนอขายใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของ บริิษััท
สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (Employee Stock Option Program: ESOP))
- บริิษััทฯ ได้้ตั้้�งศููนย์์บริิการเพิ่่�มที่่จั� ังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เพื่่�อรองรัับการขยายจำำ�นวนตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ
ในภาคใต้้

ปีี 2562

บริิษััท SBM
-	วัันที่่� 12 มิิถุุนายน 2562 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การเข้้าลงทุุนใน SBM เพิ่่�มเติิม โดยเข้้าซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุน
ทำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ใน SBM เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมร้้อยละ 80.00 เป็็นร้้อยละ 93.00
ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดของ SBM ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�นๆ ที่่�ถืือหุ้้�นใน SBM ประกอบด้้วย
นายทรงพล ชีีวะปััญญาโรจน์์ และนายเอโรล มาร์์ค ปิิยะ โรเด็็ล (อดีีตผู้้�บริิหารของ SBM) ถืือหุ้้�น
คนละร้้อยละ 3.00 ในขณะที่่�สััดส่่วนที่่�เหลืือเป็็นของกลุ่่�มผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััทฯ

ปีี 2562

บริิษัท 
ั SABUY
-	วัันที่่� 20 สิิงหาคม 2562 บริิษััทฯ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนให้้บริิการรัับฝากเงิิน (Banking Agent)
ของธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร

ปีี 2562

บริิษััท VDP
-	วัันที่่� 25 กัันยายน 2562 VDP ได้้ตกลงกัับบริิษััท ทรูู ดิิจิิตััล กรุ๊๊ป� จำำ�กัดั ในการเป็็นเชื่่อ� มต่่อการใช้้ระบบ
คะแนนสะสม “TruePoint” กัับตู้้�ขายสิินค้้าของ VDP

ปีี 2562

บริิษััท SABUY
-	วัันที่่� 30 กัันยายน 2562 บริิษััทฯ ได้้ตกลงกัับบริิษััท ทรูู ดิิสทริิบิิวชั่่�น แอนด์์ เซลส์์ จำำ�กััด ในการเป็็น
ตััวแทนจำำ�หน่่ายซิิมการ์์ดของทรููมููฟ เอช ผ่่านขาตั้้�งเครื่่�องจำำ�หน่่ายซิิมการ์์ดอััตโนมััติิ (Sim Card
Distribution Stand) ซึ่่�งจะติิดตั้้�งเสริิมไปยัังตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ

ปีี 2562

บริิษัท 
ั SABUY
-	วัั น ที่่� 8 ตุุลาคม 2562 บริิษัั ท ฯ ได้้ ต กลงกัั บบริิษัั ท บางกอก สมาร์์ ท การ์์ ด ซิิสเทม จำำ�กััด
ในการเป็็นตััวแทนเติิมเงิิน และจำำ�หน่่ายบััตรแรบบิิท (Rabbit Card) ผ่่านขาตั้้�งเครื่่�องเติิมเงิินและ
จำำ�หน่่ายบััตรแรบบิิทอััตโนมััติิ ซึ่่�งจะติิดตั้้�งเสริิมไปยัังตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ

ปีี 2562

บริิษััท VDP
-	วัันที่่� 27 ธัันวาคม 2562 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การเข้้าลงทุุนใน VDP เพิ่่�มเติิม โดยเข้้าซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุน
โดยมีีการเรีียกชำำ�ระเริ่่�มแรกร้้อยละ 25 ทั้้�งนี้้� สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ใน VDP คงที่่�เท่่าเดิิม
ที่่�ร้้อยละ 82.47 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดของ VDP
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รายงานประจำ�ปี 2564
ปีี 2562

บริิษััท SBM
-	วัันที่่� 27 ธัันวาคม 2562 SBM ได้้ยื่่�นแบบการขออนุุญาตเป็็นผู้้�ให้้บริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้การกำำ�กัับ
ประเภทบริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ บริิการบริิการสนัับสนุุนบริิการแก่่ผู้้�รับั บััตร (Payment Facilitating)
บริิการรัับชำำ�ระเงิินแทน และบริิการโอนเงิินด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กัับธนาคารแห่่งประเทศไทย

ปีี 2563

บริิษััท SBM
-	วัันที่่� 12 มีีนาคม 2563 SBM ได้้รัับใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้การกำำ�กัับ
ของธนาคารแห่่งประเทศไทย ทั้้�งสิ้้�น 4 ประเภทธุุรกิิจ ได้้แก่่
1. ใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Money license)
2. ใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Payment
Agent license: PA)
3. ใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการสนัับสนุุนบริิการแก่่ผู้้�รัับบััตร Payment (Facilitator
license: PF)
4. ใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการโอนเงิินด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Fund Transfer
license)

ปีี 2563

บริิษัท 
ั SABUY
- ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 4/2563 เมื่่�อวัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2563 ได้้พิิจารณาอนุุมััติิการ
จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลจำำ�นวน 0.023 บาทต่่อหุ้้�น หรืือคิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งหมด 20.42 ล้้านบาท
โดยจ่่ายจากกำำ�ไรสะสมของบริิษััทฯ ภายในเดืือนกรกฎาคม 2563
- นายวิิชััย วชิิรพงศ์์ ได้้ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิหาร โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2563

ปีี 2563

บริิษััท SABUY
- ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563 ได้้มีีมติิเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อน
ไขของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ โดยเปลี่่�ยนแปลงอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ เป็็น 4 ปีี (จากเดิิม 3 ปีี)
นัับจากวัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ และราคาใช้้สิิทธิิ เป็็น 2.00 บาท (จากเดิิม 3.75 บาท)

ปีี 2563

บริิษััท SBS
-	วัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2563 SBS ได้้จดทะเบีียนเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด

ปีี 2563

บริิษัท 
ั SBM
-	วัันที่่� 24 สิิงหาคม 2563 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การเข้้าลงทุุนใน บริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (SBM) เพิ่่�มเติิม
โดยเข้้าซื้้�อหุ้้�นจากกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมในราคาหุ้้�นละ 15.00 บาท ทำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ใน
SBM เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมร้้อยละ 93.00 เป็็นร้้อยละ 100.00 ของทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมดของ SBM
-	วัันที่่� 2 กัันยายน 2563 กลุ่่�มครอบครััววชิิรพงศ์์ และนายฐิิติิ กิิตติิพััฒนานนท์์ ได้้ทำำ�การขายหุ้้�น
จำำ�นวน 288,094,000 หุ้้�น และ 35,000,000 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 32.44 และร้้อยละ 3.94 ของทุุน
จดทะเบีียนที่่อ� อกและชำำ�ระแล้้วของบริิษััทฯ ให้้แก่่กลุ่่�มครอบครััวรุุจนพรพจีี กลุ่่�มครอบครััววีีระประวััติิ
และผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�นๆ และนายวิิชััย วชิิรพงศ์์ ได้้ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััท โดยมีีผลตั้้�งแต่่
วัันที่่� 2 กัันยายน 2563
- ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�ง 6/2563 เมื่่�อวัันที่่� 3 กัันยายน 2563 ได้้พิิจารณาอนุุมััติิ
การจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลจำำ�นวน 0.34 บาทต่่อหุ้้�น หรืือคิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งหมด 301.91 ล้้านบาท
โดยจ่่ายจากกำำ�ไรสะสมของบริิษััทฯ ภายในเดืือนกัันยายน 2563

20

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ปีี 2563

บริิษัท 
ั SABUY
-	วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2563 บริิษัทั ฯ ได้้เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ mai กลุ่่�มอุุตสาหกรรมบริิการ

ปีี 2564

บริิษััท SABUY
- เมื่่อ� วัันที่่� 8 มกราคม 2564 ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ครั้้ง� ที่่� 1/2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิร่วมทุุ
่ นกัับบริิษัทั
บััซซีีบีีส์์ จำำ�กััด ในการจััดตั้้�งบริิษััท สบาย เอ็็กเชนจ์์ จำำ�กััด เพื่่�อพััฒนาธุุรกิิจร่่วมกัันในการจััดทำำ�ระบบ
Loyalty Program สำำ�หรัับการให้้บริิการแก่่กลุ่่�มลููกค้้า
- ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัั ทฯ ครั้้� งที่่� 1/2564 ได้้มีีมติิ อนุุมััติิ เข้้ าซื้้� อหุ้้�น VDP เพิ่่� มเติิมจาก
ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมจำำ�นวน 109,500 หุ้้�น โดยมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน VDP เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิม ร้้อยละ 82.47
เป็็นร้้อยละ 86.12
- เมื่่� อวัั น ที่่� 9 มีีนาคม 2564 ที่่�ปร ะชุุมคณะกรรมการบริิษัั ท ฯ ครั้้� ง ที่่� 3/2564 ได้้ มีีมติิ อนุุมัั ติิ
ให้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท เอ.ทีี.พีี. เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (“ShipSmile”) ใน สััดส่่วนร้้อยละ 20
จากผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม ในมููลค่่าเงิินลงทุุนทั้้�งสิ้้�น 70.00 ล้้านบาท และได้้เข้้าทำำ�รายการซื้้�อหุ้้�นสามััญแล้้วเมื่่�อ
วัันที่่� 8 เมษายน 2564
- เมื่่�อวัันที่่� 16 มีีนาคม 2564 ได้้รัับการอนุุมััติิจาก ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ในการ
เปลี่่ย� นแปลงตลาดรองสำำ�หรัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ จากตลาด mai กลุ่่�มอุุตสาหกรรมบริิการ เป็็น SET
ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมบริิการ หมวดธุุรกิิจพาณิิชย์์
- เมื่่�อวัันที่่� 19 เมษายน 2564 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััท มีีมติิอนุุมััติิการจััดตั้้�งบริิษััท
สบาย มาร์์เก็็ต พลััส จำำ�กััด ทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 20 ล้้านบาท โดยมีีการเรีียกชำำ�ระทุุนเริ่่�มแรก
ร้้อยละ 25 คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิิน 5 ล้้านบาท และ
- อนุุมััติิให้้บริิษััท สบาย มาร์์เก็็ต พลััส จำำ�กััด เข้้าร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท ฟู้้�ดวิิลล์์ จำำ�กััด ในการจััดตั้้�ง
บริิษััท สบาย ฟู้้�ด พลััส จำำ�กััด จำำ�นวนเงิิน 2,499,990 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 50 ของทุุนจดทะเบีียน
- เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2564 ที่่ปร
� ะชุุมสามััญประจำำ�ปีี 2564 มีีมติิอนุุมััติิการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�
ภายในวงเงิินไม่่เกิิน 500.00 ล้้านบาท และ
- อนุุมัั ติิ การออกและเสนอขายใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิทธิิให้้ กัั บ กรรมการและพนัั ก งานของบริิษัั ท ฯ
และบริิษััทย่่อย ครั้้�งที่่�2 (“SABUY-ESOP 2”) จำำ�นวนไม่่เกิิน 29,500,000 หน่่วย และ
- อนุุมััติิการออกและเสนอขายใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น (SABUY-W1”)
จำำ�นวนไม่่เกิิน 102,750,000 หน่่วย และ
- อนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนและจััดสรรหุ้้�นเพิ่่�มทุุนเพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญตามใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิ
- เมื่่� อ วัั น ที่่� 10 พฤษภาคม 2564 ที่่� ปร ะชุุมคณะกรรมการของบริิษัั ทมีีมติิ อนุุมัั ติิ การจัั ด ตั้้� ง
บริิษััท สบาย แคปปิิตอล พลััส จำำ�กััด ทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 200 ล้้านบาท สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
ของบริิษััทฯ ร้้อยละ 99.99
- อนุุมััติิการเข้้าร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท ฮาวเด้้น แมกซี่่� อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด และบริิษััท มิิลเลนเนีียม
กรุ๊๊�ป คอร์์ปอเรชั่่�น (เอเชีีย) จำำ�กััด ในการจััดตั้้�งบริิษััท สบาย แมกซี่่� จำำ�กััด ทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน
10 ล้้านบาท สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ร้้อยละ 50.00
- เมื่่�อวัันที่่� 16 มิิถุุนายน 2564 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 7/2564 มีีมติิอนุุมััติิให้้เข้้าซื้้�อ
หุ้้�นสามััญของบริิษััท เอ.ทีี.พีี. เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด ในสััดส่่วนร้้อยละ 18.00 จากผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม ทำำ�ให้้
บริิษััทฯ มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 38.00
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ปีี 2564

บริิษััท SABUY
- เมื่่�อวัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2564 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 8/2564 มีีมติิอนุุมััติิรายการ
ที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
(1) การเข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) จากบริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด
(มหาชน) จำำ�นวน 150,061,118 หุ้้�น ร้้อยละ 73.48 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของ
TBSP ด้้วยมููลค่่าเงิินลงทุุน 2,005.02 ล้้านบาท
(2) การจำำ�หน่่ายหุ้้�นสามััญของ บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”) จำำ�นวน 2,583,720 หุ้้�น คิิดเป็็น
	ร้้อยละ 86.12 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมดของ VDP ให้้แก่่ TBSP ด้้วยมููลค่่า 1,022.52
	ล้้านบาท
(3) อนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วอีีกจำำ�นวน 110,000,000 บาท และจััดสรรให้้แก่่บุุคคล
ในวงจำำ�กััดซึ่่�งได้้แก่่ TKS ในราคา 8.95 บาท คิิดเป็็นมููลค่่า 984,500,000 บาท โดยวาระข้้างต้้น
ได้้รัับมติิอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 27 สิิงหาคม 2564
- เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 บริิษััทฯ ได้้จััดส่่งสำำ�เนาคำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ของบริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด
(มหาชน) (แบบ247-4) ตามที่่�บริิษััทฯ ได้้มาซึ่่�งหุ้้�นสามััญของบริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) ร้้อยละ
73.48 ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีหน้้าที่่�ในการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ทั้้�งหมดของกิิจการของ TBSP โดยมีี
ระยะเวลารัับซื้้�อตั้้�งแต่่วัันที่่� 5 ต.ค. 2564 -10 พ.ย. 2564 โดยมีีผู้้�ตอบรัับคำำ�เสนอซื้้�อคิิดเป็็นร้้อยละ
0.06 ของทุุนจดทะเบีียนที่่ชำ� ำ�ระแล้้วของ TBSP ทำำ�ให้้ภายหลัังการทำำ�คำำ�เสนอซื้้อ� บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นสามััญ
ของ TBSP ร้้อยละ 73.54
- เมื่่อ� วัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564 ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ครั้้ง� ที่่� 10/2564 มีีมติิอนุุมััติิการเข้้าลงทุุนร่่วมกับั
บริิษััท เทโร เอ็็นเตอร์์เทนเมนต์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“TERO”) ในการจััดตั้้�ง บริิษััท เทโร สบาย จำำ�กััด
(“TRSB”) ทุุนจดทะเบีียน 20.00 ล้้านบาท และถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 50
- เมื่่�อวัันที่่� 8 พฤศจิิกายน 2564 ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 11/2564 มีีมติิอนุุมััติิรายการ
ที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
(1) การเข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท แพลท ฟิินเซิิร์์ฟ จำำ�กััด (“PFS”) ในสััดส่่วนร้้อยละ 50.00 ของทุุน
	จดทะเบีียนชำำ�ระแล้้วของ PFS รวมเป็็นมููลค่า่ เงิินลงทุุนไม่่เกิิน 1,130,000,000 บาท โดยชำำ�ระเป็็น
เงิินสด 360,000,000 บาท ส่่วนที่่�เหลืือ 770,000,000 บาท ชำำ�ระเป็็นหุ้้�นสามััญออกใหม่่ของ
บริิษััทฯ จำำ�นวน 70,000,000 หุ้้�น มููลค่่าตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท ราคาเสนอขายที่่� 11 บาทต่่อหุ้้�น
(2) การร่่วมจััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนกัับบริิษััท ฟอร์์ท สมาร์์ท เซอร์์วิิส จำำ�กััด (มหาชน) ในการจััดตั้้�งร่่วมทุุน
บริิษััทร่่วมทุุนแห่่งใหม่่ ในสััดส่่วนร้้อยละ 50 รวมมููลค่่าเงิินลงทุุนไม่่เกิิน 10,000,000 บาท
(3) การเข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท เดอะ เลตเตอร์์ โพสต์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด ในสััดส่่วนร้้อยละ 70
	จากผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม มููลค่่าไม่่เกิิน 42,000,000 บาท
(4) การเข้้าซื้้อ� หุ้้�นสามััญของ บริิษััท เอ็็มพ้อ้ ยท์์เอ็็กซ์์เพรส จำำ�กัดั ในสััดส่่วนร้้อยละ 60 จากผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม
	มููลค่่าไม่่เกิิน 24,000,000 บาท
(5) การเข้้าซื้้�อทรััพย์์สิินจาก บริิษััท ฟอร์์ท เวนดิ้้�ง จำำ�กััด
(6) การเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทจำำ�นวน 73,161,624 บาท โดนจััดสรรให้้บุุคคลในวงจำำ�กััด เพื่่�อ
เป็็นค่่าตอบแทนหุ้้�นสามััญของ PFS จำำ�นวน 70,000,000 หุ้้�น และจััดสรรเพื่่�อรองรัับการปรัับสิิทธิิ
ของใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิที่่อ� อกให้้แก่่กรรมการและพนัักงาน (ESOP 1 และ 2) จำำ�นวน 1,075,799 หุ้้�น
และจััดสรรเพื่่�อรองรัับการปรัับสิิทธิิของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ (SABUY-W1) จำำ�นวน 2,085,825 หุ้้�น
		 โดยวาระข้้างต้้นได้้รับั มติิอนุุมััติิจากที่่ปร
� ะชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ฯ ณ วัันที่่� 15 ธัันวาคม 2564
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ปีี 2564

บริิษัท 
ั TBSP
- ที่่�ประชุุมมติิคณะกรรมการบริิษััทของ บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�งที่่� 11/2564 เมื่่�อวัันที่่� 26
พฤศจิิกายน 2564 มีีมติิอนุุมััติิรายการที่่�สำ�คั
ำ ัญดัังนี้้�
(1) อนุุมััติิให้้เข้้าซื้้�อทรััพย์์สิินจากบริิษััท ฟอร์์ท เวนดิ้้�ง จำำ�กััด ได้้แก่่ เครื่่�องจำำ�หน่่ายสิินค้้าอััตโนมััติิ
จำำ�นวน 4,644 เครื่่�อง แบ่่งเป็็นตู้้�ที่่�มีีการติิดตั้้�ง 2,999 เครื่่�อง ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นตู้้�ที่่�อยู่่�ในคคลัังสิินค้้า
จำำ�นวน 1,645 เครื่่�อง
(2) อนุุมััติิการเปลี่่�ยนชื่่�อบริิษััท และแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ โดยเปลี่่�ยนชื่่�อบริิษััท เป็็น “บริิษััท
พลััสเทค อิินโนเวชั่่�น จำำ�กัดั (มหาชน) และมีีชื่่อ� ภาษาอัังกฤษว่่า “PLUS TECH Innovation Public
Company Limited”
(3) อนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของบริิษััท จำำ�นวน 40,844,072 บาท เป็็นทุุนจดทะเบีียนใหม่่
จำำ�นวน 245,064,429 บาท

ปีี 2564

บริิษัท 
ั SABUY
- เมื่่�อวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 13/2564 มีีมติิอนุุมััติิ
ให้้ลงทุุนเพิ่่�มเติิมตามสััดส่่วนใน TBSP ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ร้้อยละ 73.54 ซึ่่�ง TBSP มีีมติิ
อนุุมััติิเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 40,844,072 บาท โดยเป็็นการเพิ่่�มทุุนตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น (Right Offering)
- อนุุมััติิการได้้มาซึ่่�งบริิษััท เอ.ทีี.พีี. เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด ในสััดส่่วนร้้อยละ 14.00 จากผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม
ทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 57.00 ของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกและจำำ�หน่่าย
ได้้แล้้วทั้้�งหมดของ ShipSmile
- อนุุมััติิการจััดตั้้�งบริิษััท 5 บริิษััท ได้้แก่่
(1) บริิษััท สบาย ดิิจิิตอล จำำ�กััด ทุุนจดทะเบีียน 10,000,000 บาท โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในสััดส่่วน
ร้้อยละ 90.00 เพื่่�อศึึกษาและลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์ดิิจิิตอล (Digital Asset) เพื่่�อ
รองรัับการใช้้งานในกลุ่่�ม ecosystem ของกลุ่่�มบริิษััท
(2) บริิษััท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์์ จำำ�กััด ทุุนจดทะเบีียน 10,000,000 บาท โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�น
ในสััดส่่วนร้้อยละ 90.00 เพื่่�อศึึกษาและลงทุุนธุุรกิิจธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนวััตกรรม เพื่่�อขยาย
การลงทุุนของกลุ่่�มบริิษััท และเพิ่่มศั
� ักยภาพสิินค้้าและบริิการใน ecosystem ของกลุ่่�มบริิษััท
(3) บริิษััท สบาย พอซ จำำ�กััด ทุุนจดทะเบีียน 50,000,000 บาท โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ
100.00 เพื่่�อพััฒนาและลงทุุนในระบบ ระบบ POS (Point of Sale System) หรืือระบบ
ขายหน้้าร้้าน
(4) บริิษััท สบาย สปีีด จำำ�กััด ทุุนจดทะเบีียน 350,000,000 บาท โดยบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ
100.00 เพื่่�อลงทุุนในธุุรกิิจ Drop-off และที่่�ธุุรกิิจกิิจอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(5) บริิษััท สปีีดดี้้เ� อ็็กเพรส เซอร์์วิิส จำำ�กัดั ทุุนจดทะเบีียน 1,000,000 บาท โดยบริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นในสััดส่่วน
ร้้อยละ 50.00 เพื่่�อการรวบรวมจุุด drop off ภายใต้้ Speedy
- เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งจััดตั้้�งบริิษััท วีีดีีพีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด โดยบริิษััทฯ
ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 และมีีทุุนจดทะเบีียนทั้้�งหมด 321,509,100.00 บาท เพื่่อ� รองรัับการปรัับ
โครงสร้้างธุุรกิิจของ บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”) ในกลุ่่�มธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์
(Merchandising)
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บริิษััท SABUY
- เมื่่� อ วัั น ที่่� 11 มกราคม 2565 บริิษัั ท ฯ ที่่� ปร ะชุุมคณะกรรมการบริิษัั ท ฯ ครั้้� ง ที่่� 1/2565
มีีมติิอนุุมััติิรายการดัังต่่อไปนี้้�
(1) อนุุมััติิการเข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท เพย์์โพสต์์เซอรวิิส จำำ�กััด (“PAYSPOST”) ในสััดส่่วน
ไม่่เกิินร้้อยละ 75 จากผู้้�ถูืื�อหุ้้�นเดิิม มููลค่่าเงิินลงทุุนทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 56.25 ล้้านบาท ซึ่่�งประกอบ
ธุุรกิิจในรููปแบบการขายแฟรนไชส์์ภายใต้้ชื่อ่� เพย์์โพสต์์ ให้้ ผู้้�ประกอบการในการให้้บริิการด้้านขนส่่ง
(2) อนุุมััติิเข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท ลอนดรี้้�บาร์์ไทย จำำ�กััด (“LBT”) ในสััดส่่วนไม่่เกิินร้้อยละ 20
จากผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม มููลค่่าเงิินลงทุุนทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 45.00 ล้้านบาท ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจให้้บริิการร้้าน
ซััก-อบผ้้าแบบบริิการตนเอง (Self-Service Laundry) รููปแบบแฟรนไชส์์ภายใต้้ชื่่�อลอนดรี้้�บาร์์
(3) อนุุมััติิการเข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท ซิิตี้้�ซอฟท์์อิินโฟเทค จำำ�กััด (“CITY”) ในสััดส่่วนไม่่เกิิน
ร้้อยละ60 จากผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม มููลค่า่ เงิินลงทุุนทั้้�งสิ้้น� ไม่่เกิิน 58.50 ล้้านบาท ซึ่่ง� ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการ
โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปที่่�ใช้้ในการบริิหาร จััดการร้้าน และระบบบััญชีีในร้้าน
(4) อนุุมััติิเพิ่่มทุุ
� นในบริิษััท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์์ จำำ�กััด (“SABUYAC”) จาก 10 ล้้านบาท เป็็น
100 ล้้านบาท และอนุุมััติิสััดส่่วนการลงทุุนเป็็นร้้อยละ 100
(5) อนุุมััติิเข้้าร่่วมลงทุุนในบริิษัทั อี๊๊ต� แล็็บ จำำ�กัดั (“EATLAB”) สััดส่่วนไม่่เกิินร้้อยละ10.15 มููลค่า่ เงิินลงทุุน
ทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 27.55 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้บริิการ SaaS (Service as a Solution) แก่่ร้้านอาหาร
เพื่่�อช่่วยในการตััดสิินใจออกแบบเมนููอาหาร โปรโมชั่่�น แคมเปญ ต่่างๆ ในการกระตุ้้�นยอดขาย
โดยให้้ AI ศึึกษาพฤติิกรรม หรืือ pattern ของ ลููกค้้า
(6) อนุุมัั ติิ เข้้ า ร่่ วมล งทุุนในบริิษัั ท คีีน โปรไฟล์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัั ด (“KEEN Profile”)
สััดส่่วนไม่่เกิินร้้อยละ 15 มููลค่า่ เงิินลงทุุนทั้้�งสิ้้น� ไม่่เกิิน 10 ล้้านบาท ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้าน Human
Resource and Organization Development :HROD Tech

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
1.3. โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีดัังนี้้�

ภาพโครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

ประเภทธุุรกิิจหลััก
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริิษััทและกลุ่่�มบริิษััทฯ
บริิษััท

การประกอบธุุรกิิจ

ธุุรกิิจบริิการระบบชำำ�ระเงิิน (Payment)
1. บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารธุุ ร กรรมทางการเงิิ นผ่่ านตู้้�เติิ ม เงิิ นอัั ต โนมัั ติิ ภ ายใต้้
เครื่่�องหมายการค้้า “เติิมสบายพลััส” และการจำำ�หน่่ายตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิ
ทั้้�งในรููปแบบการชำำ�ระด้้วยเงิินสดและเงิินผ่่อน

2. บริิษััท สบาย มัันนี่�่ จำำ�กััด (“SBM”)

ธุุรกิิจให้้บริิการและเป็็นตัวั กลางในการชํําระเงิิน (ระบบ E-Payment) ตลอดจน
รัับเงิินโอนได้้ครบวงจร

3. บริิษััท สบาย เอ็็กเชนจ์์ จำำ�กััด (“SBE”)(1)

ธุุรกิิจให้้บริิการจััดทำำ�ระบบ Loyalty และ CRM สำำ�หรัับการให้้บริิการลููกค้้า
ผ่่าน Ecosystem ของกลุ่่�มบริิษััทฯ

ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ (Merchandising)
4. บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) (“TBSP”)(2)

ธุุ ร กิิ จ ผลิิ ตบัั ต รพลาสติิ ก และบริิ ก ารบัั นทึึ กข้้ อ มูู ล ส่่วนบุุคคลลงบนบัั ต ร
ด้้วยเครื่่�องพิิ มพ์์ และการจััดการระบบความปลอดภััย

5. บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”)(3)

ธุรุ กิิจจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มและอาหารสำำ�เร็็จรููปผ่่านตู้้�ขายสิินค้า้ อััตโนมััติภ
ิ ายใต้้
เครื่่�องหมายการค้้า “เวนดิ้้�ง พลััส”

6. บริิษััท สบาย มาร์์เก็็ต พลััส จำำ�กััด (“SBMP”)

ธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ ลงทุุนในธุุ ร กิิ จ การขายสิิ นค้้ า ทั้้� ง ออนไลน์์ แ ละออฟไลน์์ ผ่่ าน
Ecosystem ของกลุ่่�มบริิษััทฯ

7. บริิษััท สบาย ฟู๊๊ ด
� พลััส จำำ�กััด (“SBFP”)

ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายอาหารสด อาหารแห้้ง และวััตถุุดิิบ สำำ�หรัับประกอบอาหาร
ผ่่านระบบจััดการร้้านค้้าปลีีก (POS) ของ SBS

ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�นส์์ (Solutions)
8. บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”)(4)

ธุรุ กิิจระบบศููนย์์อาหาร และการขายอุุปกรณ์์ ของระบบศููนย์์อาหาร พร้้อมการ
ให้้บริิการติิดตั้้�งและวางระบบศูู นย์์อาหาร การให้้บริิการจััดการศูู นย์์อาหาร
พร้้อมการจ้้างบำำ�รุุงรัักษาตลอดอายุุสััญญา

9. บริิษััท เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
(“ShipSmile”)

ธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารจุุดรัั บ -ส่่งพัั ส ดุุสำำ�หรัั บ การขนส่่ง ในรูู ป แบบแฟรนไชส์์
ไปรษณีีย์์เอกชน และให้้บริิการเป็็นเคาน์์เตอร์์เซอร์์วิิสสำำ�หรัับการให้้บริิการ
ต่่างๆ เช่่น การต่่อพรบ. ภาษีีรถยนต์์ หรืือชำำ�ระบิิลต่่างๆ

ธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน (Financial Service)
10. บริิษััท สบาย แคปปิิตอล พลััส จำำ�กััด (“SCAP”)

ธุุรกิิจให้้บริิการสิินเชื่่�อหมุุนเวีียนธุุรกิิจ สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลมีีหลัักประกััน และไม่่มีี
หลัักประกััน ผ่่าน Ecosystem ของกลุ่่�มบริิษััทฯ และพัั นธมิิตร (ปััจจุุบััน
อยู่่�ระหว่่างการขอใบอนุุญาต)

11. บริิษััท สบาย แมกซี่่� อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด
(“SBMX”) (5)

ธุุรกิิจนายหน้้าประกัันภััย (Broker Insurance) เพื่่� อให้้บริิการผลิิตภััณฑ์์
และบริิการทางด้้านการประกััน เช่่น ประกัันภััยรถยนต์์ภาคบัังคัับ (พรบ.)
ประกัันรถยนต์์ภาคสมััครใจ ประกัันอุุบััติิเหตุุ ประกัันการเดิินทาง และอื่่�นๆ

หมายเหตุุ:
(1) SBE จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 15 มกราคม 2564 โดยมีีผู้้�ถืือหุ้้�นอีีกร้้อยละ 50 คืือ บริิษััท บััซซี่่�บีีส์์ จำำ�กััด
(2) บริิษััทฯ ได้้ซื้้�อหุ้้�นสามััญของ TBSP เมื่่�อวัันที่่� 21 กัันยายน 2564 และได้้มาซึ่่�งหุ้้�นสามััญจากการทำำ�คำำ�เสนอซื้้�อหลัักทรััพย์์ทั้้�งหมดของกิิจการ
รวมเป็็น จำำ�นวน 73.54% โดยมีีผู้้�ถืือหุ้้�นอีีกร้้อยละ 25.00 คืือ บริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และเมื่่�อวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2564 มติิที่่�
ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของ TBSP ครั้้�งที่่� 2/2564 มีีมติิอนุุมััติิการเปลี่่�ยนชื่่�อบริิษััทเป็็น “บริิษััท เทค พลััส อิินโนเวชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)”
(3) บริิษััทฯ ได้้ซื้้�อหุ้้�น VDP เพิ่่�มจากร้้อยละ 82.47 เป็็นร้้อยละ 86.12 เมื่่�อวัันที่่� 11 มกราคม 2564 ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่�นๆ ที่่�ถืือหุ้้�นใน VDP
ประกอบด้้วย นายอานนท์์ชััย วีีระประวััติิ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นใน VDP ร้้อยละ 9.88 ในขณะที่่�สััดส่่วนที่่�เหลืืออีีกร้้อยละ 4.00
เป็็นของกลุ่่�มพนัักงานของ VDP และบุุคคลอื่่�น ต่่อมาบริิษััทฯ ได้้จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหุ้้�นสามััญของ VDP ให้้แก่่ TBSP
(4) SBFP จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 15 กรกฎาคม 2564 โดยมีีผู้้�ถืือหุ้้�นอีีกร้้อยละ 50 คืือ บริิษััท ฟู้้�ดวิิลล์์ จำำ�กััด
(5) SBMX จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564 โดยมีีผู้้�ถืือหุ้้�นอีีกร้้อยละ 50 คืือ บริิษััท ฮาวเด�น แมกซี่่� อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด
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กลุ่่�มบริิษััทที่่�อยู่่�ระหว่่างการจััดตั้้�งและการเข้้าซื้้�อกิิจการ
โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ ณ ปััจจุุบััน

ภาพโครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

ประเภทธุุรกิิจหลััก

27

รายงานประจำ�ปี 2564
ธุุรกิิจที่่�อยู่่�ระหว่่างการจััดตั้้�งและการเข้้าซื้้�อกิิจการ
บริิษััท

การประกอบธุุรกิิจ

1. บริิษััท แพลท ฟิินเซิิร์์ฟ จำำ�กััด (“PFS”)

ธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารให้้ บ ริิ ก าร ด้้ า นอุุปกรณ์์ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ โทรคมนาคม
และระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ รวมถึึงระบบสารสนเทศเพื่่� อการจััดการ
ระบบตรวจวััดเฉพาะด้้าน ระบบการ ให้้บริิการข้้อมููลและบริิการลููกค้้าสััมพัันธ์์
(Call Center) และระบบ การให้้บริิการ (Outsourcing Services) เป็็นต้้น
ซึ่่�งปััจจุุบััน PFS ได้้รัับสััญญาว่่าจ้้างให้้เป็็นผู้้�บริิการตู้้�กดเงิินสด จำำ�นวน
10,000 ตู้้� เป็็นเวลา 10 ปีี

2. บริิษััท เทโร สบาย จำำ�กััด (“TRSB”)

ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา สื่่�อการตลาด ประชาสััมพัั นธ์์ รวมถึึงการขายสื่่�อโฆษณา
ตลอดจนการขายและบริิ ห ารตั๋๋� ว ภาพยนต์์ / บัั ต รคอนเสิิ ร์์ ตที่�่ ส ามารถใช้้
ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ใน ecosystem ของบริิษััทฯ

3. บริิษััทร่่วมทุุนกัับบริิษััท ฟอร์์ท สมาร์์ท เซอร์์วิิส
จำำ�กััด (มหาชน) (“FORTHSABUY”)

ธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารดูู แ ลและซ่่อมบำำ�รุุ งตู้้�ขายสิิ นค้้ า อัั ต โนมัั ติิ รวมไปถึึงการ
ให้้บริิการจุุดชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้า และการส่่งเสริิมธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท ฯ
เช่่น ธุุรกรรมทางการเงิิ น ตู้้� Mini ATM ตู้้�ขายสิิ นค้้าอััตโนมััติิ ตู้้�น้ำำ��มััน
ระบบการบริิหารข้้อมููลลููกค้้า ธุุรกิิจสิินเชื่่�อ และ ธุุรกิิจนายหน้้าประกัันภััย
เป็็นต้น
้

4. บริิษััท สบาย พอซ จำำ�กััด (“SABUY POS”)

ธุรุ กิิจพััฒนาและลงทุุนในระบบ ระบบ POS (Point of sale system) หรืือระบบ
ขายหน้้าร้้าน

5. บริิษััท สบาย วอช จำำ�กััด (“SABUY WASH”)

ธุุรกิิจลงทุุนในธุุรกิิจร้้านซััก-อบผ้้า

6. บริิษััท ลอนดรี้้�บาร์์ไทย จำำ�กััด (LBT”)

ธุุรกิิจให้้บริิการร้้านซััก-อบผ้้าแบบบริิการตนเอง (Self-Service Laundry)
รูู ป แบบแฟรนไชส์์ ภ ายใต้้ ชื่่� อ ลอนดรี้้� บ าร์์ และเป็็ น ผู้้�ริิ เ ริ่่� ม นวัั ต กรรม
เครื่่�องจ่่ายน้ำำ��ยาอััตโนมััติิ เพื่่� อส่่งผ่่านน้ำำ��ยาซัักผ้้า น้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�ม และน้ำำ��ยา
ฆ่่าเชื้้� อ ลงเครื่่� อ ง เพื่่� อ ตอบโจทย์์ เ รื่่� อ งความสะอาด สะดวกสบายอย่่าง
เต็็ ม รูู ป แบบและให้้ บ ริิ ก ารเครื่่� อ งซัั ก อบแห้้ ง ที่่� มีีคุุ ณภาพ ได้้ ม าตรฐาน
ถููกสุุขอนามััย รวดเร็็ว สามารถซัักและ อบแห้้งได้้แล้้วเสร็็จภายใน 1 ชั่่�วโมง

7. บริิษััท ซิิตี้้�ซอฟท์์อิินโฟเทค จำำ�กััด (“CITY”)

ธุุ ร กิิ จ พัั ฒ น า ซ อ ฟท์์ แ ว ร์์ ( โ ป ร แ ก ร ม สำำ� เ ร็็ จ รูู ป ค อ ม พิิ ว เ ต อ ร์์ )
สำำ�หรับ
ั ธุุรกิิจต่่างๆ ลููกค้้าส่่วนใหญ่่อยู่่�ในธุุรกิิจค้้าปลีีกในหลากหลาย ประเภท
ได้้ แ ก่่ กลุ่่� ม ร้้ า นขายของชำำ� (ร้้ า นสะดวกซื้้� อ มิิ นิิ ม าร์์ ท ซุุปเปอร์์ ม าร์์ เ ก็็ ต
ห้้างสรรพสิินค้า้ ) กลุ่่ม
� ร้้านค้้าปลีีกทั่่�วไป (เสื้้�อผ้้า แฟชั่่�น รองเท้้า เครื่่�องประดัับ
หนัังสืือ ยา กิ๊๊�ฟช้้อป อุุปกรณ์์กีีฬา เพ็็ ทช้้อป สิินค้้าไอทีีและโทรศัั พท์์มืือถืือ
เป็็ นต้้ น ) กลุ่่� ม ร้้ า นขายอาหาร และเครื่่� อ งดื่่� ม (กาแฟ เบเกอรี่่� ขนมปัั ง
ไอศครีีม ร้้ า นอาหาร ทั้้� ง รูู ป แบบ Quick service และFull service)
โดยมีีโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปชื่่�อ POWERPOS และ POWERACC เป็็นโปรแกรม
สำำ�เร็็จรููปที่่�ใช้้ในการบริิหาร จััดการร้้าน และระบบบััญชีีในร้้าน

8. บริิษััท สบาย สปีีด จำำ�กััด
(“SABUY SPEED”)

ธุุรกิิจลงทุุนในธุุรกิิจ Drop-off และที่่�ธุร
ุ กิิจกิิจอื่่�นที่�เ่ กี่่�ยวข้้อง

9. บริิษััท สปีีดดี้้�เอ็็กเพรส เซอร์์วิิส จำำ�กััด
(“SPEEDY”)

ธุุรกิิจจุุดรัับส่่งพัั สดุุ Drop-off ภายใต้้ Speedy
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บริิษััท

การประกอบธุุรกิิจ

10. บริิษััท เพย์์โพสต์์เซอรวิิส จำำ�กััด (“PAYPOST”)

ธุุรกิิจในรููปแบบการขายแฟรนไชส์์ภายใต้้ชื่่�อเพย์์โพสต์์ ให้้ผู้้�ประกอบการ
ในการให้้บริิการด้้านขนส่่ง โดยการรวบรวมขนส่่งชั้้�นนำำ� ภายในประเทศ
ไว้้ในร้้านเดีียว เช่่น เคอรี่่� เอ็็กซ์์เพรส แฟลช เอ็็กซ์์เพรส ไปรษณีีย์์ไทย
และ J&T Express เป็็นต้้น พร้้อมบริิการด้้านสิินเชื่่�อธนาคาร การโอนเงิิน
สิินเชื่่�อทะเบีียนรถ งานประกัันภัย
ั งานเอกสาร รัับชำำ�ระบิิลต่่าง ๆ หลากหลาย
บริิการในร้้านเดีียว โดยในปััจจุุบััน PAYSPOST มีีสาขาแฟรนไชส์์ 1,317 สาขา

11. บริิษััท เอ็็มพ้้อยท์์เอ็็กซ์์เพรส จำำ�กััด (“PXP”)

ธุุรกิิจในรููปแบบการขายแฟรนไชส์์ด้้านการเป็็นจุุดรวบรวมการขนส่่งพัั สดุุ
ภายในประเทศจากบริิษััทขนส่่ง

12. บริิษััท เดอะ เลตเตอร์์ โพสต์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
(“LTP”)

ธุุรกิิจในรููปแบบการขายแฟรนไชส์์ด้้านการเป็็นจุุดรวบรวมการขนส่่งพัั สดุุ
ภายในประเทศจากบริิษััทขนส่่ง

13. บริิษััท สบาย ดิิจิิตอล จำำ�กััด
(“SABUY DIGITAL”)

ธุุรกิิจศึึกษาและลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิิ นทรััพย์์ดิิจิิตอล (Digital
Asset) เพื่่� อรองรัับการใช้้งานในกลุ่่�ม ecosystem ของกลุ่่�มบริิษััท

14. บริิษััท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์์ จำำ�กััด
(“SABUYAC”)

ธุุรกิิจศึึกษาและลงทุุนธุุรกิิจธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนวััตกรรม เพื่่� อขยายการ
ลงทุุนของกลุ่่�มบริิษััท และเพิ่่� มศัั กยภาพสิินค้้าและบริิการใน ecosystem
ของกลุ่่�มบริิษััท

15. บริิษััท อี๊๊�ตแล็็บ จำำ�กััด (“EATLAB”)

ธุุรกิิจให้้บริิการ SaaS (Service as a Solution) แก่่ร้้านอาหาร เพื่่� อช่่วย
ในการตัั ดสิิ น ใจออกแบบเมนูู อ าหาร โปรโมชั่่� น แคมเปญ ต่่างๆ ในการ
กระตุ้้�นยอดขาย โดยให้้ AI ศึึกษาพฤติิกรรม หรืือ pattern ของลููกค้้า
ส่่วนใหญ่่ เพื่่� อ กำำ�หนด Decision Model ให้้ แ ก่่ร้้ า นอาหาร “ช่่วยคิิ ด
โปรโมชั่่�น ประหยััดเวลา”

16. บริิษััท คีีน โปรไฟล์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (“KEEN
PROFILE”)

ธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารด้้ า น Human Resource and Organization
Development : HROD Tech ซึ่่�งนัับเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีผู้้�ให้้บริิการน้้อยรายในไทย
โดยมีีการพััฒนาโปรแกรมในการบริิหาร ทรััพยากรบุุคคลที่่น
� อกเหนืือไปจาก
HR Management/Development ที่่� ครอบคลุุมเพีียงด้้ านสวัั สดิิ การ
พนัักงาน หรืือการพััฒนาพนัักงานผ่่านการ ฝึึกอบรมหรืือจััดทำำ� Workshop
โดยทั่่�วไป แต่่ยัังครอบคลุุมไปถึึงการ บริิหารการมีีส่่วนร่่วมและความผููกพััน
พนัักงาน และการบริิหารผลการ ดำำ�เนิินงานพนัักงานผ่่านตััวชี้้�วััดต่่างๆ เช่่น
KPIs/OKRs เป็็นต้้น

17. บริิษััท คาร์์ฟินน์
ิ ์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
(1)
(“CarFinn”)

ธุุรกิิจให้้บริิการจััดหาสิินเชื่่�อรถยนต์์ทุุกประเภทครบวงจรให้้กัับลููกค้้า โดย
เริ่่�มจากการปล่่อยกู้้�เงิินให้้กัับลููกค้้าสำำ�หรัับปิิดบััญชีีเดิิม และการปล่่อยกู้้�
เงิินด่่วนระยะสั้้�นให้้กับ
ั ลููกค้้าที่่ต้
� อ
้ งการเงิิน ใช้้ Digital Platform และ Online
Marketing เป็็นหลััก เช่่น Facebook Google และ YouTube เป็็นต้้น

18. บริิษััท อิินดีีม กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (“INDEEM”)(1)

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดจำ�หน่่
ำ
ายสิินค้้าในลัักษณะแบบเครืือข่่าย (Multi-level
Marketing (MLM)หรืือ Network Marketing) ที่่มีี
� การประยุุกต์์ใช้้นวัต
ั กรรม
เทคโนโลยีีต่่างๆ ที่่�หลากหลาย เช่่น การจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านแพลตฟอร์์ม
ออนไลน์์ อาทิิ พัั นล้้าน (Phanlaan) และ ถููกดีี (Tuuk Dee) การใช้้คะแนน
สะสมของสมาชิิกในการแลกซื้้�อสิินค้า้ (Loyalty Program) และการร่่วมมืือกัับ
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจในการนำำ� Digital Token ใช้้แลกซื้้�อสิินค้้า เป็็นต้้น
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19. บริิษััท ลอคบอกซ์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (“Lockbox”)(2)

ธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับ Smart locker หลากหลายรููปแบบ อัันประกอบด้้วย
1) บริิการ Smart Locker
2) ให้้บริิการจััดส่่งสััมภาระ
3) พื้้� นที่�่ Media และโฆษณาต่่างๆ และ
4) บริิการเสริิมอื่่�นๆ เช่่น กระเป๋๋า ถุุงสััมภาระ วััสดุุเพื่่� อการบรรจุุหีีบห่่อ

20. บริิษััท ดิิ อะชีีฟเวอร์์ 59 จำำ�กััด
(“Achiever 59”)(2)

ธุุรกิิจให้้บริิการเช่่นเดีียวกัับ Smart locker box

21. บริิษััท แอ็็ดวานซ์์ อิินฟอร์์เมชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด
(มหาชน) (“AIT”)(3)

ธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารพื้่่�� นที่่� เ ก็็ บ ข้้ อ มูู ล (Cloud Computing) การออกแบบ
ให้้คำำ�ปรึึกษาและวางระบบคอมพิิ วเตอร์์และโครงข่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร

22. บริิษััท นครหลวง แคปปิิตอล จำำ�กััด (มหาชน)
(“NKON”)(3)

ธุุรกิิจสิินเชื่่�อจำำ�นำำ�ทะเบีียนรถ สิินเชื่่�อที่่�ดิิน และสิินเชื่่�อรัับจำำ�นำำ�ทะเบีียนรถ
เพื่่� อเกษตรกร

23. บริิษััท บััซซี่่�บีีส์์ จำำ�กััด(“BZB”)(3)

ธุุ ร กิิ จ แพลต์์ ฟ อร์์ ม และ บริิ ห ารจัั ด การจากองค์์ ก รธุุ ร กิิ จ ในด้้ า น CRM
Management (การบริิหารความสััมพัั นธ์์ของลููกค้้า)

24. บริิษััทร่่วมทุุนกัับ OMoney(1)

ธุุ ร กิิ จ ปล่่อยสิิ น เชื่่� อ Pico Finance และใช้้ ร ะบบ Digital Lending
มาปรัับใช้้กัับธุุรกิิจสิินเชื่่�ออื่่�นๆ ของบริิษััทฯ

25. บริิษััทร่่วมทุุนกัับ INDEEM(1)

ธุุรกิิจด้้าน Fulfilment และการสร้้างเครืือข่่ายช่่องทางการขายร่่วมกััน
(Sales Shop Network) ซึ่่�งจะเป็็นการใช้้และขยายเครืือข่่ายสาขาที่่�บริิษััทฯ
มีีอยู่่� กว่่า 10,000 สาขา ให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มกัับทางบริิษััทฯ

26. บริิษััทร่่วมทุุนกัับ Achiever 59(2)

ธุุรกิิจให้้บริิการเช่่นเดีียวกัับ Smart Locker

*หมายเหตุุ:
(1) วัันที่่� 30 มกราคม 2565 บริิษััทฯ ได้้อนุุมััติิการซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนออกใหม่่ของ CarFinn โดยบริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน CarFinn ร้้อยละ
20 และ บริิษััทได้้อนุุมััติิการซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของ INDEEM โดยบริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน INDEEM ร้้อยละ 30 อีีกทั้้�งยัังมีีการอนุุมััติิการจััดตั้้�ง
บริิษััทร่่วมทุุนกัับ Omoney และ INDEEM โดยมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�ร้้อยละ 60 ทั้้�งสองบริิษััท
(2) วัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2565 บริิษััทฯ ได้้อนุุมััติิการซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของ Lockbox โดยบริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน Lockbox ร้้อยละ 20
และอนุุมััติิการซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของ Achiever 59 โดยบริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน Achiever 59 ร้้อยละ 20% นอกจากนี้้� ยัังมีีการอนุุมััติิการ
จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนกัับ Achiever 59 โดยมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�ร้้อยละ 50
(3) วัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ 2565 บริิษััทฯ ได้้อนุุมััติิการซื้้�อหุ้้�นสามััญและใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ AIT-W2 รวมไปถึึงการใช้้สิิทธิิแปลงสภาพ AIT-W2 ของ
AIT โดยบริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน AIT ร้้อยละ 10.99 และได้้มีีการอนุุมััติิการซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของนครหลวงแคปปิิตอล โดยบริิษััทมีีสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นในนครหลวงแคปปิิตอล ร้้อยละ 25 นอกจากนี้้� บริิษััท ฯ ได้้อนุุมััติิการซื้้�อหุ้้�นสามััญของบััซซี่่�บีีส์์ โดยบริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบััซซี่่�บีีส์์
ร้้อยละ 30
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2.1 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ		
2.1.1 โครงสร้้างรายได้้ประจำำ�ปีี 2564

ตารางต่่อไปนี้้�แสดงรายได้้จากการขาย รายได้้จากการให้้บริิการ รายได้้จากการให้้บริิการตามสััญญา และรายได้้ดอกเบี้้�ยจากการขาย
ผ่่อนชำำ�ระของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยแสดงตามมููลค่่าและอััตราร้้อยละสำำ�หรัับปีี 2562-2564 เป็็นดัังนี้้�
โครงสร้้างรายได้้ประจำำ�ปีี 2564

หน่่วย: ล้้านบาท
ธุุรกิิจบริิการ
ระบบชำำ�ระเงิิน

ปีี
2564

รายได้้จากการให้้บริิการ

ธุุรกิิจ
บริิการ
ทางการ
เงิิน

รวม
ส่่วนงาน
ที่่�รายงาน

สััดส่่วน
รายได้้
(%)

(1)

50.56

577.37

-

1,191.56

56.02

0.88

633.61

30.95

-

665.44

31.29

รายได้้จากการให้้บริิการ
ตามสััญญาและดอกเบี้้�ย
ผ่่อนชำำ�ระ

267.94

-

1.90

-

269.84

12.69

รายได้้รวม

832.45

684.17

610.21

-

2,126.84

100.00

รายได้้จากการให้้บริิการ

604.66

42.78

-

-

647.43

44.32

0.60

517.35

60.28

-

578.23

39.58

235.16

-

-

-

235.16

16.10

รายได้้รวม

840.42

560.12

60.28

-

1,460.82

100.00

รายได้้จากการให้้บริิการ

660.62

12.58

25.54

-

698.73

56.59

-

352.37

6.83

-

359.20

29.09

รายได้้จากการให้้บริิการ
ตามสััญญาและดอกเบี้้�ย
ผ่่อนชำำ�ระ

176.69

-

-

-

176.69

14.31

รายได้้รวม

837.31

364.94

32.37

-

1,234.61

100.00

รายได้้จากการขาย
รายได้้จากการให้้บริิการ
ตามสััญญาและดอกเบี้้�ย
ผ่่อนชำำ�ระ
ปีี
2562

ธุุรกิิจระบบ
โซลููชั่่�น

563.63

รายได้้จากการขาย

ปีี
2563

ธุุรกิิจ
จััดจำำ�หน่่าย
สิินค้้าและ
ผลิิตภััณฑ์์

รายได้้จากการขาย

หมายเหตุุ
(1) ธุุรกิิจบริิการทางการเงิินยัังไม่่ได้้เปิิดให้้บริิการในปีี 2564
2.1.2	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจการ
ให้้บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หลากหลายรููปแบบ ผ่่านระบบนิิเวศน์์
ทางการเงิิน (Financial Ecosystem) ของบริิษััทฯ ผ่่านตู้้�เติิมเงิิน
ภายใต้้ เ ครื่่� อ งหมายการค้้ า “เติิมสบายพลัั ส ” ตู้้�สิินค้้ า ภายใต้้
เครื่่�องหมายการค้้า “เวนดิ้้�งพลััส” การขายสิินค้้าออนไลน์์ ระบบ
บริิหารศููนย์์อาหาร ระบบ POS ศููนย์์บริิการรัับส่่งพััสดุุ (Delivery

drop-off) ตลอดจนธุุรกรรมทางการเงิิน เช่่น สิินเชื่่�อและนายหน้้า
ประกัันภััย โดยปััจจุุบัันประกอบธุุรกิิจหลััก 4 ประเภท ได้้แก่่
1) ธุุรกิิจบริิการระบบชำำ�ระเงิิน (Payment) 2) ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
และผลิิตภััณฑ์์ (Merchandising) 3) ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่น� ส์์ (Solutions)
และ 4) ธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน (Financial Service) โดยมีี
รายละเอีียด ดัังนี้้�
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1) ธุุรกิิจบริิการระบบชำำ�ระเงิิน (Payment)
การให้้ บ ริิ ก ารรัั บ ชำำ� ระเงิิ น แทนผ่่านตู้้�เติิ ม เงิิ น
อััตโนมััติิ

บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นผู้้�ให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินแทนผ่่าน
ตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิ (Top-Up Machine) ภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้า
“เติิมสบายพลััส” โดยบริิษััทฯ ได้้รัับอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจบริิการ
การชำำ�ระเงิินภายใต้้การกำำ�กัับ ประเภท “การให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิิน
ด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ – การให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินแทน”
จาก ธนาคารแห่่งประเทศไทย ซึ่่�งเป็็นการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิิน
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์แทนผู้้�ขายสิินค้้าหรืือผู้้�ให้้บริิการหรืือเจ้้าหนี้้� เช่่น
Mobile Operator ธนาคารพาณิิชย์์ การไฟฟ้้านครหลวง การไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาค การประปาส่่วนภููมิิภาค เป็็นต้้น
นอกจากการให้้บริิการการรัับชำำ�ระเงิินแทนผ่่านตู้้�เติิมเงิินแล้้ว
บริิษััทฯ ยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจขายตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิ โดยบริิษััทฯ ได้้รัับ
ใบอนุุญาตจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการ
โทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) ให้้สามารถ
ประกอบหรืือทำำ�ตู้้�เติิมเงิิน และขายตู้้�เติิมเงิินให้้แก่่ลููกค้้าได้้ผ่่านใบ
อนุุญาตให้้ค้า้ ซึ่่ง� เครื่่อ� งวิิทยุุคมนาคม หรืืออุุปกรณ์์ใดๆ ของเครื่่อ� งวิิทยุุ
คมนาคม และใบอนุุญาตให้้ทำำ�ซึ่่ง� เครื่่อ� งวิิทยุุคมนาคม หรืืออุุปกรณ์์ใดๆ
ของเครื่่อ� งวิิทยุุคมนาคม (เนื่่อ� งจากตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ เป็็นอุุปกรณ์์
ที่่�มีีการเชื่่�อมต่่อกัับคลื่่�นความถี่่�ที่ต้่� ้องได้้รัับอนุุญาตจาก กสทช. ก่่อน)
โดยลููกค้้าผู้้�ที่่�ต้้องการเติิมเงิินโทรศััพท์์ หรืือชำำ�ระค่่าบริิการ
ต่่างๆ สามารถทำำ�ธุุรกรรมผ่่านตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ ได้้ด้้วยตนเอง
โดยการเลืือกคำำ�สั่่�งต่่างๆ บนตู้้�เติิมเงิิน ซึ่่�งใช้้โปรแกรมแอพพลิิเคชั่่�น
สำำ�หรัับการให้้บริิการเติิมเงิินและชำำ�ระเงิินโดยเฉพาะ และมีีการ
เชื่่�อมต่่อกัับระบบเซิิร์์ฟเวอร์์กลาง เพื่่�อเชื่่�อมต่่อไปยัังระบบเซิิร์์ฟเวอร์์
ของผู้้�ให้้บริิการต่่างๆ ด้้วยความสะดวกรวดเร็็วและมีีความแม่่นยำำ�
โดยลููกค้้าจะชำำ�ระเงิินด้้วยการหยอดเหรีียญหรืือใช้้ธนบััตรเพื่่�อชำำ�ระ
ค่่าบริิการ โดยตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ มีีการให้้บริิการตลอด 24 ชั่่�วโมง
และยัังมีีศููนย์์บริิการให้้คำำ�ปรึึกษา (Call Center) ตลอด 24 ชั่่�วโมง
เพื่่อ� แก้้ไขปััญหาและอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ลูกู ค้้าผู้้�ใช้้บริิการอีีกด้้วย
เป็็นไปตามสโลแกนของบริิษััทฯ ที่่�ว่่า “เติิมสบายพลััส สิินค้้าคุุณภาพ
บริิการด้้วยใจ” ปััจจุุบััน บริิษััทฯ มีีการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินผ่่าน
ตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิ (Top-Up Machine Service) ได้้แก่่
1) การให้้บริิการเติิมเงิินค่่าโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ระบบเติิมเงิิน
(Prepaid) ของทุุกระบบทุุกเครืือข่่าย ได้้แก่่
- One-2-Call ของกลุ่่�มบริิษััท AIS
- TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุ่่�มบริิษััท TRUE
- DTAC ของกลุ่่�มบริิษััท DTAC
- my by CAT ของ CAT
- เพนกวิิน ของบริิษััท เดอะ ไวท์์สเปซ จำำ�กััด
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2) การให้้ บ ริิการชำำ�ร ะบิิลค่่ า ไฟฟ้้ า -ค่่ า น้ำำ��ปร ะปา ได้้ แ ก่่
การไฟฟ้้านครหลวง การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค และการประปาส่่วน
ภููมิิภาค
3) การให้้บริิการฝากเงิินเข้้าบััญชีีธนาคาร (Banking Agent)
ได้้แก่่ ธนาคารกสิิกรไทย ธนาคารกรุุงไทย ธนาคารไทยพาณิิชย์์
ธนาคารออมสิิน ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร และ
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา ทั้้�งนี้้�บริิษัทั ฯ มีีแผนการที่่จ� ะขยายการให้้บริิการ
ฝากเงิินเข้้าบััญชีีของธนาคารอื่่�นๆ เพิ่่ม� เติิมในอนาคต
4) การให้้บริิการชำำ�ระบิิลค่่าโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่ร� ะบบรายเดืือน
(Post-paid) ของทุุกระบบทุุกเครืือข่่าย ได้้แก่่
- AIS ของกลุ่่�มบริิษััท AIS
- TRUE MOVE/TRUE MOVE H ของกลุ่่�มบริิษััท TRUE
- DTAC ของกลุ่่�มบริิษััท DTAC
5) การให้้บริิการเติิมเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Money) ได้้แก่่
- mPAY Wallet ของกลุ่่�มบริิษััท AIS
- TRUE Money Wallet ของกลุ่่�มบริิษััท TRUE
- Rabbit LINE Pay
6) การให้้บริิการชำำ�ระบิิลค่่าอิินเตอร์์เน็็ต ได้้แก่่
- AIS Fibre ของกลุ่่�มบริิษััท AIS
- TRUE Online ของกลุ่่�มบริิษััท TRUE
- 3BB ของบริิษััท ทริิปเปิิลทีี อิินเทอร์์เน็็ต จำำ�กััด
7) การให้้บริิการการซื้้�อบััตรเงิินสด บััตรเกมส์์ สติิกเกอร์์
ไลน์์ ฯลฯ
8) การให้้บริิการการชำำ�ระบิิลค่่าสิินค้้า เช่่น มิิสทีีน True
Vision/True Convergence
9) การให้้บริิการการเติิมเงิินเข้้าบััตร Rabbit Card (เฉพาะตู้้�
ที่่ติิ� ดตั้้�งเครื่่�องรองรัับการอ่่านบััตร Rabbit Card)
10) การให้้บริิการชำำ�ระบิิลอื่่�นๆ เช่่น บิิลบััตรเครดิิต บิิลบััตร
เงิินสดหรืือบััตรผ่่อนสิินค้้า บิิลสิินเชื่่�อ บิิลประกัันชีีวิิต/ประกัันภััย
การจำำ�หน่่ายตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิ (Top-Up
Machine Sale)

นอกจากการให้้บริิการการรัับชำำ�ระเงิินแทนผ่่านตู้้�เติิมเงิินแล้้ว
บริิษััทฯ ยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจขายตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิ ภายใต้้เครื่่�องหมาย
การค้้า “เติิมสบายพลััส” โดยบริิษััทฯ ได้้รับั ใบอนุุญาตจากสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการ
โทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) ให้้สามารถประกอบหรืือทำำ�ตู้้�เติิมเงิิน
และขายตู้้�เติิมเงิินให้้แก่่ลููกค้้าได้้ผ่่านใบอนุุญาตให้้ค้้าซึ่่�งเครื่่�องวิิทยุุ
คมนาคม หรืืออุุปกรณ์์ใดๆ ของเครื่่�องวิิทยุุคมนาคม และใบอนุุญาต
ให้้ทำำ�ซึ่่ง� เครื่่อ� งวิิทยุุคมนาคม หรืืออุุปกรณ์์ใดๆ ของเครื่่อ� งวิิทยุุคมนาคม
เนื่่�องจากตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ เป็็นอุุปกรณ์์ที่่�มีีการเชื่่�อมต่่อกัับคลื่่�น
ความถี่่�ที่ต้่� ้องได้้รัับอนุุญาตจาก กสทช. ก่่อน

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริิษััทฯ มีีการสร้้างแรงจููงใจให้้แก่่ลูกู ค้้าในการซื้้�อตู้้�เติิมเงิิน
ของบริิษััทฯ ด้้วยการให้้ส่่วนแบ่่งค่่าธรรมเนีียมที่่�เกิิดขึ้้�นจากการ
ทำำ�ธุุรกรรมผ่่านตู้้�เติิมเงิินของลููกค้้า และยัังมีีการอำำ�นวยความสะดวก
แก่่ผู้้�ซื้้�อตู้้�เติิมเงิิน เช่่น การให้้บริิการการผ่่อนชำำ�ระตู้้�เติิมเงิินเป็็นงวด
โดยการผ่่อนชำำ�ระ 36 งวด หรืือ 60 งวด เป็็นต้้น การให้้บริิการ Call
Center เพื่่�อแก้้ไขปััญหาต่่างๆที่่�เกี่่�ยวกัับตู้้�เติิมเงิิน ตลอด 24 ชั่่�วโมง
เป็็นต้้น
โดยตู้้�เติิมเงิินที่่บ� ริิษัทั ฯ ได้้ขายขาดให้้กับั ลููกค้้า ลููกค้้าจะเป็็น
เจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�ในตู้้� และบริิษััทฯ จะมีีการรัับประกัันตู้้�เติิมเงิิน

จำ�นวนตู้เติมเงิน “เติมสบายพลัส”

เป็็นระยะเวลา 1-3 ปีี บริิการซ่่อมแซ่่มตู้้�เติิมเงิินหากเกิิดปััญหา บริิการ
อััพเดตโปรแกรมซอฟท์์แวร์์ เพื่่�อรองรัับบริิการใหม่่ๆ หรืือโปรโมชั่่�น
ส่่งเสริิมการตลาดที่่�อาจมีีเพิ่่�มขึ้้�นในอนาคตได้้ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ตู้้�เติิมเงิิน ทุุกตู้้� มีีบริิการที่่�ครบครััน มีีมาตรฐานการทำำ�งานที่่�แม่่นยำำ�
มีีความทัันสมััยและน่่าเชื่่�อถืือเสมอ
โดยบริิษัั ท ฯ มีีการขยายตู้้�เติิมเงิิน “เติิมสบายพลัั ส ”
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ซึ่่ง� จำำ�นวนตู้้�เติิมเงิินของบริิษัทั ฯ และตู้้�เติิมเงิินของลููกค้้า
ณ สิ้้�นปีี 2561 ถึึง 2564 เป็็นดัังนี้้�

2561

2562

2563

2564

จำ�นวนตู้เติมเงินของลูกค้า

33,754

37,346

39,041

38,321

จำ�นวนตู้เติมเงินของบริษัทฯ

13,286

15,437

16,229

16,229

47,040

52,783

55,270

54,550

รวม

ธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารการชำำ� ระเงิิ น (Payment Service
Provider / Facilitator Business Unit)

ภาพตััวอย่่างตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิ

SBM ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้การ
กำำ�กัับของธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2563 และ ได้้เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์เมื่่�อช่่วงเดืือนมกราคม 2564 โดยได้้รัับใบอนุุญาตทั้้�งสิ้้�น
4 ประเภทธุุรกิิจ ได้้แก่่ซึ่่�ง
1) ใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Money
license)
2) ใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินด้้วยวิิธีีการทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Payment Agent License: PA)
3) ใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการสนัับสนุุนบริิการแก่่ผู้้�รัับบััตร
Payment (Facilitator License: PF)
4) ใบอนุุญาตให้้ ปร ะกอบธุุรกิิจการให้้ บ ริิการโอนเงิินด้้ ว ยวิิธีีการทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Fund Transfer License) โดยกลุ่่�มบริิษััทฯ วางแผนที่่�จะดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเป็็นผู้้�ให้้บริิการและเป็็นตััวกลางในการชำำ�ระเงิินด้้วยเทคโนโลยีีในรููปแบบต่่างๆ
ผ่่าน SBM โดยระบบการชำำ�ระเงิินดัังกล่่าวจะถููกออกแบบให้้มีีความยืืดหยุ่่�น
กล่่าวคืือในแง่่ของการให้้บริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Money Service) ก็็เป็็น
e-Money ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ชำำ�ระค่่าสิินค้้าหรืือบริิการได้้หลากหลายช่่องทาง
ในแง่่ของการให้้บริิการระบบการรัับชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Payment
Platform Provider) ก็็เป็็น Payment Platform ที่่�รองรัับการรัับชำำ�ระ
ของผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�น ๆ ได้้หลากหลายไม่่จำ�กั
ำ ัดแต่่เพีียง e-Money ของ SBM
เพีียงอย่่ า งเดีียว โดยระบบการชำำ�ร ะเงิินของ SBM จะถูู ก ออกแบบ
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ภาพตััวอย่่างหน้้าแอพพลิิเคชััน SABUY MONEY

ให้้ เ หมาะกัั บ ธุุรกิิจในหลากหลายประเภทรวมถึึง ตู้้�เติิมเงิิน
อัั ต โนมัั ติิ ตู้้�ขายสิินค้้ า อัั ต โนมัั ติิ และศูู น ย์์ อ าหาร ซึ่่� ง เป็็ น ธุุรกิิจ
หลัักของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยธุุรกิิจให้้บริิการการชำำ�ระเงิินของ SBM
จะเป็็นธุุรกิิจที่่�เข้้ามาเชื่่�อมโยงกัับระบบนิิเวศน์์ทางธุุรกิิจในปััจจุุบัันของ
บริิษััทฯ (Existing Business Ecosystem) และสร้้างระบบนิิเวศน์์ใหม่่
(New Business Ecosystem) ที่่�มีีการเชื่่�อมโยงระบบการชำำ�ระเงิิน

ทั้้�งจากภายนอก และภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่ง� จะเป็็นสร้้างความสะดวก
สบายให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายที่่�จะเข้้ามาอยู่่�ใน Ecosystem ของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ นอกจากนี้้� ธุุรกิิจให้้บริิการการชำำ�ระเงิินของ SBM
จะช่่วยลดปริิมาณการใช้้เงิินสดภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งจะช่่วยลดต้้นทุุน
ในการบริิหารจััดการเงิินสดภายในกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้

ระบบ Loyalty Program และ Customer Relationship Management (“SBE”)

บริิษััทฯ และ บััซซี่่�บีีส์์ ร่่วมกัันดำำ�เนิินธุุรกิิจสร้้าง Loyalty Program ให้้กัับกลุ่่�มธุุรกิิจ SABUY แบบ One Stop Service เพื่่�อ
เป็็นแรงเสริิมให้้กัับระบบ POS ของ SABUY โดยในปััจจุุบัันระบบ POS ของ SABUY เป็็นการรวมเอาบริิการจากในตู้้�เติิมเงิินเข้้ามาไว้้ใน
ระบบ POS ด้้วย ทำำ�ให้้สามารถให้้บริิการรองรัับด้้านการชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่่านตู้้�เติิมเงิินบน POS โดยสามารถจ่่ายผ่่าน QR Code
ไม่่ว่่าจะเป็็น QR Promptpay และบริิการ E-Wallet ต่่างๆ รวมถึึงมีีบริิการโอนเงิินไปยัังธนาคารในต่่างประเทศ อาทิิ เมีียนมา ลาว กััมพููชา
หรืือการเปิิดบริิการซื้้�อไลน์์สติ๊๊�กเกอร์์, ซื้้�อประกัันภััย และพรบ. รถจัักรยานยนต์์ รถยนต์์, ชำำ�ระบิิลค่่าไฟฟ้้า-ค่่าน้ำำ��ประปาส่่วนภููมิิภาค
ซึ่่�งถืือเป็็นตััวแทนรัับชำำ�ระที่่�ถููกต้้องตามกฎหมายที่่�เปิิดให้้บริิการชำำ�ระผ่่านตู้้� เป็็นต้้น นัับว่่าเป็็นข้้อได้้เปรีียบด้้านนวััตกรรมการให้้บริิการ
รููปแบบใหม่่ๆ ที่่�หลากหลายและมีีความทัันสมััยบนระบบ SABUY POS และสามารถตอบสนองความต้้องการและไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�บริิโภค
อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยในอนาคตระบบ POS จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวกลางใน Ecosystem ของ SABUY โดยจะนำำ�ระบบ CRM และ Loyalty Program
ที่่ไ� ด้้กล่่าวไว้้ข้า้ งต้้น ผ่่านระบบของ SABUY Exchange และโดยจุุดนี้้�จะเป็็นการเชื่่อ� มโยงและนำำ�ไปพััฒนาต่่อยอดในการสั่่�งซื้้อ� วััตถุุดิิบให้้แก่่ร้า้ น
อาหารและครััวเรืือนผ่่านระบบของ SABUY Foodplus และ SABUY Market Plus
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2) ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ (Merchandising)
ธุุรกิิจผลิิตบััตรพลาสติิก (Plastic Card Business Unit)

TBSP ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััท ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 73.54 เป็็นผู้้�ดํําเนิินธุุรกิิจ ผลิิตบััตรพลาสติิก และให้้บริิการบัันทึึกข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลลงบนบััตรด้้วยเครื่่�องพิิมพ์์และอุุปกรณ์์ที่่�ทัันสมััย รวมถึึงการจััดการระบบความปลอดภััยด้้วยมาตรฐานระดัับสููงได้้รัับการรัับรอง
จาก Visa, MasterCard , CUP, JCB, TBCC และ AMERICAN EXPRESS (AMEX) ให้้เป็็นผู้้�ผลิิตบััตรได้้ตามมาตรฐานบััตรเดบิิต บััตรเครดิิต
บััตรเครดิิตติิดชิิป (EMV) และรวมถึึงการผลิิตบััตร Smart Card ประเภทต่่างๆ นอกจากนี้้� การให้้บริิการลงข้้อมููลบนบััตร มีีบริิการ
ในหลายรููปแบบ เช่่น การพิิมพ์์ชื่่�อ พิิมพ์์รููป หมายเลขสมาชิิก Barcode ลงข้้อมููลแถบแม่่เหล็็ก ลงข้้อมููลในชิิปและการผสมผสานกัับการนำำ�
เทคโนโลยีีใหม่่ๆมาประยุุกต์์ใช้้ เป็็นต้้น พร้้อมทั้้�งรัับจััดหาเอกสารประกอบ บรรจุุบััตรลงในซองจดหมาย เพื่่�อเตรีียมพร้้อมในการส่่งไปตามช่่อง
ทางต่่างๆ ได้้อย่่างครบวงจร
ภาพตัวอย่างหน้าบัตร

ธุุรกิิจตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ (Vending Machine
Business Unit)

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ (Vending
Machine Business Unit) ผ่่านบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (VDP)
ภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้า “เวนดิ้้�ง พลััส” โดยเป็็นการให้้บริิการ
จำำ�หน่่ ายสิินค้้ าบริิโภค (Food and Beverage) โดยสามารถ
แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่ 1) เครื่่�องดื่่�ม (Beverage) เช่่น
น้ำำ��ดื่่�ม น้ำำ��อััดลม น้ำำ��หวาน น้ำำ��ผลไม้้ กาแฟ ชา เครื่่�องดื่่�มชููกำำ�ลััง
เครื่่�องดื่่�มเกลืือแร่่ 2) อาหารสำำ�เร็็จรููปและกึ่่�งสำำ�เร็็จรููป (Processed
Food) เช่่น ขนมขบเคี้้�ยว บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป โดยสิินค้้าที่่�จำำ�หน่่าย
ทั้้�งหมดจะจำำ�หน่่ายผ่่านตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิของ VDP กระจายอยู่่�

ใน 21 จัังหวััด ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพ ปริิมณฑล และจัังหวััดใกล้้เคีียง
ต่่ า งๆ บริิเวณภาคกลางตอนล่่ า ง โดยเป็็ น ตู้้�ขายสิินค้้ า อัั ต โนมัั ติิ
ที่่�อยู่่�ในโครงการดื่่�มได้้บุุญกัับสภากาชาดจำำ�นวน 401 ตู้้� ทั้้�งนี้้� VDP
ตั้้�งเป้้าหมายในการเพิ่่�มจำำ�นวนตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิกระจายไปยััง
จัังหวััดอื่่น� ๆ และพื้้�นที่่อื่� น่� ๆ เพิ่่มม
� ากขึ้้น� โดยเฉพาะตามห้้างสรรพสิินค้้า
ออฟฟิิศสำำ�นัักงาน โรงอาหาร สถานีีขนส่่ง สถานีีบริิการน้ำำ��มััน หอพััก
สถานศึึกษา รวมถึึง ร้้าน 6.11 Corner
โดยที่่� ผ่่ า นมา VDP มีีการขยายตู้้�ขายสิินค้้ า อัั ต โนมัั ติิ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งจำำ�นวนตู้้�ขายเครื่่�องดื่่�มอััตโนมััติินัับตั้้�งแต่่สิ้้�นปีี 2560
จนถึึงปีี 2563 และสิ้้น� เดืือนกัันยายน 2564 ตามรายละเอีียดด้้านล่่าง

ปี

2561

2562

2563

2564

จำ�นวนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ “เวนดิ้ง พลัส”

1,397

3,928

5,789

5,868
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ภาพตััวอย่่างตู้้�ชายสิินค้้าอััติิโนมััติิ

ตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิของ VDP จะเน้้นการขายสิินค้้าภายในตู้้�
ที่่ห� ลากหลาย ราคาย่่อมเยา เหมาะกัับลููกค้้าทุุกเพศทุุกวััย นอกจากนี้้�
VDP ยัังมีีตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิประเภทออนไลน์์ (Online) ซึ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกแก่่ผู้้�ซื้้�อสิินค้้าโดยการเพิ่่�มช่่องทางการชำำ�ระเงิินจากเดิิม
ที่่�ต้้องชำำ�ระด้้วยเหรีียญหรืือธนบััตรเท่่านั้้�น ให้้สามารถรองรัับการ
ชำำ�ระเงิินผ่่าน QR Code Payment เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้ซื้� อส
�้ ามารถซื้้อ� สิินค้้า
ผ่่านตู้้ไ� ด้้สะดวกรวดเร็็วมากขึ้้น� และภายในตู้้ดั� งั กล่่าวยัังมีีระบบบริิหาร
จััดการสิินค้้า (Routeman App) เพื่่�อใช้้ในการตรวจสอบยอดขาย
สิินค้้าภายในตู้้�ได้้แบบ Real time อีีกด้้วย ซึ่่�งทั้้�งสองฟัังก์์ชััน
การทำำ�งานดัังกล่่าวข้้างต้้นช่่วย VDP ในการลดค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
จััดการเงิินสดในตู้้� และทำำ�ให้้ VDP สามารถวางแผนการเติิมสิินค้้า
แต่่ละตู้้�ได้้ง่่ายขึ้้�น โดยตััวอย่่างสถานที่่�ที่่�มีีการตั้้�งตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ
ประเภทออนไลน์์ (Online) ได้้แก่่ เซ็็นทรััลเวิิลด์์ TERMINAL21
สาขาพััทยา Tesco Lotus สาขาพระราม 1 ธนาคารกสิิกรไทยสาขา
ราษฎร์์บููรณะ และ เซ็็นทรััล แกรนด์์ พระราม 9 เป็็นต้้น
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VDP มีีขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานหลััก 5 ขั้้�นตอนในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ ดัังนี้้�
1)	ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานสำำ�หรัับการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่าน
ตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ (สำำ�หรัับการชำำ�ระด้้วยเงิินสด)
2)	ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานสำำ�หรัับการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่าน
ตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ (สำำ�หรัับการชำำ�ระเงิิน QR Code Payment)
3)	ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานสำำ�หรัับการกระจายสิินค้้าเข้้าตู้้�และ
การเก็็บเงิินจากตู้้�
4)	ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานสำำ�หรัับการจััดการเงิิน และ
5)	ขั้้�นตอนการปฏิิบัติั สำิ �ำ หรัับบริิการการซ่่อมแซม (Maintenance)
ตู้้�ขายสิินค้า้ อััตโนมััติิ
สำำ�หรัับการจััดหาสิินค้้าขายในตู้้� VDP จะสั่่�งซื้้�อจากคู่่�ค้้า
(Supplier) ซึ่่�งในแต่่ละเดืือน VDP จะประมาณยอดสิินค้้าที่่�ต้้องการ
สั่่�งซื้้�อ และจะสั่่�งสิินค้้าจาก Supplier ให้้เพีียงพอต่่อการนำำ�ไปขาย
ให้้ได้้ประมาณ 45-60 วััน โดย VDP จะ สต๊๊อกสิินค้้าเข้้าคลัังแยกตาม
ประเภทสิินค้้าไว้้ และมีีการตรวจสอบคุุณภาพเครื่่�องดื่่�ม และอาหาร
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
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2.3) ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า อาหารสด อาหารแห้้ง และวััตถุุดิิบ สำำ�หรัับธุุรกิิจการซื้้�อขายสิินค้้า
(Merchandising) และแพลตฟอร์์มซื้�อ
้ ขาย

SABUY Market Plus ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของ SABUY เพื่่�อลงทุุนในธุุรกิิจการขายสิินค้้าต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นแบบ Online และ Offline
ผ่่านระบบนิิเวศน์์ (Ecosystem) ของกลุ่่�มบริิษััท และมีีเป้้าหมายเพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นตััวเชื่่อ� มระหว่่าง SABUY Ecosystem กัับกลุ่่�มธุุรกิิจ Supply
Chain บริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจนี้้�ประกอบด้้วย Sabuy Market Plus และ Sabuy Food Plus
ภาพตัวอย่างตลาดออนไลน์

SABUY Market Plus

เป็็นแพลตฟอร์์มอีีคอมเมิิร์์ซสำำ�หรัับการซื้้�อ-ขายสิินค้้าหลากหลาย
ประเภทอย่่างครบวงจร ไม่่ว่่าจะเป็็น เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า ผััก ผลไม้้อาหาร
ขนม และ เครื่่�องแต่่งกาย รวมไปถึึงสิินค้้าประเภทอื่่�นๆ อีีกมากมาย
เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�บริิโภคสามารถเลืือกผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลายและเป็็นการ
เพิ่่�มช่่องทางการขายให้้กัับผู้้�ประกอบการ รวมไปถึึงสร้้างช่่องทางการ
เข้้าถึึงสิินค้้าใหม่่ ๆ และพร้้อมสร้้างความสะดวกสบายให้้ทั้้�งผู้้�ซื้้�อและ
ผู้้�ขายด้้วยแพลตฟอร์์มออนไลน์์ที่่�ใช้้งานง่่าย สะดวก ปลอดภััย อีีกทั้้�ง
ยัังรองรัับธุุรกรรมการโอนและการชำำ�ระเงิินผ่่านทาง Ecosystem ของ
SABUY นอกจากนี้้� เรายัั ง เป็็ น พัั น ธมิิตรกัั บ e-Marketplace
รายใหญ่่เพื่่�อส่่งๆเสริิมธุุรกิิจ e-Commerce ในประเทศไทยให้้เติิบโต
มากยิ่่�งขึ้้�น

SABUY Food Plus

SABUY Food Plus เป็็นการร่่วมทุุนระหว่่าง SABUY และ
Foodville ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ตลาดบริิการจััดหาอาหารแบบครบวงจร ขึ้้�นโดย
มีีวััตถุุประสงค์์หลัักคืือ การขยายช่่องทางการขายสิินค้้าเพื่่�อให้้บริิการ
ในรููปแบบของ One-Stop-Service ที่่�จััดหาและขนส่่งวััตถุุดิิบให้้กัับ
ร้้านอาหารและครััวเรืือนที่่�ใช้้บริิการต่่างๆ ผ่่าน Ecosystem ของ SABUY
และจะเน้้นให้้บริิการแบบ B2B ทั้้�งร้้านอาหารขนาดใหญ่่และร้้านอาหาร
ทั่่�วไป ในอนาคต โดยบริิการดัังกล่่าวจะพร้้อมใช้้งานในรููปแบบ B2C โดยมีี
ShipSmile พาร์์ทเนอร์์ด้้านการจััดส่่งจะจััดการการจััดส่่งโดยใช้้ระบบจััด
ส่่งในวัันเดีียวกัันเพื่่�อรัักษาคุุณภาพของอาหารจะเน้้นให้้บริิการแบบ B2B
ทั้้�งร้้านอาหารขนาดใหญ่่และร้้านอาหารทั่่�วไป ในอนาคต บริิการดัังกล่่าว
จะพร้้อมใช้้งานในรููปแบบ B2C โดยมีี ShipSmile พาร์์ทเนอร์์ด้้านการ
จัั ด ส่่ ง จะจัั ด การการจัั ด ส่่ ง โดยใช้้ ร ะบบจัั ด ส่่ ง ในวัั น เดีียวกัั น เพื่่� อ รัั ก ษา
คุุณภาพของอาหาร
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รายงานประจำ�ปี 2564
3) ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�นส์์ (Solutions)
ธุุรกิิจระบบศููนย์์อาหาร (Food Court System Business Unit)

กลุ่่�มบริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจระบบศููนย์์อาหาร (Food Court System Business Unit) ผ่่านบริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”)
โดยมีีรายได้้จากการขายอุุปกรณ์์ ของระบบศููนย์์อาหาร พร้้อมการให้้บริิการติิดตั้้ง� และวางระบบศููนย์์อาหาร (Hardware & System Installation)
รายได้้ค่า่ เช่่าจากการให้้เช่่าอุุปกรณ์์ Hardware ของระบบศููนย์์อาหาร และรายได้้จากการให้้บริิการจััดการศููนย์์อาหารพร้้อมการจ้้างบำำ�รุุงรัักษา
ตลอดอายุุสััญญา (Maintenance Service Agreement) นอกจากนี้้� SBS ยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจเครื่่�องซัักผ้้าแบบหยอดเหรีียญภายใต้้เครื่่�องหมาย
การค้้า “SABUY WASH” โดยมีีแผนขยายธุุรกิิจนี้้�ในปีี 2565
สำำ�หรัับธุุรกิิจระบบศููนย์์อาหาร กลุ่่�มลููกค้้าปััจจุุบัันของ SBS คืือ ศููนย์์อาหารในแหล่่งชอปปิ้้�ง ไฮเปอร์์มาร์์เก็็ต ดห้้างสรรพสิินค้้า หอพััก
สถานที่่�ราชการ ในบริิษััทเอกชน สถานศึึกษา สวนน้ำำ�� และสถานีีบริิการน้ำำ��มัันทั่่�วประเทศ โดย SBS มีีจำำ�นวนศููนย์์อาหารแยกตามประเภท
สถานที่่�นัับตั้้�งแต่่ ปีี 2561 จนถึึง ปีี 2564 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
สถานที่ (จำ�นวนศูนย์)

2561

2562

2563

2564

194

196

207

208

โรงงาน

3

4

4

4

สถานศึกษา

7

6

9

9

โรงพยาบาล

2

2

3

3

อื่นๆ

7

8

7

7

213

216

230

231

ห้างสรรพสินค้า

รวม

ทั้้�งนี้้� SBS ได้้รัับใบอนุุญาตจาก กสทช. ให้้สามารถขายอุุปกรณ์์ Hardware ของระบบศููนย์์อาหาร ให้้แก่่ลููกค้้า เนื่่�องจากอุุปกรณ์์ของ
ระบบศููนย์์อาหารของ SBS เป็็นอุุปกรณ์์ที่่�มีีการเชื่่�อมต่่อกัับคลื่่�นความถี่่�ที่่�ต้้องได้้รัับอนุุญาตจาก กสทช. ก่่อน นอกจากนี้้�อุุปกรณ์์ Hardware
ที่่� SBS ได้้ขายให้้กับั ลููกค้้านั้้�น ทุุกอุุปกรณ์์อยู่่�ในรายชื่่อ� ที่่เ� ครื่่อ� งโทรคมนาคมและอุุปกรณ์์ที่ผ่่� า่ นการรัับรองมาตรฐาน และมีีใบรัับรองจาก กสทช.
แล้้วทั้้�งหมด
สำำ�หรัับการขายอุุปกรณ์์ Hardware ของระบบศููนย์์อาหาร พร้้อมการให้้บริิการติิดตั้้�งและวางระบบศููนย์์อาหาร (Hardware & System
Installment Service) นั้้�น SBS จะรัับรู้้�รายได้้จากการขายอุุปกรณ์์ Hardware ของระบบศููนย์์อาหาร SBS จะรัับรู้้� ณ วัันที่่�ทำำ�การติิดตั้้�ง
และวางระบบศููนย์์อาหารเสร็็จสิ้้น� และส่่งมอบระบบศููนย์์อาหารให้้แก่่ลูกู ค้้า โดยในกรณีีที่่ลู� กู ค้้าไม่่ซื้้อ� อุุปกรณ์์ Hardware ของระบบศููนย์์อาหาร
ก็็สามารถเลืือกเช่่าอุุปกรณ์์ Hardware ของระบบศููนย์์อาหารซึ่่�งสััญญาส่่วนใหญ่่จะมีีอายุุประมาณ 3-5 ปีี โดยในระหว่่างสััญญาเช่่า อุุปกรณ์์
Hardware ของระบบศููนย์์อาหาร ทาง SBS จะมีีการให้้บริิการซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาระบบศููนย์์อาหารตลอดอายุุสััญญาให้้แก่่ลููกค้้า
ในส่่วนของการให้้บริิการ SBS จะเป็็นการให้้บริิการจััดการศููนย์์อาหารพร้้อมการจ้้างบำำ�รุุงรัักษาตลอดอายุุสััญญา (Maintenance Service
Agreement) แก่่ลููกค้้าที่่�ซื้้�ออุุปกรณ์์ Hardware ของระบบศููนย์์อาหารของ SBS ไป โดยมีีการจ่่ายค่่าบริิการและสััญญาการให้้บริิการดัังกล่่าว
ส่่วนใหญ่่จะมีีอายุุสััญญาประมาณ 1 ปีี
SBS มีีศููนย์์อาหารภายใต้้การดููแล ตั้้�งแต่่ปีี 2561 ถึึง 2564 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประเภท

2561

2562

2563

2564

ศูนย์อาหารรูปแบบเก่า

213

215

189

48

ศูนย์อาหารรูปแบบใหม่

-

1

41

183

213

216

230

231

รวม
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
สำำ�หรัับธุุรกิิจเครื่่�องซัักผ้้าแบบหยอดเหรีียญ SBS
ดำำ�เนิินการภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้า “SABUY WASH”
โดยเป็็นการให้้บริิการซัักผ้้าแก่่ลููกค้้าผ่่านการหยอดเหรีียญ
เครื่่�องซัักผ้้า โดย SBS จะดำำ�เนิินการเช่่าห้้องแถวหรืือสถาน
ที่่�ต่่างๆ ภายในเขตชุุมชนที่่�อยู่่�อาศััย แล้้วจึึงนำำ�เครื่่�องซัักผ้้า
แบบหยอดเหรีียญที่่� SBS พัั ฒ นามาไปติิดตั้้� ง ไว้้ เ พื่่� อ ให้้
บริิการซัักผ้้า

ธุร
ุ กิิจให้้บริิการจุุดรัับ-ส่่งพััสดุุสำำ�หรับ
ั การขนส่่ง
(“Shipsmile” และ “Plus Express”)

ธุุรกิิจให้้ บ ริิการจุุดรัั บ -ส่่ ง พัั สดุุ สำำ� หรัั บ การขนส่่ ง เป็็ น การ
ให้้บริิการงานไปรษณีีย์์และการรัับส่่งพััสดุุภายในประเทศผ่่านช่่องทาง
ที่่�เป็็นจุุดรัับฝากที่่�อยู่่�ในระบบ Ecosystem ของ SABUY ซึ่่�งสามารถ
ช่่วยให้้ลูกู ค้้าส่่งและรัับพััสดุุภายใต้้ เจ้้าของแฟรนไชส์์ ไปรษณีีย์์เอกชน
ชิิปป์์สไมล์์ เซอร์์วิิส และ พลััส เอ็็กซ์์เพรส ที่่�เป็็นร้้านสารพััดงาน
บริิการที่่�รวมรวมไว้้ตั้้�งแต่่ งานส่่งพััสดุุด่่วน ซึ่่�งมีีบริิษััทขนส่่งชั้้�นนำำ�
ในประเทศไทยรองรัับเช่่น Kerry, J&T, NinjaVan, ไปรษณีีย์์ไทย,
และ DHL อีีกทั้้�งยัังให้้บริิการธุุรกรรมทางด้้านการเงิิน การทำำ�ธุุรกรรม
ผ่่านมืือถืือ รวมไปถึึงการให้้บริิการ eKYC ที่่�เป็็นการระบุุและยืืนยััน
ตััวตนของผู้้�ใช้้งานเพื่่�อให้้ผู้้�คนในชุุมชนสามารถเข้้าถึึงบริิการสิินเชื่่�อ
ได้้สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น ปััจจุุบัันการซื้้�อขายสิ่่�งของได้้เปลี่่�ยนรููปแบบ
จากการซื้้�อขายแบบหน้้าร้้าน เข้้าสู่่�ยุุคของการซื้้�อสิินค้้าผ่่านออนไลน์์
แพลตฟอร์์ มต่่ า งๆ ทำำ� ให้้ ธุุรกิิจการให้้ บ ริิการรัั บ ส่่ ง สิินค้้ า เติิบโต
มากยิ่่ง� ขึ้้น� ทั้้�งมููลค่า่ ตลาด จำำ�นวนผู้้�ประกอบการ และประเภทของธรุุกิิจ
โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีจุุดให้้บริิการรัับส่่งพััสดุุ
มากกว่่ า 5,984 จุุดทั่่� วปร ะเทศผ่่ า นสาขาของชิิปป์์ ส ไมล์์ และ
พลััส เอ็็กซ์์เพรส ซึ่่ง� มุ่่ง� เน้้นการให้้บริิการที่่ส� ะดวก รวดเร็็ว และครอบคลุุม
ทั่่�วประเทศ บริิษััทฯ จึึงมองเห็็นโอกาสการเติิบโตของธุุรกิิจและ
ได้้เข้้าไปลงทุุนเพืือที่่�จะสร้้างระบบ Ecosystem ที่่�แข็็งแรงยิ่่�งขึ้้�น
โดยการนำำ�จุุดเด่่นของธุุรกิิจของร้้านส่่งพััสดุุนำำ�มาใช้้คืือ จำำ�นวนสาขา
ที่่�ครอบคลุุมและกระจายไปทั่่�วประเทศ และนำำ�มาสร้้างจุุดจำำ�หน่่าย
สิินค้้าและให้้บริิการโดยมีีร้้านส่่งพััสดุุตััวเป็็นตััวกลาง ซึ่่�งทำำ�ให้้ธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ สามารถเข้้าถึึงผู้้�คนได้้ง่่ายและสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น
4) ธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน (Financial
Service)
ธุุรกิิจให้้บริิการสิินเชื่่�อ (“SCAP”)

ธุุรกิิจสิินเชื่่�อภายใต้้บริิษััท สบาย แคปิิตอล พลััส จะเป็็น
ประโยชน์์ ต่่ อ คู่่�ค้้ า และลูู ก ค้้ า ภายใต้้ Ecosystem ของบริิษัั ท

ในการเข้้าถึึงแหล่่งทุุนเพื่่�อใช้้ในการขยายธุุรกิิจโดยกลุ่่�มเป้้าหมาย
จะเป็็ น ได้้ ตั้้� ง แต่่ ลูู ก ค้้ า ประเภทร้้ า นค้้ า ที่่� ทำำ� ธุุรกรรมผ่่ า นระบบ
Payment POS ระบบศููนย์์อาหาร หรืือ ร้้านค้้าที่่�ทำำ�การซื้้�อขาย
ผ่่าน Market Place ของกลุ่่�มสบาย และยัังอาจต่่อยอดไปถึึงลููกค้้า
ประเภทบุุคคลในอนาคต (อยู่่�ในระหว่่างการขอใบอนุุญาต)
ธุุรกิิจนายหน้้าประกัันภััย (“SBMX”)

ธุุรกิิจด้้านประกัันภััยของทางบริิษััทโดยมีีตั้้�งแต่่ ประกัันภััย
รถยนต์์ภาคบัังคัับ (พรบ.) ประกัันภััยรถยนต์์ภาคสมััครใจ ประกััน
อุุบััติิเหตุุ ประกัันการเดิินทาง ประกัันสุุขภาพ ประกัันอััคคีีภััย ประกัันภััย
การขนส่่งสิินค้้า รวมถึึงประกัันภััยรายย่่อยประเภทอื่่�นๆ และยัังซื้้�อ
ได้้ง่่ายโดยผ่่านตััวแทนและทุุกจุุดใน Ecosystem ของ SABUY
และช่่วยเพิ่่�มศัักยภาพการให้้บริิการกัับลููกค้้าในอนาคตได้้เป็็นอย่่างดีี
โดยเฉพาะร้้านชิิปป์์สไมล์์ ซึ่่�งเป็็นช่่องทางสำำ�คััญในการขยายบริิการ
และผลิิตภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ ๆ ของ ฮาวเด้้ น แมกซี่่� ซึ่่� ง เป็็ น บริิษัั ท
ที่่�ปรึึกษาด้้านการประกัันภััยชั้้�นนำำ�ที่่�ให้้บริิการด้้านประกัันภััยแบบ
มืืออาชีีพ ไม่่ว่่าจะเป็็น การประกัันภััย ทรััพย์์สิิน รถยนต์์ อุุบััติิเหตุุ
สุุขภาพส่่วนบุุคคล หรืือการประกัันภััยสำำ�หรัับธุุรกิิจ อีีกทั้้�งยัังเป็็นการ
เพิ่่�มความหลากหลายของบริิการจากทางร้้านฯ เพื่่�อตอบโจทย์์ความ
ต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างดีีที่่�สุุด
2.1.3 การตลาดและการแข่่งขััน
กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย

กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีกลุ่่�มลูกู ค้้าเป้้าหมายหลััก ได้้แก่่ 1) กลุ่่�มประชากร
ผู้้�มีีรายได้้น้้อยซึ่่�งคิิดเป็็นราว 13.56 ล้้านคนโดยเฉพาะในต่่างจัังหวััด
ซึ่่�งมีีจำำ�นวนสาขาของธนาคารไม่่มาก และยัังมีีแนวโน้้มที่่�จะลดลง
อย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคตอีีกด้้วย 2) กลุ่่�มคนไทยที่่�มีีบััญชีีเงิินฝากแต่่
ไม่่สะดวกในการเดิินทางไปยัังธนาคารเนื่่�องจากตนเองอาศััยอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ห่่างไกล รวมถึึงมีีค่่าใช้้จ่่ายสููงในการเดิินทางเข้้าเมืืองเพื่่�อมา
ทำำ�ธุุรกรรมที่่ธ� นาคาร 3) แรงงานต่่างด้้าวจากประเทศเพื่่อ� นบ้้านได้้แก่่
พม่่า ลาว เขมร อีีกราว 2.48 ล้้านคน โดยจะเห็็นได้้ว่่ากลุ่่�มลููกค้้า
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รายงานประจำ�ปี 2564
เป้้าหมายของกลุ่่�มบริิษััทฯ เป็็นกลุ่่�มคนที่่�ส่่วนใหญ่่ไม่่มีี Financial
Identity และเป็็นกลุ่่�มคนคนละกลุ่่�มกัับกลุ่่�มลููกค้้าธนาคาร
ซึ่่�งทางกลุ่่�มบริิษััทฯ เล็็งเห็็นว่่า ตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิที่่�สามารถ
ให้้บริิการรัับชำำ�ระที่่ห� ลากหลายครอบคลุุมการใช้้จ่า่ ยในชีีวิิตประจำำ�วันั
ตู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าอััตโนมััติิที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าหลากหลาย จะสามารถ
เป็็ น ตัั วช่่ ว ยในการดำำ�ร งชีีวิิตของกลุ่่�มลูู ก ค้้ า เป้้ า หมายเหล่่ า นั้้� น ได้้
ทำำ�ให้้ไม่่ต้้องเสีียเวลาเดิินทาง และลดค่่าใช้้จ่่ายการเดิินทาง ในการ
ไปทำำ�ธุุรกรรมหรืือการไปซื้้�อสิินค้้ายัังสถานที่่อื่� ่�น
กลยุุทธ์์ด้้านการตลาดของกลุ่่�มบริิษััทฯ

โดยกลยุุทธ์์ด้้านการตลาดหลัักของกลุ่่�มบริิษััทฯ คืือการสร้้าง
ระบบนิิเวศน์์ทางธุุรกิิจ (Business Ecosystem) ให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้า
เป้้าหมาย โดยเป็็นการรวมจุุดแข็็งและการดำำ�เนิินการด้้านต่่าง ๆ ของ
แต่่ละธุุรกิิจในกลุ่่�มบริิษััทฯ มาดำำ�เนิินกิิจกรรมร่่วมกันั และส่่งเสริิมกััน
(Synergy) ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงการให้้บริิการและข้้อมููลกััน
ระหว่่างกลุ่่�มธุุรกิิจ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการเกื้้�อหนุุนส่่งเสริิมสนัับสนุุน
ซึ่่ง� กัันและกััน เป็็นเครืือข่่ายการให้้บริิการแก่่ผู้้�บริิโภคเพื่่อ� ตอบสนองต่่อ
ความต้้องการและสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
จากธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ คืือ ธุุรกิิจบริิการระบบชำำ�ระ
เงิิน (Payment) เชื่่�อมโยงไปยััง ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและ
ผลิิตภััณฑ์์ (Merchandising) ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�น (Solutions)

และธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน (Financial Service) กลุ่่�มบริิษััทฯ
มุ่่ง� มั่่น� ที่่จ� ะ “ขายสิินค้้าและการชำำ�ระเงิินที่่ส� ะดวกสบายแก่่ทุุกชุุมชน”
และคำำ�นึึงถึึงความสะดวกสบายของผู้้�บริิโภคเป็็นสำำ�คััญ โดยเฉพาะ
ในชีีวิิตประจำำ�วัั น ของกลุ่่�ม คนฐานราก คนที่่� ทำำ� งานตามโรงงาน
คนต่่างจัังหวััด และแรงงานจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน ซึ่่�งมีีอยู่่�เป็็น
จำำ�นวนมาก
โดยการจัับจ่่ายใช้้สอยในชีีวิิตประจำำ�วัันของกลุ่่�มคนเหล่่านี้้�
นั้้� น ล้้ ว นมีีความเกี่่� ย วข้้ อ งและสัั มพัั น ธ์์ กัั บ กลุ่่�ม ธุุรกิิจของบริิษัั ท ฯ
เช่่น การบริิโภคเครื่่อ� งดื่่มชู
� กำู ำ�ลังั ชา กาแฟ น้ำำ��อัดั ลม ผ่่านตู้้�ขายสิินค้้า
อััตโนมััติิ ตอนกลางวัันจะมีีการบริิโภคอาหารกลางวัันที่่�ศููนย์์อาหาร
ภายในโรงงานหรืือนิิคมอุุตสาหกรรม การใช้้ โ ทรศัั พ ท์์ เ คลื่่� อ นที่่�
การใช้้ไฟฟ้้า-น้ำำ��ประปา ซึ่่ง� ต้้องมีีการเติิมเงิินและชำำ�ระบิิลผ่่านช่่องทาง
ต่่างๆ เป็็นประจำำ� หรืือในการทำำ�งานจะมีีการเบิิกเงิิน ฝากเงิิน เติิมเงิิน
บััตรต่่างๆ เป็็นต้้น กิิจกรรมดัังกล่่าวข้้างต้้นล้้วนต้้องใช้้เงิินสดซึ่่�ง
ก่่อให้้เกิิดความไม่่ปลอดภััยและความยุ่่ง� ยากในการพกพา โดยเพื่่อ� การ
ก้้าวสู่่�การเป็็นสัังคมไร้้เงิินสด การให้้บริิการระบบบริิการการชำำ�ระเงิิน
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จึึงเป็็นธุุรกิิจที่่เ� กิิดขึ้้น� เพื่่อ� ตอบโจทย์์ความพยายาม
ในการลดธุุรกรรมเงิินสดของกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายดัังกล่่าว ซึ่่�งเปลี่่�ยน
การทำำ� ธุุรกรรมเงิินสดทั้้� ง หมดเป็็ น เงิินอิิเล็็ ก ทรอนิิกส์์ ภ ายใน
Ecosystem ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ต่่อไปในกลุ่่�มธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในอนาคต

2.1.4 ภาวะตลาดและการแข่่งขััน

1. ธุุรกิิจบริิการระบบชำำ�ระเงิิน (Payment)
ตลาดตู้้�เติิมเงิินเป็็ น ตลาดที่่� มีี การแข่่ ง ขัั น ที่่� ค่่ อ นข้้ า งสูู ง
โดยจากการประมาณการของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
คาดว่่ามีีจำำ�นวนตู้้�เติิมเงิินในตลาดทั้้�งหมดจำำ�นวนประมาณ 250,000 ตู้้�
โดยเป็็นของผู้้�ให้้บริิการ 2 รายใหญ่่ ได้้แก่่ บุุญเติิม (Boonterm) ของ
บริิษััท ฟอร์์ท สมาร์์ท เซอร์์วิิส จำำ�กััด (มหาชน) ประมาณ 130,000
ตู้้� ซึ่่�งคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 52 ของจำำ�นวนตู้้�เติิมเงิินทั้้�งหมดใน
ตลาด และเติิมสบายพลััส ของบริิษััทฯ ประมาณ 55,000 ตู้้� ซึ่่ง� คิิดเป็็น
ประมาณร้้อยละ 22 ของจำำ�นวนตู้้�เติิมเงิินทั้้�งหมดในตลาด นอกจากนี้้�
ยัังมีีผู้้�ให้้บริิการรายอื่่น� ๆ ได้้แก่่ ซิิงเกอร์์ (Singer) และกระปุุกท๊๊อปอััพ
(Kapook Topup) เป็็นต้้น
โดยในวัันที่่� 8 พฤษจิิกายน 2564 ที่่�ผ่่านมา SABUY จัับมืือ
FSMART ก่่อตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนใหม่่ เป้้าหมายสำำ�คััญจากความร่่วมมืือ
ครั้้�งนี้้�คืือการใช้้ประโยชน์์จากข้้อดีีของทั้้�งสองบริิษััทในการโปรโมต
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการอื่่�นๆ เช่่น ธุุรกรรมทางการเงิิน e-Wallet
ตู้้�เอทีีเอ็็มขนาดเล็็ก ตู้้�จำ�ำ หน่่ายและบำำ�รุุงรัักษา ตู้้�จำำ�หน่่ายน้ำำ��มันั อััตโนมััติิ
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และสถานีีชาร์์จ EV ระบบการจััดการศููนย์์อาหาร ธุุรกิิจนายหน้้า
ประกัันภััยและสิินเชื่่�อ เป็็นต้้น ความร่่วมมืือครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่ทางเศรษฐกิิจของทั้้�ง SABUY และ FSMART
โดยจะมีีตู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าอััตโนมััติิมากกว่่า 10,000 เครื่่อ� ง เครื่่อ� งเติิมเงิิน
200,000 เครื่่�อง ช่่องทางการฝากสิินค้้า 5,984 ช่่อง และศููนย์์อาหาร
231 แห่่งทั่่�วประเทศ กลยุุทธ์์ทั้้�งหมดเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้ SABUY
สามารถขยายฐานลููกค้้าจาก FSMART และปรัับปรุุง Ecosystem
ของ SABUY ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� โดยตััวแทนและพัันธมิิตรต่่างๆ
ของบริิษัทั ฯ พร้้อมที่่จ� ะสนัับสนุุนในการเป็็นผู้้�นำำ�เทคโนโลยีีทางการเงิิน
ของบริิษััทฯ ในอนาคต
2. ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ (Merchandising)
อุุตสาหกรรมตู้้� ข ายสิิ น ค้้ า อัั ต โนมัั ติิ (Vending) ในปีี
2564 มีีแนวโน้้มการเติิบโตในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา จากปััจจััยหลััก
2 ปััจจััยได้้แก่่ 1) เทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ
เช่่น เทคโนโลยีีการชำำ�ระเงิินแบบใหม่่ที่่�มีีความสะดวกรวดเร็็วอย่่าง
QR Code Payment หรืือเทคโนโลยีีการเก็็ บ รัั ก ษาสิินค้้ า

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ภายในตู้้�ให้้ มีีส ภาพดีี 2) ตัั วผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ห รืือสิินค้้ า ภายในตู้้� ที่่� มีี
ความแปลกใหม่่ ห ลากหลายและมีีคุุณภาพดีี เพื่่� อ ที่่� จ ะสามารถ
แข่่ ง ขัั น กัั บ ธุุรกิิจค้้ า ปลีีก หรืือช่่ อ งทางการขายอื่่� น ๆ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง 7-Eleven ที่่�มีีการขยายสาขาเพิ่่มม
� ากขึ้้�น บริิษััทฯ ได้้มีีการ
ควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ และขยายสาขาในพื้้�นที่่�ปิิดหรืือ Captive
Area อย่่างเช่่นสำำ�นัักงานออฟฟิิศ หรืือ ตามโรงงาน มากกว่่า
พื้้�นที่่�สาธารณะอื่่�นๆ และมีีการสร้้างภาพลัักษณ์์ตู้้�ขายสิินค้้าที่่�มีีความ
ทัันสมััย สะอาด เพื่่อ� ให้้ผู้้�บริิโภครู้้�สึึกดีี และเข้้าถึึงตู้้�ขายสิินค้้าอััติิโนมััติิ
มากยิ่่�งขึ้้�น
จากการประมาณการของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 ที่่�ผ่่านมา คาดว่่ามีีจำำ�นวนตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิในตลาดทั้้�งหมด
จำำ�นวนประมาณ 30,000 ตู้้� โดยเป็็นของผู้้�ให้้บริิการ 2 รายใหญ่่ ได้้แก่่
SUN Vending ของบริิษััท ซัันเวนดิ้้�ง เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
ประมาณ 14,000 ตู้้� ซึ่่�งคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 40 และ เวนดิ้้�ง พลััส
ของบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย ของกลุ่่�มบริิษััท ฯ
มีีจำำ�นวน 5,900 ตู้้� คิิดเป็็นส่่วนแบ่่งประมาณร้้อยละ 20 ของจำำ�นวน
ตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิทั้้�งหมดในตลาด นอกจากนี้้�ยัังมีีผู้้�ให้้บริิการ
รายอื่่�นๆ ได้้แก่่ Forth Vending ของบริิษััท ฟอร์์ท สมาร์์ท เซอร์์วิิส
จำำ�กััด (มหาชน) TG Vending ของบริิษััท ทีี.จีี. เวนดิ้้�ง แอนด์์ โชว์์เคส
อิินดััสทรีีส์์ จำำ�กััด และอื่่�นๆ
สำำ�หรัับในธุุรกิิจผลิิตบััตรพลาสติิก การตลาดและการแข่่งขััน
ภาพรวมสำำ�หรัับปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาเกิิดการชะลอตััวของเศรษฐกิิจ
อีีกทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�หัันมาใช้้เทคโนโลยีี
มากขึ้้� น อัั น เป็็ น ผลมากจากการผลัั ก ดัั น นโยบายส่่ ง เสริิมให้้ มีี การ
ใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมของภาครััฐ ส่่งผลให้้ภาวะทางการตลาด
ของอุุตสาหกรรมสิ่่ง� พิิมพ์์ป้อ้ งกัันการปลอมแปลงมีีแนวโน้้มการเติิบโต
ที่่�ลดลง เพื่่�อยกระดัับศัักยภาพในการแข่่งขััน บริิษััทจึึงได้้มีีการลงทุุน
วิิจััยและพััฒนาต่่อยอดธุุรกิิจใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นรากฐาน
ที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับแผนการขยายธุุรกิิจใน Ecosystem ของบริิษััท
และเพื่่�อให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของกลุ่่�มลููกค้้าได้้อย่่าง
ครบวงจรมากขึ้้�นในอนาคต
3. ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�นส์์ (Solutions)
• ธุุรกิิจระบบศูู น ย์์ อ าหารลูู ก ค้้ า ที่่� ใช้้ บ ริิการระบบศูู น ย์์
อาหารส่่วนใหญ่่คืือห้้างสรรพสิินค้้า เช่่น Lotus’s Tops Robinson
และกลุ่่�มเซ็็นทรััล นอกจากนี้้�มีีกลุ่่�มธุุรกิิจอื่่�น เช่่น มหาวิิทยาลััย
โรงพยาบาล โรงงาน เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยังั มีีผู้้�ให้้บริิการระบบชำำ�ระเงิิน
ในศููนย์์อาหารในศููนย์์อาหารรายสำำ�คััญอีีก 2 ราย ได้้แก่่ ส.สหธารา
และ CODE CONNEXT
• ธุุรกิิจให้้บริิการจุุดรัับ-ส่่งพััสดุุสำำ�หรัับการขนส่่ง ในปีี 2564
บริิษัั ท ได้้ มีี กลยุุทธ์์ และแนวทางการปรัับตััวให้้อยู่่�รอดและเติิบโต
ท่่ า มกลางการแข่่ ง ขัั น ที่่� เข้้ มข้้ น ตามคำำ�แนะนำำ�ของ Economic

Intelligence Center หรืือ EIC ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานภายใต้้ธนาคาร
ไทยพาณิิชย์์ คืือ 1.การเป็็นพัันธมิิตรหรืือคู่่�ค้้ากัับ แฟลตฟอร์์ม
ออนไลน์์ ต่่ า งๆ 2. สร้้ า งความแตกต่่ า งโดยเน้้ น ให้้ บ ริิการลูู ก ค้้ า
เฉพาะกลุ่่�ม และยกระดัับการให้้บริิการเพื่่�อเป็็นการสร้้างจุุดเด่่น
ให้้กัับแบรนด์์ของตััวเอง โดยทางบริิษััทฯ จึึงนำำ�สาขาที่่�มีีอยู่่�นำำ�มา
ประยุุกต์์ใช้้เป็็นจุุดให้้บริิการของสิินค้้า ผ่่าน Ecosystem ของ SABUY
3. การสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างผู้้�ให้้บริิการขนส่่ง บริิษััทฯ ได้้จัับมืือ
กัับร้้านแฟรนไชส์์พัสดุุ
ั และ ขนส่่งทั้้�งเอกชนและภาครััฐ เช่่น Triple
I logistic, Kerry Express, CPlus Express, Quick Express และ
อื่่น� ๆ โดยจากกลยุุทธ์์ต่า่ งๆที่่บ� ริิษััทได้้ลงมืือทำำ� จึึงก่่อให้้เกิิดความนิิยม
และประสบความสำำ�เร็็จทั่่�วทั้้�งประเทศเป็็นอย่่างมาก
4. ธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน (Financial Services)
• ในธุุรกิิจสิินเชื่่� อ ความต้้ อ งการยัั ง เติิบโตอยู่่�ต่่ อ เนื่่� อ ง
ทั้้�งในธุุรกิิจขนาดใหญ่่และ SMEs เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนและ
เพื่่�อการส่่งออกต่่างๆ เนื่่�องจากธุุรกิิจต่่างๆ ได้้รัับผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศ เหตุุนี้้�เศรษฐกิิจและ
เงิินหมุุนภายในประเทศเกิิดการชะงััก ในธุุรกิิจรายใหญ่่และย่่อย
จึึงมีีความต้้องการสิินเชื่่อ� เพิ่่มขึ้
� น้� ในทางกลัับกััน ความต้้องการสิินเชื่่อ�
ในระดัับครััวเรืือนปรัับลดลงสอดคล้้องกัับความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภค
จากสถานการณ์์การระบาด โดยสำำ�หรัับปีี 2564 มีีการคาดการณ์์
แนวโน้้มว่่าความต้้องการสิินเชื่่�อภาคครััวเรืือนทุุกหมวดจะมีีเพิ่่�ม
มากขึ้้�นเนื่่�องจากความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภคที่่�ปรัับดีีขึ้้�นหลัังจากที่่�
รััฐบาลผ่่อนคลายมาตรการการควมคุุบโรคระบาด
• ในส่่ ว นของธุุรกิิจประกัั น ภัั ย ในช่่ ว งปีี 2564 ซึ่่� ง มีีการ
ระบาดของโควิิด-19 ได้้ส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันภััยเช่่นกััน
ข้้อมููลจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย (คปภ.) คาดการณ์์ธุุรกิิจประกัันภััยในปีี 2564 ทรงตััว
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ที่่�มีีเบี้้�ยประกัันภััยรวมเติิบโตขึ้้�นเพีียงร้้อยละ
0.64 ในขณะที่่�ประกัันสุุขภาพมีีเบี้้�ยประกัันภััยรวมเติิบโตร้้อยละ
1.59 ภายใต้้การขยายตััวเศรษฐกิิจในปีี 2564 เติิบโตร้้อยละ 4
จากปีี 2563 หดตััวร้้อยละ 6 ทั้้�งนี้้�ยอดประกัันสุุขภาพยัังสามารถ
เติิบโตได้้ดีี แม้้จะมีีวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 แต่่การระบาดรอบใหม่่
ยัั ง สร้้ า งความกัั ง วลให้้ เ กิิดกระแสรัั ก ษาสุุขภาพและสุุขอนามัั ย
อย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�งคนไทยยัังให้้ความสำำ�คััญในการทำำ�ประกัันภััย
เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือบริิหารความเสี่่�ยงมากขึ้้�นอีีกด้้วย
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รายงานประจำ�ปี 2564
2.1.5 การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

1. ธุุรกิิจบริิการระบบชำำ�ระเงิิน (Payment)
การจััดหาบริิการต่่างๆ ภายในตู้้�เติิมเงิิน
บริิษััทฯ มีีการจััดหาสิินค้้าหรืือบริิการต่่างๆ จากผู้้�ให้้บริิการ
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (Mobile Operator) โดยการซื้้�อเงิินค่่าบริิการ
ล่่วงหน้้า (Air Time) จาก AIS TRUE DTAC My by CAT และ
Penguin เพื่่�อนำำ�มาให้้ผู้้�ใช้้บริิการตู้้�เติิมเงิินสามารถเติิมเงิินโทรศััพท์์
เคลื่่อ� นที่่ผ่� า่ นตู้้�เติิมเงิินได้้ ส่่วนใหญ่่แล้้วในแต่่ละวัันบริิษัทั ฯ จะประมาณ
มููลค่า่ ยอดเติิมเงิินโทรศััพท์์เคลื่่อ� นที่่ข� องแต่่ละระบบ โดยพิิจารณาจาก
รายงานยอดการเติิมเงิินในแต่่ละวััน ประกอบกัับยอดเงิินคงเหลืือที่่�
บริิษัทั ฯ มีีกัับผู้้�ให้้บริิการระบบนั้้�น แล้้วจึึงโอนเงิินเข้้าไปยัังบััญชีีธนาคาร
หรืือบััญชีีเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามที่่�ตกลงกัันไว้้ โดยทุุกครั้้�งที่่�มีีการโอน
จะมีีการตรวจสอบกัับฝั่่�งผู้้�ให้้บริิการเสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทฯ
จะสามารถเป็็นผู้้�แทนการให้้บริิการเติิมเงิินโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� บริิการ
ชำำ�ระค่่าบริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�แบบรายเดืือน และบริิการเสริิม
อื่่�น ๆ ของผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� ในแต่่ละวัันได้้
สำำ� หรัั บ การจัั ด หาบริิการอื่่� น ๆ เช่่ น การรัั บ ชำำ�ร ะบิิล
ค่่าน้ำำ��-ค่่าไฟ บิิลบััตรเครดิิต การเติิมเงิิน e-Money บริิษััทฯ มีีการ
จััดหาบริิการต่่าง ๆ เพื่่�อสอดคล้้องต่่อความต้้องการของลููกค้้า และ
สำำ�หรัับบริิการฝากเงิินเข้้าบััญชีีธนาคารกสิิกรไทย ธนาคารกรุุงไทย
ธนาคารออมสิิน และธนาคารเพื่่อ� การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร นั้้�น
บริิษััทฯ ได้้ทำำ�สัญญ
ั ากำำ�หนดเงื่อ่� นไขการเป็็นตััวแทนให้้บริิการฝากเงิิน
ไปยัังบััญชีีธนาคารดัังกล่่าว
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นที่่�จะพััฒนาบริิการรัับชำำ�ระและ
เพิ่่�มบริิการรัับชำำ�ระใหม่่ๆ บนตู้้�เติิมเงิินอยู่่�เสมอ เพื่่�อสร้้างความ
พึึงพอใจแก่่ลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการ โดยบริิษััทฯ มีีฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ ที่่�จะ
คอยติิดต่่อประสานงานกัับผู้้�ให้้บริิการรายปััจจุุบััน รวมถึึงการติิดต่่อ
กัับผู้้�ให้้บริิการรายใหม่่ๆ และคอยสำำ�รวจตลาดหรืือสอบถามความ
ต้้องการของลููกค้้าเพื่่�อการจััดหาบริิการใหม่่ๆ เข้้าตู้้�เติิมเงิิน
2. ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ (Merchandising)
ธุุรกิิจผลิิตบััตรพลาสติิก (TBSP) ทางบริิษััทมุ่ง่� เน้้นการเป็็นผู้้�นำำ�
ในระดัับสากลของการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมสิินค้้า และเพื่่อ� การป้้องกััน
การปลอมแปลงที่่� มีีคุุณภาพและมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยเทคโนโลยีี
สมััยใหม่่ อย่่างครบวงจรและยั่่�งยืืน และบริิษััทได้้มีีการปรัับกลยุุทธ์์
โดยขยายฐานลููกค้้า สิ่่�งพิิมพ์์เดิิมที่่�มีีปริิมาณการสั่่�งซื้้�อน้้อยลงโดย
เสริิมสิินค้้าและบริิการเพิ่่ม� ให้้กับั ลููกค้้าแบบหลากหลายและครบวงจร
ที่่�เรีียกว่่า One Stop Service โดยการเสริิมและสร้้างเสริิมศัักยภาพ
(Synergy) ในการทำำ� ตลาดร่่วมกับั บริิษััทในเครืือที่่มีีทั้้
� ง� ธุุรกิิจเกี่่ย� วกัับ
งานพิิมพ์์ที่่�บริิษััทยัังไม่่มีี เช่่น บััตรพลาสติิก ฯ และธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับ
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ดิิจิิตอลแพลตฟอร์์ ม เพื่่� อ ช่่ ว ยลูู ก ค้้ า คิิดและพัั ฒ นาบริิการด้้ ว ย
เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับของสิินค้้าได้้พร้้อม
ทั้้�งฉลากสิ่่�งพิิมพ์์ปลอดการปลอมแปลงที่่�ช่่วยให้้ผู้้�บริิโภค สามารถ
ตรวจสอบย้้อนกลัับว่่าสิินค้้าที่่�ซื้้�อนั้้�นเป็็นของแท้้
เกณฑ์์การคััดเลืือกและประเมิินคู่่�ค้้าของบริิษััท มีีดัังนี้้�
1.	คุุณภาพของสิินค้้าและการให้้บริิการ
2.	คุุณสมบัั ติิ ของสิินค้้ า ที่่� ต้้ อ งตรงตามความต้้ อ งการและ
สามารถให้้นำำ�มา ทดลองตรวจสอบก่่อนได้้
3. ความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์
4.	สถานภาพทางการเงิิน
5. ความมีีชื่่�อเสีียงทางธุุรกิิจ
6.	ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่� เป็็ นมิิตรกัั บสิ่่� งแวดล้้ อมและมีีหลัั กกำำ�กัับ
กิิจการที่่ดีี�
7. ความเสี่่�ยงจากการให้้บริิการลููกค้้าหลายราย
การจััดหาเครื่่�องดื่่�มและอาหารกึ่่�งสำำ�เร็็จรููปภายในตู้้�ขายสิินค้้า
อััตโนมััติิของ VDP มีีการจััดหาสิินค้้าขายในตู้้�จากคู่่�ค้้า (Supplier)
ในรููปแบบของการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าแบรนด์์ทั่่�วไปจากคู่่�ค้้า และการสั่่�งผลิิต
สิินค้้าแบรนด์์บริิษัทั (OEM) จากคู่่�ค้้าที่่มีี� โรงงานผลิิตที่่ไ� ด้้มาตรฐานและ
ผ่่านการตรวจสอบคุุณภาพจากสำำ�นักั งานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ได้้แก่่ น้ำำ��ดื่่�มภายใต้้ตราสิินค้้า “เวนดิ้้�งพลััส” น้ำำ��ดื่่�ม น้ำำ��เกลืือแร่่
และเครื่่�องดื่่�มชููกำำ�ลััง ภายใต้้ตราสิินค้้า “6.11 Select” เป็็นต้้น
โดยในแต่่ละเดืือน VDP จะประมาณยอดสิินค้้าที่่�ต้้องการสั่่�งซื้้�อหรืือ
สั่่�งผลิิต และจะสั่่�งสิินค้้าจาก Supplier ให้้เพีียงพอต่่อการนำำ�ไปขาย
45-60 วััน โดย VDP จะ สต๊๊อกสิินค้้าเข้้าคลัังแยกตามประเภทสิินค้้าไว้้
และมีีการตรวจสอบคุุณภาพเครื่่�องดื่่�ม และอาหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจเสมอว่่าสิินค้้าที่่�จำำ�หน่่ายในตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิแบรนด์์
เวนดิ้้�งพลััส และ 6.11 Select ของ VDP เป็็นสิินค้้าที่่�ได้้มาตรฐาน
ทั้้�งนี้้� VDP มีีกระบวนการแจกจ่่ายสิินค้้าไปยัังตู้้�ขายสิินค้้า
ต่่างๆ ผ่่านการขนส่่งโดยรููทแมน (Route Man) ซึ่่�งเป็็นพนัักงานของ
VDP ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการจััดส่่งสิินค้้าไปยัังตู้้�ขายสิินค้้า
และการเก็็บเงิินจากตู้้�กลัับมาที่่ค� ลััง โดยจะรัับผิิดชอบเป็็นรายพื้้�นที่่ไ� ป
ซึ่่�ง VDP จะกำำ�หนดขอบเขตการรัับผิิดชอบของรููทแมนแต่่ละทีีม
ตามความเหมาะสมในการเดิินทาง การขนส่่งสิินค้้า และผลประโยชน์์
ที่่�เท่่าเทีียมกัันของรููทแมนในแต่่ละทีีม
โดยในทุุกวััน รููทแมนจะทำำ�การเบิิกสิินค้้าที่่ค� ลัังสิินค้้าของ VDP
และนำำ�สิินค้้าที่่�เบิิกออกจากคลัังไปใส่่ตามตู้้�ที่่�ให้้บริิการตามจุุดต่่างๆ
ทำำ�การเปิิดตู้้�และเช็็คยอดขายจากระบบในตู้้�และบัันทึึกยอดขายตาม
ระบบ รวมทั้้�งทำำ�การเก็็บเงิินที่่�ได้้จากการขายในตู้้�ใส่่ถุุงผ้้าที่่�เตรีียมไว้้
เมื่่�อเดิินทางไปยัังตู้้�ขายสิินค้้าครบทุุกตู้้�ตามที่่�วางแผนไว้้ในแต่่ละวััน

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
แล้้ว รููทแมนจึึงเดิินทางกลัับมายัังออฟฟิิศเพื่่�อนำำ�ถุุงเงิินที่่�เก็็บได้้
นำำ�มาส่่งที่่ห้� ้องนัับเงิิน
VDP มีีการสั่่�งเครื่่�องดื่่�มและอาหารจากคู่่�ค้้าซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็น
ผู้้�ผลิิตเครื่่�องดื่่�มชั้้�นนำำ�ในประเทศซึ่่�งมีีตราสิินค้้าที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ นอกจากนี้้� VDP ยัังมีีการจำำ�หน่่ายเครื่่อ� งดื่่ม� ในตราสิินค้้า
ของตนเอง โดยทำำ�การว่่าจ้้างบุุคคลภายนอกเป็็นผู้้�ผลิิต
3. ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�นส์์ (Solutions)
สำำ�หรัับการจััดทำำ�ระบบศููนย์์อาหารมีีรายละเอีียดการจััดหา
Software และ Hardware เพื่่�อจััดทำำ�ระบบศููนย์์อาหาร
ดัังนี้้�
1) SBS วิิเคราะห์์ความต้้องการเกี่่ย� วกัับระบบศููนย์์อาหารของ
ลููกค้้า และทำำ�การวางแผนประมาณการใช้้อุุปกรณ์์ Hardware และ
โปรแกรม Software ประกอบการจััดทำำ�ระบบศููนย์์อาหารตามที่่ลู� กู ค้้า
ต้้องการ
2) SBS จะทำำ�การคััดเลืือกคู่่�ค้้า (Supplier) อะไหล่่และชิ้้น� ส่่วน
อุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับระบบศููนย์์อาหาร ได้้แก่่ เครื่่�องให้้บริิการซื้้�อบััตร
ศููนย์์อาหาร บริิการเติิมเงิิน และแลกบััตรศููนย์์อาหารอััตโนมััติิ (Self
Service Kiosk) ซึ่่�งรองรัับทั้้�งเหรีียญและธนบััตร เครื่่�อง Smart POS
เครื่่�อง Payment Acceptor เครื่่�อง Cashier Terminal บััตรศููนย์์
อาหาร โปรแกรม Software ได้้แก่่ โปรแกรมระบบจััดการศููนย์์อาหาร
โปรแกรมจััดการและบัันทึึกข้้อมููลการทำำ�รายการซึ่่�งสามารถอยู่่�ใน
รููปแบบ Cloud Computing หรืือ on-premise server ได้้
โดยบริิษััทฯ จะพิิจารณาจากข้้อมููลเกี่่�ยวกัับตััวอุุปกรณ์์เช่่น แหล่่ง
ที่่�ซื้้�อ ราคา โปรโมชั่่�น วัันที่่�สามารถจััดส่่งได้้ Credit Term ข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับ Supplier เช่่น ทุุนจดทะเบีียน ความน่่าเชื่่�อถืือ และประวััติิ
การให้้บริิการ เป็็นต้้น โดยปััจจุุบััน SBS มีีการสั่่�งซื้้�อชิ้้�นส่่วนอุุปกรณ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบศููนย์์อาหารจากคู่่�ค้้าประมาณ 2-3 ราย
3) Supplier ส่่งสิินค้้ามาที่่ค� ลัังสิินค้้าของ SBS ตามวัันที่่ต� กลง
กัันไว้้ในสััญญาซื้้�อขาย โดยถ้้าเป็็นชิ้้�นส่่วนหรืืออะไหล่่ เจ้้าหน้้าที่่�ของ
SBS จะทำำ�การประกอบขึ้้�นเอง และเมื่่�อประกอบเสร็็จแล้้วจะถููก
เก็็บไว้้ในคลัังพร้้อมกัับอุุปกรณ์์แบบสำำ�เร็็จรููปที่่ซื้้� �อมา โดยจะแยกตาม
ประเภทของอุุปกรณ์์หรืือโครงการที่่จ� ะนำำ�ไปติิดตั้้�ง
4) เมื่่�อถึึงวัันที่่�ติิดตั้้�งระบบศููนย์์อาหาร เจ้้าหน้้าที่่�ของ SBS
จะทำำ�การติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ศููนย์์อาหารของลููกค้้า เมื่่�อติิดตั้้�งเสร็็จสิ้้�นจึึง
ทำำ�การทดสอบระบบกัับโปรแกรมที่่�เตรีียมไว้้ เพื่่�อให้้พร้้อมใช้้งานจริิง
สำำ�หรัับการซ่่อมแซมปััญหาระบบศููนย์์อาหาร ในกรณีีที่่�เป็็น
ปััญหาด้้าน Software เจ้้าหน้้าที่่�ของ SBS จะทำำ�การแก้้ไขปััญหา
เบื้้�องต้้นผ่่านการพููดคุุยทางโทรศััพท์์ (On-call Service) ต่่อจากนั้้�น
เจ้้าหน้้าที่่�จะทำำ�การ Remote (การควบคุุมเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์

ระยะไกล) จากระบบคอมพิิวเตอร์์ของ SBS เข้้าไปแก้้ปััญหาให้้
คอมพิิวเตอร์์ของลููกค้้า สำำ�หรัับกรณีีที่่�เป็็นปััญหาด้้าน Hardware
ทางเจ้้าหน้้าที่่�ของ SBS จะทำำ�การแก้้ไขปััญหาผ่่านทางโทรศััพท์์ก่่อน
โดยทั้้�ง 2 กรณีีข้้างต้้น หากไม่่สามารถแก้้ปััญหาหรืือซ่่อมแซมได้้
สำำ�หรัับพื้้�นที่่� กทม. และปริิมณฑล SBS จะจััดส่่งเจ้้าหน้้าที่่�ไปยัังพื้้�นที่่�
เพื่่�อดำำ�เนิินการต่่อไป ส่่วนพื้้�นที่่�จัังหวััดอื่่�นๆ SBS จะว่่าจ้้างตััวแทน
ซ่่ อ มบำำ�รุุ งภายนอกให้้ ดำำ� เนิินการแทนโดยจะจัั ด ส่่ ง อุุปกรณ์์ แ ละ
เครื่่�องมืือให้้
ธุุรกิิจให้้บริิการจุุดรัับ-ส่่งพััสดุุสำำ�หรัับการขนส่่ง ทางบริิษััทฯ
ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในเรื่่�องของบุุคลากร โดยมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
พััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ความสามารถเพื่่�อเติิบโต
ไปพร้้อมกัับบริิษััท รวมถึึงการมอบโอกาสและความก้้าวหน้้าให้้กัับ
ทุุกระดัับ โดยบริิษััทฯ มองหาโอกาสในการลงทุุน และขยายฐาน
ลููกค้้าจากการร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรต่่างๆ ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้เกิิด
ผลประกอบการที่่�มีีกำำ�ไรมากขึ้้�น อนึ่่�งทางบริิษััทฯ ไม่่มีีนโยบายการ
ผููกขาดการทำำ�ธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้ารายใดรายหนึ่่�ง และทำำ�การคััดเลืือกและ
กำำ�หนดโดยพิิจารณาจาก สััญญาและเงื่่�อนไขที่่�ได้้รัับมาจากคู่่�ค้้า และ
มีีการวางแผนการให้้บริิการแบบครบวงจรสำำ�หรัับการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
และให้้บริิการที่่�อยู่่�ใน Ecosystem ของบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นไปตาม
วิิสััยทััศน์์ของบริิษััท “เราขายสิินค้้าและบริิการที่่�สะดวกสบายกัับ
ทุุกชุุมชน”
สำำ� หรัั บ ธุุรกิิจให้้ บ ริิการจุุดรัั บ -ส่่ ง พัั สดุุ สำำ� หรัั บ การขนส่่ ง มีี
รายละเอีียดดัังนี้้�
1) ShipSmile ได้้มีีการสรรหาคู่่�ค้้า โดยพััฒนาในเรื่่�องของ
ระบบโปรแกรมหน้้าร้้านแบบออนไลน์์ และเชื่่�อมต่่อข้้อมููลแบบ API
ที่่�เป็็นการเชื่่�อมต่่อข้้อมููลที่่�รวดเร็็วและแม่่นยำำ� เพื่่�อสื่่�อสารทางตรง
ระหว่่างหน้้าร้้าน และบริิการขนส่่งชั้้�นนำำ�ที่่�เป็็นพัันธมิิตรกัับบริิษััทฯ
2)	ตััวระบบของ ShipSmile สามารถสั่่ง� งานออกคำำ�สั่่ง� ส่่งพััสดุุ
ออกเลขพััสดุุ เรีียกพนัักงานรัับพััสดุุที่่�หน้้าร้้าน รวมไปถึึง ระบบ
จััดการพััสดุุ แสดงสถานะและบััญชีีรายวััน รายเดืือน รวมเบ็็ดเสร็็จ
ทุุกการจััดการ ซึ่่�งมีีความเสถีียร และสอดคล้้องกัับการเติิบโตที่่�สููงขึ้้�น
ของธุุรกิิจค้้าขายออนไลน์์ภายในประเทศ
3)	มีีระบบดููแลหลัังการขาย โดยทางบริิษััทมีีเจ้้าหน้้าที่่� เพื่่�อ
รองรัับปััญหาที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับธุุรกิิจแฟรนไชส์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นปััญหา
จากการระบบโปรแกรม ขนส่่ง ติิดตามพััสดุุ รวมไปถึึงการประชาสััมพันั ธ์์
ระหว่่างบริิษััท และสาขาแฟรนไชส์์ อีีกทั้้�งยัังมีีการวางแผนในเรื่่�อง
ของจำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อให้้ดููแลจำำ�นวนสาขาที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างเพีียงพอ
4) นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้พััฒนาแผนความมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ของสาขาแฟรนไชส์์ โดยมีีการเจรจากัับพัันธมิิตร ในเรื่่อ� งของ ส่่วนแบ่่ง
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รายได้้ต่่อยอดส่่งพััสดุุ เพื่่�อเพิ่่�มจำำ�นวนการส่่งพััสดุุ ลดต้้นทุุนจากการ
จััดส่่ง และเพื่่�อให้้บริิษััทฯ และคู่่�ค้้าเติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืน
4. ธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน (Financial Services)
สำำ�หรัับธุุรกิิจสิินเชื่่อ� โดยแหล่่งที่่ม� าของเงิินทุุนของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
มาจากกำำ�ไรที่่�สะสมมาของบริิษััทฯ และนำำ�มาลงทุุนในธุุรกิิจสิินเชื่่�อ
และประกอบกัับเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินทั้้�งระยะสั้้�นและยาว
อย่่างไรก็็ตามทางบริิษััทฯ ยัังมีีแหล่่งเงิินกู้้�อื่่�น เช่่น ตั๋๋�วแลกเงิิน
และหุ้้�นกู้้�ต่่างๆ เพื่่�อนำำ�เสนอขายให้้แก่่นัักลงทุุนรายย่่อยและใหญ่่
รวมไปถึึงสถาบัันทางการเงิิน เพื่่อ� นำำ�มาเสริิมสร้้างเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน
ในธุุรกิิจ ลัักษณะของลููกค้้าและกลุ่่�มเป้้าหมาย ทางบริิษััทฯ ได้้วาง
เป้้ า หมายในระยะเริ่่� มต้้ น คืือการปล่่ อ ยกู้้�ให้้ กัั บ บุุคคลที่่� อ ยู่่�ใน
Ecosystem ของบริิษััทฯ เนื่่�องจากสามารถดููประวััติิการชำำ�ระสิินค้้า
และบริิการตลอดจนธุุรกรรมต่่างๆ ได้้อย่่างละเอีียด ซึ่่�งสามารถใช้้
วิิเคราะห์์ ศัั ก ยภาพตลอดจนความน่่ า เชื่่� อ ถืือของผู้้�ใช้้ ง านได้้ อ ย่่ า ง
ครบวงจร
2.1.6 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

สำำ�หรัับธุุรกิิจนายหน้้าประกัันภััย โดยการคััดเลืือกและสรรหา
คู่่�ค้้าบริิษััทฯ มีีแนวทางในการคััดเลืือกและสรรหาคู่่�ค้้าซึ่่�ง ได้้แก่่
บริิษััทประกัันภััย โดยสามารถสรุุปนโยบายการคััดเลืือกและสรรหา
คู่่�ค้้าได้้ดัังนี้้� (1) บริิษััท ประกัันภััยนั้้�น ๆ จะต้้องมีีความมั่่�นคงทาง
การเงิินและปฏิิบััติิตามกฎหมายหลัักเกณฑ์์วิิธีีการที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
ประกาศภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของคปภ. (2) บริิษััท ประกัันภััยนั้้�น ๆ
สามารถจััดผลิิตภััณฑ์์เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าของกลุ่่�ม
บริิษััทได้้ (3) บริิษััท ประกัันภััยนั้้�น ๆ จะต้้องมีีความเชี่่�ยวชาญและมีี
ประสบการณ์์ในการรัับประกัันภััยการบริิหารและ จััดการความเสี่่�ยง
(4) บริิษััท ประกัันภััยนั้้�น ๆ จะต้้องมีีการบริิหารจััดการเรื่่�องการให้้
บริิการหลัังการขาย และการเรีียกร้้องค่่าสิินไหมทดแทน ได้้เป็็นอย่่าง
ดีี มีีความซื่่�อสััตย์์ ยุุติิธรรม มีีความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้าให้้เป็็นไปตาม
เงื่่�อนไขที่่�ระบุุไว้้ในกรมธรรม์์

ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดอุุปกรณ์์หรืือชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์เหลืือใช้้ ปััจจุุบััน
กลุ่่�มบริิษััทฯ พยายามนำำ�อุุปกรณ์์หรืือชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์เหลืือใช้้ดัังกล่่าว มาหมุุนเวีียนใช้้งานและเป็็นอะไหล่่ซ่่อมแซมสิินค้้าได้้ อย่่างไรก็็ดีี
ในอนาคตหากกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีอุุปกรณ์์หรืือชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�ไม่่สามารถนำำ�มาหมุุนเวีียนใช้้งานได้้ กลุ่่�มบริิษััทฯ จะคััดเลืือก Supplier
ที่่�มีีศัักยภาพในการกำำ�จััดขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุดมาเป็็นผู้้�บริิหารจััดการอุุปกรณ์์หรืือชิ้้�นส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์
เหลืือใช้้ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ต่่อไป
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2.2. ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
2.2.1	ทรััพย์สิ
์ ินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 รายการสิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ มีีดัังนี้้�
มููลค่่าสุุทธิิ
(ล้้านบาท)

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

ภาระผููกพัั น

76.80

เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพัั น

7.24

เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพััน

25.70

เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพััน

164.97

เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพัั น

1.92

เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพัั น

ตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิ

183.44

เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพััน

ตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ

335.99

เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพัั น

40.11

เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพัั น

569.74

เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพััน

รายการ
1.

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ที่่�ดิิน
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคารสำำ�นัักงาน
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เครื่่�องจัักรและเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้
ยานพาหนะ

อุุปกรณ์์ภายในระบบศููนย์์อาหาร
สิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง
รวมที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
2.

1,405.91

สิินทรััพย์์ไม่่มีตั
ี ัวตน
ค่่าลิิขสิิทธิ์์�ซอฟต์์แวร์์

136.18

เจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพััน

56.61

เจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพััน

140.24

เจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพัั น

0.43

เจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพัั น

1.67

เป็็นเจ้้าของกรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพัั น

สััญญาเช่่าพื้้� นที่�่

ภาระผููกพัั นภายใต้้สััญญา
เช่่าพื้้� นที่�่

1.25

สััญญาเช่่าทางการเงิิน

ภาระผููกพัันภายใต้้สััญญา
เช่่าทางการเงิิน

เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์

0.26

สััญญาเช่่าทางการเงิิน

ภาระผููกพัั นภายใต้้สััญญา
เช่่าทางการเงิิน

ยานพาหนะ

17.46

สััญญาเช่่าทางการเงิิน

ภาระผููกพัั นภายใต้้สััญญา
เช่่าทางการเงิิน

ตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ

237.16

สััญญาเช่่าทางการเงิิน(2)

ภาระผููกพัั นภายใต้้สััญญา
เช่่าทางการเงิิน(1)

รวมสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

311.98

สััญญาแฟรนไชส์์
โปรแกรมคอมพิิ วเตอร์์ระหว่่างติิดตั้้�ง
สิิทธิิบััตร / เครื่่�องหมายการค้้า
ผลิิตภััณฑ์์ในมืือ
รวมสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่มีตั
ี ัวตน
3.

(1)

335.13

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิิทธิิการเช่่า
อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน

55.85

4.     สิินทรััพย์์เพื่่� อการให้้บริิการ
ตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิ

181.56

รวมสิินทรััพย์์เพื่่� อการให้้บริิการ

181.56

หมายเหตุุ:
(1)
	สิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง รวมถึึง ตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิที่่�เปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการบัันทึึกบััญชีีจากสิินค้้าคงเหลืือในปีี 2561 และตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ
ระหว่่างก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง
(2)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (VDP) มีีการเข้้าทำำ�สััญญาขายสิินทรััพย์์และเช่่ากลัับ ซึ่่�งจััดเป็็นสััญญาเช่่าทางการเงิินใน
งบการเงิินรวมของบริิษััทฯ กัับสถาบัันทางการเงิินแห่่งหนึ่่�งภายในประเทศจำำ�นวนรวม 18 ฉบัับ โดยได้้ทำำ�การขายตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิให้้สถาบัันทาง
การเงิินดัั ง กล่่ า วและเช่่ า ตู้้�ขายสิินค้้ า อัั ต โนมัั ติิ กลัั บ เป็็ น ระยะเวลาตั้้� ง แต่่ 3-5 ปีี โดยมีีการค้ำำ��ปร ะกัั น สัั ญญ าโดยกรรมการของบริิษัั ท ฯ
และมีีการวางเงิินประกัันไว้้ รวมจำำ�นวน 23.99 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่สิ้้� น� สุุดสััญญาเช่่า VDP มีีสิิทธิิซื้้�อสิินทรััพย์์ทั้้ง� หมดกลัับในมููลค่า่ เท่่ากัับเงิินวางประกััน
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2.2.2 เครื่่�องหมายการค้้า

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยได้้ยื่่�นขอจดทะเบีียนเครื่่�องหมายการค้้ากัับกรมทรััพย์์สิินทางปััญญา กระทรวงพาณิิชย์์ โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
รายการจดทะเบีียนเครื่่�องหมายการค้้าของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทในเครืือ
เครื่่�องหมาย
การค้้า

เลขที่่�
คำำ�ขอ

� ่น
�
เลข
วัันที่่ยื่
จดทะเบีียน จดทะเบีียน

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อบริิษััท

1

บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กััด
(มหาชน)

170119926

191105111

จดทะเบีียน ลงวัันที่�่
9 มิิถุุนายน
02/04/2562
2560
แก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง วัันที่�่
09/10/2563

2

บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กััด
(มหาชน)

160112135

191113004

26 ตุุลาคม
2559

จดทะเบีียน ลงวัันที่�่
05/08/2562

3

บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กััด
(มหาชน)

170136723

18 ตุุลาคม
2560

อุุทธรณ์์
หยุุดรอคำำ�สั่่�ง
(10/05/2562)

4

บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กััด
(มหาชน)

190110225

15 มีีนาคม
2562

อุุทธรณ์์
หยุุดรอคำำ�สั่่�ง
(08/07/2563)

ยื่่�นจดในชื่่�อ บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กััด

ยื่่�นจดในชื่่�อ บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
เนื่่�องจากมีีเครื่่�องหมาย
ใบไม้้ ในโลโก้้
เครื่่�องหมายซ้ำำ��กััน
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สถานะ

5

บริิษััท เวนดิ้้ง
�
พลััส จำำ�กััด

200117194

15 พฤษภาคม
2563

ได้้รัับ
หนัังสืือสำำ�คััญแล้้ว

6

บริิษััท เวนดิ้้ง
�
พลััส จำำ�กััด

190110228

15 มีีนาคม
2562

อุุทธรณ์์
หยุุดรอคำำ�สั่่�ง
(26/06/2563)

7

บริิษััท เวนดิ้้�ง
พลััส จำำ�กััด

190110229

15 มีีนาคม
2562

อุุทธรณ์์
หยุุดรอคำำ�สั่่�ง
(26/06/2563)

8

บริิษััท เวนดิ้้�ง
พลััส จำำ�กััด

190131789

21 สิิงหาคม
2562

อุุทธรณ์์
หยุุดรอคำำ�สั่่�ง
(21/08/2563)

9

บริิษััท เวนดิ้้�ง
พลััส จำำ�กััด

190131788

21 สิิงหาคม
2562

อุุทธรณ์์
หยุุดรอคำำ�สั่่�ง
(21/08/2563)

หมายเหตุุ
ออกในชื่่�อ บริิษััท เวนดิ้้�ง
คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
(หมดอายุุ 9 มิิถุุนายน
2570)

หมดอายุุ
26 ตุุลาคม 2569

ยื่่�นเพิ่่�มรายการสิินค้้า

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
รายการจดทะเบีียนเครื่่�องหมายการค้้าของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทในเครืือ
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อบริิษััท

เครื่่�องหมาย
การค้้า

เลขที่่�
คำำ�ขอ

� ่น
�
เลข
วัันที่่ยื่
จดทะเบีียน จดทะเบีียน

สถานะ

หมายเหตุุ

10

บริิษััท เวนดิ้้�ง
พลััส จำำ�กััด

190110227

15 มีีนาคม
2562

จดทะเบีียน ลงวัันที่�่
18/09/2563

11

บริิษััท เวนดิ้้�ง
พลััส จำำ�กััด

190110230

15 มีีนาคม
2562

อุุทธรณ์์
หยุุดรอคำำ�สั่่�ง
(08/07/2563)

12

บริิษััท เวนดิ้้�ง
พลััส จำำ�กััด

200104566

Sunday,
February 06,
2563

ได้้รัับ
หนัังสืือสำำ�คััญ
แล้้ว

13

บริิษััท สบาย
ซิิสเต็็มส์์ แอนด์์
แมเนจเม้้นท์์
จำำ�กััด

180109972

30 มีีนาคม
2561

จดทะเบีียน
วัันที่�่ 2/12/2562
ได้้รัับใบอนุุญาตแล้้ว

หมดอายุุ
30 มีีนาคม 2571

14

บริิษััท สบาย
ซิิสเต็็มส์์ แอนด์์
แมเนจเม้้นท์์
จำำ�กััด

200107356

27 กุุมภาพัันธ์์
2563

ขััดต่่อ กม.ออกหนัังสืือ

ยื่่�นจดในชื่่�อ บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
เนื่่�องจากมีีคำำ�ว่่า สบาย
ในโลโก้้ เครื่่�องหมายซ้ำำ��กััน

15

บริิษััท สบาย
ซิิสเต็็มส์์ แอนด์์
แมเนจเม้้นท์์
จำำ�กััด

190139846

18 ตุุลาคม
2562

ขััดต่่อ กม.ออกหนัังสืือ

16

บริิษััท สบาย
ซิิสเต็็มส์์ แอนด์์
แมเนจเม้้นท์์
จำำ�กััด

200121680

15 มิิถุุนายน
2563

ได้้รัับ
หนัังสืือสำำ�คััญแล้้ว

17

บริิษััท สบาย
มัันนี่�่ จำำ�กััด

200101646

191122899

15 มกราคม
2563

มีีจดหมายมาแล้้ว
อยู่่�ระหว่่างเจรจา
กัับนายทะเบีียน

ยื่่�นจดในชื่่�อ บริิษััท
สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด
(มหาชน) เนื่่�องจาก
มีีคำำ�ว่่า สบาย ในโลโก้้
เครื่่�องหมายซ้ำำ��กััน
(ทำำ�สััญญาจ้้าง กรุุงไทย
กฎหมาย เป็็นผู้้�ยื่่�น) ติิดต่่อ
คุุณคุุณเมธััส อุุดมวิิทย์์
ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
และทนายความ
metas.udomwit
@ktblaw.co.th
โทร 02-096-8909
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รายงานประจำ�ปี 2564
รายการจดทะเบีียนเครื่่�องหมายการค้้าของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทในเครืือ
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อบริิษััท

เครื่่�องหมาย
การค้้า

เลขที่่�
คำำ�ขอ

� น
�่
เลข
วัันที่่ยื่
จดทะเบีียน จดทะเบีียน

สถานะ

หมายเหตุุ

18

บริิษััท สบาย
เอ็็กเชนจ์์ จำำ�กััด

210129264

10 August อยู่่�ในขั้้�นตอนพิิจารณาข
2564
องนายทะเบีียน

19

บริิษััท สบาย
แคปปิิตอล พลััส
จำำ�กััด

210129192

10 สิิงหาคม
2564

มีีจดหมายมาแล้้ว
อยู่่�ระหว่่างเจรจา
กัับนายทะเบีียน

ยื่่�นจดในชื่่�อ บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กััด

20

บริิษััท สบาย ฟู๊๊ ด
�
พลััส จำำ�กััด

210129240

10 สิิงหาคม
2564

ไม่่ขอถืือเป็็น
สิิทธิิของตน
แต่่เพีียงผู้้�เดีียว

ยื่่�นจดในชื่่�อ
บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี
จำำ�กัด
ั

21

บริิษััท สบาย
มาร์์เก็็ต พลััส
จำำ�กััด

210129233

10 สิิงหาคม
2564

ไม่่ขอถืือเป็็น
สิิทธิิของตน
แต่่เพีียงผู้้�เดีียว

ยื่่�นจดในชื่่�อ บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กััด

22

บริิษััท สบาย
ทัันใจ จำำ�กััด

210129248

10 สิิงหาคม
2564

มีีจดหมายมาแล้้ว
อยู่่�ระหว่่างเจรจา
กัับนายทะเบีียน

ยื่่�นจดในชื่่�อ บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กััด

23

บริิษััท สบาย
แม๊๊กซี่่� จำำ�กััด

210129271

10 สิิงหาคม
2564

ไม่่ขอถืือเป็็น
สิิทธิิของตน
แต่่เพีียงผู้้�เดีียว

ยื่่�นจดในชื่่�อ บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กััด

24

บริิษััท สบาย วอช
จำำ�กััด

210129269

10 สิิงหาคม
2564

มีีจดหมายมาแล้้ว
อยู่่�ระหว่่างเจรจา
กัับนายทะเบีียน

ยื่่�นจดในชื่่�อ บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กัด
ั

25

บริิษััท
สบายโซลููชั่่�น
จำำ�กััด

210129463

11 สิิงหาคม ไม่่ขอถืือเป็็นสิิทธิิของตน
2564
แต่่เพีียงผู้้�เดีียว
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ยื่่�นจดในชื่่�อ บริิษััท
สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด

ยื่่�นจดในชื่่�อ บริิษััท
สบายโซลููชั่่�น จำำ�กััด

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
2.2.3 สรุุปใบอนุุญาตในการประกอบธุุรกิิจ

2.2.3.1 สรุปใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ของบริษัทฯ
บริิษััทที่่�ได้้รัับใบอนุุญาต : บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
ประเภทใบอนุุญาต
: การให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ – การให้้บริิการรัับชำำ�ระแทน
กฎหมายที่่�ใช้้บัังคัับ
: พระราชบััญญััติิระบบการชำำ�ระเงิิน พ.ศ. 2560 – หมวด 3 บริิการการชำำ�ระเงิิน
ภายใต้้การกำำ�กัับ
ผู้้�ออกใบอนุุญาต
: รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง โดยคำำ�แนะนำำ�ของ ธปท.
เลขที่่�ใบอนุุญาต
: บ(3.3) 047/2561 ใบอนุุญาตให้้ ปร ะกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ร ะเงิินภายใต้้ ก าร
กำำ�กัับ - ประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้การกำำ�กัับประเภทการให้้รัับชำำ�ระเงิิน
ด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ - การให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินแทน
วัันที่่�ได้้รัับใบอนุุญาต
: 28 ก.ย. 2561 (ใบอนุุญาตนี้้�ไม่่มีีวัันหมดอายุุ หากบริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข)
เงื่่�อนไขที่่�สำำ�คััญของ
: - การประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้การกำำ�กัับจะกระทำำ�ได้้เฉพาะนิิติิบุุคคล
ใบอนุุญาต
ประเภทบริิษััทจำำ�กััด บริิษััทมหาชนจำำ�กััด หรืือนิิติิบุุคคลอื่่�นตามที่่� ธปท. ประกาศ
กำำ�หนดโดยได้้รับั อนุุญาตจากรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการคลัังโดยคำำ�แนะนำำ�ของ ธปท.
หรืือได้้รับั การขึ้้น� ทะเบีียนจาก ธปท. ทั้้�งนี้้�ในการอนุุญาตหรืือขึ้้น� ทะเบีียน รััฐมนตรีีว่า่ การ
กระทรวงการคลััง หรืือ ธปท. จะกำำ�หนดเงื่่�อนไขตามที่่�เห็็นสมควรก็็ได้้ แล้้วแต่่กรณีี
การขออนุุญาต การอนุุญาต และการขึ้้�นทะเบีียน ตลอดจนการเสีียค่่าธรรมเนีียม
ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ เงื่่�อนไข และอััตราที่่� ธปท. ประกาศกำำ�หนด
-	ผู้้�ประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินซึ่่�งมีีการรัับเงิินรัับล่่วงหน้้าจากผู้้�ใช้้บริิการต้้อง
จััดทำำ�บััญชีีเงิินรัับล่่วงหน้้าของผู้้�ใช้้บริิการแยกแต่่ละราย และต้้องเก็็บรัักษาเงิินรัับ
ล่่วงหน้้าแยกออกจากทรััพย์์สิินของตน โดยไม่่อาจนำำ�ไปใช้้เพื่่�อการอื่่�นใดได้้ ทั้้�งนี้้�
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่� ธปท. ประกาศกำำ�หนด
-	ผู้้�ประกอบธุุรกิิจจััดเก็็บข้้อมููล บััญชีี เอกสาร ดวงตรา หรืือหลัักฐานอื่่�นอัันเกี่่�ยวกัับ
กิิจการ สิินทรััพย์์ และหนี้้�สิินเพื่่�อประโยชน์์ในการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�
ธปท. ประกาศกำำ�หนด
-	ธปท. อาจกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจส่่งงบการเงิิน รายงาน หรืือข้้อมููลไม่่ว่า่ ในรููปสื่อ่� ใด ๆ
หรืือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรืือเป็็นครั้้�งคราว รวมทั้้�งให้้ชี้้�แจงเพื่่�ออธิิบายหรืือ
ขยายความรายงานหรืือข้้อมููล หรืือเอกสารนั้้�นด้้วยก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ที่่� ธปท.
ประกาศกำำ�หนด โดย ธปท. อาจมีีคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจจััดให้้กรรมการ ผู้้�จััดการ
พนัักงาน หรืือลููกจ้้างของผู้้�ประกอบธุุรกิิจ มาให้้ถ้้อยคำำ� แสดงข้้อมููล บััญชีี เอกสาร
และหลัักฐานอื่่�นอัันเกี่่�ยวกัับกิิจการเพิ่่�มเติิมภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนดได้้
-	ปฏิิบััติิตามหลัั กเกณฑ์์ และเงื่่�อนไขอื่่� นๆ ตามพระราชบัั ญญััติิระบบการชำำ�ระเงิิน
พ.ศ. 2560 และบรรดาคำำ�สั่่�ง ประกาศ ของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง และ/
หรืือ คำำ�สั่่�ง ประกาศธปท. ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิิน
ภายใต้้การกำำ�กัับทุุกฉบัับ รวมถึึงเงื่่�อนไขอื่่�นใดที่่กำ� ำ�หนดเพิ่่�มเติิม และที่่�จะแก้้ไขเปลี่่�ยน
แปลงหรืือเพิ่่�มเติิมในภายหลััง
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2.2.3.2 สรุุปใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจบริิการการรัับชำำ�ระเงิินภายใต้้การกำำ�กัับ ธปท. ของบริิษััทย่่อย
บริิษััทที่่�ได้้รัับใบอนุุญาต : บริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด
ประเภทใบอนุุญาต
: การให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ – การให้้บริิการรัับชำำ�ระแทน
กฎหมายที่่�ใช้้บัังคัับ
: พระราชบััญญััติิระบบการชำำ�ระเงิิน พ.ศ. 2560 – หมวด 3 บริิการการชำำ�ระเงิิน
ภายใต้้การกำำ�กัับ
ผู้้�ออกใบอนุุญาต
: รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง โดยคำำ�แนะนำำ�ของ ธปท.
เลขที่่�ใบอนุุญาต
: - บ(2) 002/2563 สำำ�หรัับใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้
การกำำ�กัับประเภทการให้้บริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์
- บ(3.3) 002/2563 สำำ�หรัับใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้
การกำำ�กัับประเภทการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ – การ
ให้้บริิการรัับชำำ�ระแทน
- บ(3.2) 001/2563 สำำ�หรัับใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้
การกำำ�กัับประเภทการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ – การ
ให้้บริิการสนัับสนุุนบริิการแก่่ผู้้�รัับบััตร
- บ(4) 002/2563 สำำ�หรัับใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้
การกำำ�กัับประเภทการให้้บริิการโอนเงิินด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
วัันที่่�ได้้รัับใบอนุุญาต
: 12 มีี.ค. 2563 (ใบอนุุญาตนี้้�ไม่่มีีวัันหมดอายุุ หากบริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข)
เงื่่�อนไขที่่�สำำ�คััญของ
: - การประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้การกำำ�กัับจะกระทำำ�ได้้เฉพาะนิิติิบุุคคล
ใบอนุุญาต
ประเภทบริิษััทจำำ�กััด บริิษััทมหาชนจำำ�กััด หรืือนิิติิบุุคคลอื่่�นตามที่่� ธปท. ประกาศ
กำำ�หนดโดยได้้รัับอนุุญาตจากรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลัังโดยคำำ�แนะนำำ�ของ
ธปท. หรืือได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนจาก ธปท. ทั้้�งนี้้�ในการอนุุญาตหรืือขึ้้�นทะเบีียน
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง หรืือ ธปท. จะกำำ�หนดเงื่่�อนไขตามที่่�เห็็นสมควรก็็ได้้
แล้้วแต่่กรณีี การขออนุุญาต การอนุุญาต และการขึ้้�นทะเบีียน ตลอดจนการเสีีย
ค่่าธรรมเนีียมให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ เงื่อ่� นไข และอััตราที่่� ธปท. ประกาศกำำ�หนด
-	ผู้้�ประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินซึ่่�งมีีการรัับเงิินรัับล่่วงหน้้าจากผู้้�ใช้้บริิการต้้อง
จััดทำำ�บััญชีีเงิินรัับล่่วงหน้้าของผู้้�ใช้้บริิการแยกแต่่ละราย และต้้องเก็็บรัักษาเงิินรัับ
ล่่วงหน้้าแยกออกจากทรััพย์์สิินของตน โดยไม่่อาจนำำ�ไปใช้้เพื่่�อการอื่่�นใดได้้ ทั้้�งนี้้�
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่� ธปท. ประกาศกำำ�หนด
-	ธปท. มีีอำำ�นาจประกาศกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การให้้บริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้การกำำ�กับั
ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
(1) การดููแลฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
(2) มาตรฐานในการประกอบธุุรกิิจ
(3) การบริิหารงานตามหลัักธรรมาภิิบาล
(4) การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
(5) การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการให้้บริิการ
(6) การใช้้บริิการจากบุุคคลภายนอก
(7) การเก็็บรัักษาและการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ใช้้บริิการ
(8) การตรวจสอบและรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบ
(9) การคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ
(10) การจััดทำำ�บัญชีี
ั การส่่งงบแสดงฐานะทางการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานต่่อ ธปท.
(11) การเก็็บรัักษาเงิินสำำ�หรัับบริิการการชำำ�ระเงิินภายใต้้การกำำ�กัับ
(12) เรื่่� องอื่่� นใดเพื่่� อประโยชน์์ ในการดูู แล ความมั่่� นคง ความปลอดภัั ย ของระบบ
การชำำ�ระเงิินการคุ้้�มครองผู้้�ใช้้บริิการ หรืือการส่่งเสริิมการใช้้บริิการและการ
พััฒนาระบบการชำำ�ระเงิิน
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-	ผู้้�ประกอบธุุรกิิจจััดเก็็บข้้อมููล บััญชีี เอกสาร ดวงตรา หรืือหลัักฐานอื่่น� อัันเกี่่ย� วกัับกิิจการ
สิินทรััพย์์ และหนี้้�สิินเพื่่�อประโยชน์์ในการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ที่่� ธปท.
ประกาศกำำ�หนด
-	ธปท. อาจกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจส่่งงบการเงิิน รายงาน หรืือข้้อมููลไม่่ว่า่ ในรููปสื่อ่� ใด ๆ
หรืือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรืือเป็็นครั้้�งคราว รวมทั้้�งให้้ชี้้�แจงเพื่่�ออธิิบายหรืือ
ขยายความรายงานหรืือข้้อมููล หรืือเอกสารนั้้�นด้้วยก็็ได้้ ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ที่่� ธปท.
ประกาศกำำ�หนด โดย ธปท. อาจมีีคำำ�สั่่�งให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจจััดให้้กรรมการ ผู้้�จััดการ
พนัักงาน หรืือลููกจ้้างของผู้้�ประกอบธุุรกิิจ มาให้้ถ้้อยคำำ� แสดงข้้อมููล บััญชีี เอกสาร
และหลัักฐานอื่่�นอัันเกี่่�ยวกัับกิิจการเพิ่่�มเติิมภายในระยะเวลาที่่กำ� ำ�หนดได้้
-	ปฏิิบัั ติิตามหลัั กเกณฑ์์ และเงื่่�อนไขอื่่� นๆ ตามพระราชบัั ญญััติิระบบการชำำ�ระเงิิน
พ.ศ. 2560 และบรรดาคำำ�สั่่�ง ประกาศ ของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง และ/
หรืือ คำำ�สั่่�ง ประกาศธปท. ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิิน
ภายใต้้การกำำ�กัับทุุกฉบัับ รวมถึึงเงื่่�อนไขอื่่�นใดที่่�กำำ�หนดเพิ่่�มเติิม และที่่�จะแก้้ไข
เปลี่่�ยนแปลงหรืือเพิ่่ม� เติิมในภายหลััง
2.2.4 สรุุปสััญญาเกี่่�ยวกัับตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ

2.2.4.1 สรุุปสััญญาการดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (Mobile Operator) ของบริิษััทฯ
ตััวแทนให้้บริิการเติิมเงิินและรัับชำำ�ระ : บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
อายุุสััญญา
: อายุุสัั ญญ าขึ้้� น อยู่่�กัั บ สัั ญญ าของแต่่ ล ะผู้้�ให้้ บ ริิการโทรศัั พ ท์์ เ คลื่่� อ นที่่�
(Mobile Operator) โดยส่่วนใหญ่่มีีอายุุระหว่่าง 1-2 ปีี และสามารถ
ต่่ออายุุสััญญาได้้ โดยแจ้้งให้้คู่่�สััญญาอีีกฝ่่ายหนึ่่�งทราบล่่วงหน้้า
ลัักษณะสััญญา
: ผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�แต่่งตั้้�งบริิษััทฯ ให้้เป็็นผู้้�ให้้บริิการเติิมเงิิน
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� รัับชำำ�ระค่่าบริิการแพ็็กเกจเสริิม บริิการจำำ�หน่่ายเงิิน
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และบััตรเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Cash Card) ผ่่านช่่องทาง
ให้้บริิการของบริิษััทฯ (ตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ)
หน้้าที่่�ของบริิษััทฯ
: -	จััดให้้มีีพนัักงานที่่�เหมาะสมเพื่่�อการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องตามสััญญา
-	ดููแลช่่องทางและอุุปกรณ์์ประกอบการให้้บริิการ ตลอดจนจััดทำำ�และ
พััฒนาระบบการให้้บริิการ ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของผู้้�ให้้บริิการ
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
-	ยิินยอมให้้ผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�ตรวจสอบภายนอกที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจาก
ผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� และธปท. หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เข้้า
ทำำ�การตรวจสอบการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสััญญา
-	จััดให้้มีีการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางระบบสารสนเทศ
หน้้าที่่�ของผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� : -	อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่บริิษััทฯ ในการเชื่่�อมโงระบบระหว่่างกััน
- ให้้คำำ�แนะนำำ�และความร่่วมมืือกัับบริิษััทฯ ในการแก้้ไขปััญหาต่่างๆ
ค่่าธรรมเนีียมและการ
: ผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ตกลงชำำ�ระผลตอบแทนให้้แก่่บริิษััทฯ โดยคิิด
ชำำ�ระผลตอบแทน
เป็็นอััตราค่่าตอบแทนของยอดการให้้บริิการ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทการให้้
บริิการ
เหตุุแห่่งการผิิดสััญญา
: - เปิิดเผยเอกสารความลัับหรืือเอกสารสำำ�คััญทางธุุรกิิจ
- กระทำำ�การทุุจริิต ผิิดกฎหมาย
ผลแห่่งการผิิดสััญญา
: - บอกกล่่าวตัักเตืือน
-	ระงัับการให้้บริิการ
-	ระงัับการชำำ�ระผลตอบแทน
- ใช้้สิิทธิิบอกเลิิกสััญญา
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2.2.4.2 สรุุปสััญญาแต่่งตั้้�งตััวแทนให้้บริิการทางการเงิิน (Banking Agent) และบริิการรัับชำำ�ระอื่่�นๆ กัับสถาบัันการเงิิน
ตััวแทนให้้บริิการทางการเงิิน : บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
อายุุสััญญา
: สััญญามีีอายุุ 1-5 ปีี โดยคู่่�สััญญาฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งมีีสิิทธิิบอกเลิิกสััญญานี้้�ได้้ โดยแจ้้งให้้คู่่�สััญญา
อีีกฝ่่ายหนึ่่�งทราบล่่วงหน้้า
ลัักษณะสััญญา
: ธนาคารมีีความประสงค์์ที่่�จะแต่่งตั้้�งบริิษััทฯ ให้้เป็็นตััวแทนของธนาคาร ในการให้้บริิการทาง
การเงิินแก่่ลููกค้้าของธนาคาร ได้้แก่่ การให้้บริิการรัับฝากเงิินเข้้าบััญชีีธนาคาร รัับชำำ�ระเงิิน เช่่น
ค่่างวดสิินเชื่่�อ ค่่าใช้้บริิการบััตรเครดิิตและสิินเชื่่�อบััตรเงิินสด ผ่่านช่่องทางการให้้บริิการของ
บริิษััทฯ (ตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ)
หน้้าที่่�ของบริิษััทฯ
: -	จััดหาอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ วางรููปแบบการดำำ�เนิินการและขั้้�นตอน
การปฏิิบััติิงานภายในที่่�เหมาะสมตามที่่ธ� นาคารกำำ�หนด
-	จััดหาบุุคคลากรให้้เพีียงพอต่่อความจำำ�เป็็นในการดููแลและบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์และโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์ของบริิษััทฯ รวมทั้้�งควบคุุมดููแลเจ้้าหน้้าที่่�และอุุปกรณ์์ให้้บริิการทางการเงิิน
ณ จุุดที่่�ให้้บริิการของบริิษััทฯ (ตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ)
- ให้้บริิการทางการเงิินแก่่ผู้้�ใช้้บริิการถููกต้้องตามเงื่่�อนไข วิิธีีการ และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน
ที่่�ธนาคารกำำ�หนดและตกลงร่่วมกัันกัับบริิษััทฯ
-	จััดให้้ผู้้�ใช้้บริิการกรอกเลขบััตรประชาชนทุุกครั้้ง� ก่่อนทำำ�รายการฝากเงิินรวมทั้้�งจััดให้้ผู้้�ใช้้บริิการ
แสดงตน และตรวจสอบเพื่่�อระบุุตััวตนผู้้�ใช้้บริิการ
- ออกเอกสารหรืือหลัักฐานยืืนยัันการทำำ�รายการให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการที่่�มาใช้้บริิการทางการเงิิน
โดยมีีรููปแบบและรายละเอีียดตามที่่ธ� นาคารกำำ�หนด
-	ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน การสนัับสนุุนทางการเงิิน
แก่่การก่่อการร้้าย และการแพร่่ขยายอาวุุธที่่มีี� อานุุภาพทำำ�ลายล้้างสููง
-	จััดทำำ�แผน Business Continuity Plan และจััดเตรีียมรายงาน Business Continuity
Management ที่่�สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิของ ธปท.
- ให้้ความร่่วมมืือในการจััดเตรีียม และ/หรืือจััดส่่งข้้อมููลต่า่ งๆ เกี่่ย� วกัับการให้้บริิการทางการเงิิน
เพื่่�อการตรวจสอบของธปท. และ/หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร้้องขอ
-	ทำำ�การสำำ�รองข้้อมููลการรัับชำำ�ระค่่าสิินค้้าและ/หรืือบริิการจากลููกค้้า ย้้อนหลัังเป็็นเวลา 30 วััน
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�รัับชำำ�ระเงิินจากลููกค้้า
-	จััดให้้มีีแนวทางการบริิหารความเสี่่ย� ง การควบคุุมภายใน และระบบการประสานงานกัับธนาคาร
หน้้าที่่�ธนาคาร
: - โฆษณาประชาสััมพัันธ์์ให้้ผู้้�ใช้้บริิการทราบถึึงการแต่่งตั้้�งบริิษััทฯ เป็็นตััวแทนของธนาคาร
ในการให้้บริิการทางการเงิิน
- หากเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในการให้้บริิการทางการเงิิน หรืือการปฏิิบััติิงาน ธนาคารจะแจ้้ง
ให้้บริิษััทฯ ทราบก่่อนล่่วงหน้้า
ค่่าธรรมเนีียม
: - บริิษััทฯ เรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมการฝากเงิินเข้้าบััญชีีธนาคารกัับบุุคคลทั่่�วไปที่่�ทำำ�รายการที่่�
และการชำำ�ระผลตอบแทน
ตู้้�เติิมเงิิน ที่่� 1-60 บาท ต่่อรายการ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นกัับประเภทบริิการและยอดเงิินที่่�ทำำ�รายการ
-	ธนาคารเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมต่่อรายการจากบริิษััทฯ โดยมีีทั้้�งรููปแบบการเรีียกเก็็บทัันทีี
หรืือการชำำ�ระเป็็นรายเดืือน ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับแต่่ละธนาคาร
เหตุุแห่่งการผิิดสััญญา
: -	ปฏิิบััติิผิิดข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขของสััญญาด้้วยความจงใจหรืือประมาทเลิินเล่่อ
- เปิิดเผยเอกสารความลัับหรืือเอกสารสำำ�คัญท
ั างธุุรกิิจ
- กระทำำ�การทุุจริิต ผิิดกฎหมาย
ผลแห่่งการผิิดสััญญา
: - บอกเลิิกสััญญา โดยไม่่ต้้องบอกกล่่าวล่่วงหน้้า
- เรีียกร้้องให้้คู่่�สััญญาชดใช้้ค่่าเสีียหาย
- เรีียกร้้องดอกเบี้้�ยภายใต้้กฎหมาย และ/หรืือตามประกาศของธปท. โดยมีีสิิทธิิเรีียกได้้ใน
อััตราผิิดนััดสููงสุุด
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
2.2.4.3 สรุุปสััญญาความร่่วมมืือทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ กัับ บริิษััท ธนทััต โซลููชั่่�น จำำ�กััด
คู่่�สััญญา
อายุุสััญญา

รายละเอีียดสััญญา

หน้้าที่่�ของผู้้�รัับจ้้าง

หน้้าที่่�ของผู้้�ว่่าจ้้าง
การชำำ�ระผลตอบแทน
ระหว่่างกััน

เหตุุแห่่งการผิิดสััญญา
ผลแห่่งการผิิดสััญญา

: ผู้้�ว่่าจ้้าง : บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
ผู้้�รัับจ้้าง : บริิษััท ธนทััต โซลููชั่่�น จำำ�กััด (“TNT”)
: 7 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2559 ถึึง 31 สิิงหาคม 2566 โดยหากก่่อนครบกำำ�หนดระยะเวลา
ของสััญญา หากไม่่มีีฝ่่ายใดแจ้้งความประสงค์์เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรไปยัังอีีกฝ่่ายหนึ่่�งไม่่น้้อยกว่่า
60 วััน ว่่าจะให้้สัญญ
ั าสิ้้น� สุุดลง เมื่่อ� ครบกำำ�หนดระยะเวลาของสััญญาให้้ถืือว่่าทั้้�งสองฝ่่ายตกลงกััน
ต่่อระยะเวลาของสััญญานี้้�ออกไปอีีกมีีกำำ�หนดคราวละ 5 ปีี
: - TNT ตกลงให้้ความร่่วมมืือกัับบริิษััทฯ ในการเขีียนโปรแกรม พััฒนาโปรแกรม บำำ�รุุงรัักษา
และแก้้ไขโปรแกรม ที่่�ได้้ จััดทำำ�ขึ้้�นให้้ กัับบริิษััทฯ สำำ�หรัับใช้้เป็็นระบบปฏิิบัั ติิ การในการ
ให้้บริิการตู้้�เติิมเงิิน
- บริิษััทฯ และ TNT จะร่่วมกัันกำำ�หนดคุุณลัักษณะเฉพาะของโปรแกรมเพิ่่�มเติิมขึ้้�นใหม่่
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มเติิมในส่่วนของรายละเอีียด เช่่น การเพิ่่�มช่่องทางการบริิการ
การเพิ่่�มรายการสิินค้้าหรืือบริิการ วิิธีีการชำำ�ระเงิินและอื่่�นๆ
- Software ตามสััญญานี้้�เป็็นการซื้้�อขายสิิทธิิการใช้้ Software เด็็ดขาดจาก TNT โดยบริิษััทฯ
มีีสิิทธิิใช้้ประโยชน์์จาก Software นี้้�ตราบเท่่าที่่ร� ะบบของบริิษัทั ฯ ยัังมีีการเชื่่อ� มต่่อกัับระบบของ
TNT
: -	จััดหาและเตรีียมเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์แม่่ข่่าย (Server) ที่่�พร้้อมเชื่่�อมต่่อกัับระบบอิินเตอร์์เน็็ต
ได้้ตลอดอายุุสััญญา
- อนุุญาตให้้หน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับดููแล ผู้้�ตรวจสอบบััญชีี ผู้้�ตรวจสอบ
ภายในของบริิษััทฯ เข้้าตรวจสอบหรืือเรีียกข้้อมููลได้้ตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ต้้องการ โดยบริิษํํทฯ
จะมีีหนัังสืือแจ้้งบอกกล่่าวแก่่ TNT ทราบก่่อนอย่่างน้้อย 7 วััน
- เพิ่่�มบริิการการชำำ�ระสิินค้้า/บริิการ ผ่่านตู้้�เติิมเงิิน ตามที่่�บริิษััทฯ ร้้องขออย่่างน้้อย 2 บริิการ
ต่่อเดืือน
- ให้้ความช่่วยเหลืือตามที่่�บริิษััทฯ ร้้องขอ ในด้้านการฝึึกอบรม การใช้้โปรแกรม และการ
แก้้ไขปััญหาเบื้้�องต้้น
: -	ลงทุุนระบบ Server เพิ่่�มเป็็นของตนเอง
-	ส่่งข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นในการพััฒนาโปรแกรมให้้ TNT ล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 1 เดืือน
-	ป้้องกัันการดััดแปลง แก้้ไขรหััสหรืือเรีียบเรีียงใหม่่ซึ่่ง� โปรแกรม รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คัญ
ั
: - บริิษััทตกลงจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่ TNT จากบริิการระบบ Server และทุุกรอบเดืือน โดย
คำำ�นวณจากปริิมาณการทำำ�รายการให้้บริิการเติิมเงิินโทรศััพท์์เคลื่่อ� นที่่� และการให้้บริิการชำำ�ระ
ค่่าสิินค้้าและบริิการ ที่่ทำ� ำ�รายการผ่่านระบบของ TNT
- TNT ตกลงจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่บริิษััทฯ จากค่่าคอมมิิชชั่่�นจากการเติิมเงิินโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
และชำำ�ร ะค่่ า สิินค้้ า และบริิการแบบออนไลน์์ ทุุ กประเภทที่่� ทำำ�ร ายการจากตู้้�เติิมเงิินผ่่ า น
ระบบ TNT ทั้้�งหมดที่่� TNT ได้้รัับจากผู้้�ประกอบการทุุกประเภท (Operator) ให้้กัับบริิษััทฯ
ทุุกรอบเดืือน
: - ไม่่ปฏิิบัติิั ตามสััญญา และมิิได้้แก้้ไขให้้ถููกต้้องภายในเวลาที่่กำ� ำ�หนด
: -	คู่่�สััญญาแต่่ละฝ่่ายมีีสิิทธิิบอกเลิิกสััญญา
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รายงานประจำ�ปี 2564
2.2.4.4 สรุุปสััญญา EBT
คู่่�สััญญา

: ผู้้�โอน :

รายละเอีียดสััญญา

:

เงื่่�อนไขบัังคัับก่่อน

:

หน้้าที่่�ของผู้้�โอน

:

หน้้าที่่�ของผู้้�รัับโอน

:

การชำำ�ระผลตอบแทน
ระหว่่างกััน
เหตุุแห่่งการผิิดสััญญา
ผลแห่่งการผิิดสััญญา

:

54

:
:

บริิษััท วีีดีีพีี โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (“VDPH”) (ซึ่่�งบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ
100 ของหุ้้�นทั้้�งหมดของ VDPH)
ผู้้�รัับโอน : บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) (“TBSP”)
- บริิษัั ท ฯ มีีแผนที่่� จ ะจัั ด โครงสร้้ า งของกลุ่่�ม บริิษัั ท โดยทรัั พ ย์์ สิิ นและหนี้้� สิิ นใน VDPH
รวมถึึงหุ้้�นสามััญของบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”) ให้้แก่่ TBSP ภายใต้้การโอนกิิจการ
ทั้้�งหมดให้้แก่่กััน
เว้้นแต่่จ ะได้้รัับการผ่่อนผัันหรืือสละสิิทธิิเป็็ นหนัั ง สืือจากคู่่�สัั ญญาฝ่่ ายที่่� มีีสิิทธิิผ่่ อนผัั นหรืือ
สละสิิทธิิเพื่่�อการโอนทรััพย์์สิิน และหนี้้�สิินของ VDPH ทั้้�งหมด คู่่�สััญญาต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข
บัังคัับก่่อนตามที่่ร� ะบุุดัังต่่อไปนี้้�ครบถ้้วนสมบููรณ์์ทุุกประการ
(1) ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการ และ/หรืือที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของ VDPH มีีมติิอนุุมััติิการโอนทรััพย์์สิิน
และหนี้้�สิินของ VDPH ทั้้�งหมด ซึ่่�งประกอบด้้วยหุ้้�น VDP ทรััพย์์สิินและหนี้้�สิินอื่่�นให้้แก่่
TBSP
(2) ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของ TBSP มีีมติิอนุุมััติิรัับการ
โอนทรััพย์์สิิน และหนี้้�สิินของ VDPH ทั้้�งหมด ซึ่่�งประกอบด้้วยหุ้้�น VDP ทรััพย์์สิิน
และหนี้้�สิินอื่่�นจาก VDPH
- VDPH ตกลงโอนกิิจการ รวมถึึงสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทั้้�งหมดของผู้้�โอนให้้แก่่ TBSP ซึ่่�ง
สิินทรััพย์์หลัักของผู้้�โอนประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญของ VDP
- VDPH ตกลงและรัับรองว่่า VDPH ได้้ดำำ�เนิินการตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์
รวมถึึงกฎหมายอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินการโอนและรัับโอนกิิจการ
- VDPH ตกลงที่่�จะจดทะเบีียนเลิิกบริิษััทโดยพลัันและชำำ�ระบััญชีีในรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�มีีการ
โอนกิิจการ ภายหลัังการโอนกิิจการทั้้�งหมดให้้แก่่ผู้้�รัับโอน
- VDPH ตกลงโอนหุ้้�นสามััญของ VDP ให้้แก่่ TBSP ในวัันที่่�โอนกิิจการทั้้�งหมดให้้แก่่กััน และ
VDPH ตกลงจััดเตรีียมและส่่งมอบสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นของ VDP และใบหุ้้�นใหม่่ของ VDP
ซึ่่�งออกให้้แก่่ TBSP
- VDPH ตกลงจะแจ้้งให้้บุุคคลผู้้�เป็็นเจ้้าหนี้้� ลููกหนี้้� รวมถึึงลููกค้้าของผู้้�โอนทราบถึึงการโอนกิิจการ
ทั้้�งหมดตามสััญญาฉบัับนี้้�
- TBSP ตกลงชำำ�ระค่่าตอบแทนการโอนกิิจการโดยการโอนเงิินให้้แก่่ VDPH ในวัันที่่�โอนกิิจการ
ทั้้�งหมดให้้แก่่กััน
- TBSP ตกลงจะจััดให้้บุุคคลผู้้�เป็็นเจ้้าหนี้้� ลููกหนี้้� รวมถึึงลููกค้้าของผู้้�โอนเข้้าทำำ�สััญญาแปลงหนี้้�
ใหม่่กัับผู้้�รัับโอน เพื่่�อให้้การโอนสิิทธิิ หน้้าที่่�และความรัับผิิดของผู้้�โอนไปยัังผู้้�รัับโอนอัันเนื่่�อง
มาจากการโอนกิิจการทั้้�งหมดตามสััญญาฉบัับนี้้�
- TBSP ตกลงและจะดำำ�เนิินการแจ้้งข้้อมููลรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น จำำ�นวนหุ้้�น และมููลค่่าหุ้้�นทั้้�งตามบััญชีี
และตามทะเบีียนหุ้้�นของผู้้�โอนและผู้้�รับั โอน ข้้อมููลของผู้้�โอนและผู้้�รับั โอน รวมทั้้�งการเป็็นลููกหนี้้�
ค่่าภาษีีอากร ให้้แก่่อธิิบดีีกรมสรรพากร ภายใน 30 วัันนัับแต่่วัันจดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงการ
โอนกิิจการทั้้�งหมดให้้แก่่กััน ต่่อนายทะเบีียนกระทรวงพาณิิชย์์ ตามหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไข
ตามประมวลรััษฎากร พระราชกฤษฏีีกา และประกาศอธิิบดีีกรมสรรพากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- TBSP จะชำำ�ระค่่าตอบแทนการโอนหุ้้�นโดยการโอนเงิินให้้แก่่ VDPH ในวัันที่่�โอนกิิจการ
ทั้้�งหมดให้้แก่่กััน
- ไม่่ปฏิิบัติิั ตามสััญญา
-	คู่่�สััญญาแต่่ละฝ่่ายมีีสิิทธิิบอกเลิิกสััญญา
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2.2.5 ประกัันธุุรกิิจและการประกัันภััยสิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

รายละเอีียดกรมธรรม์์ประกัันภััยของบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
วงเงิินประกััน
(บาท)

ระยะเวลา
ประกััน

ผู้้�เอาประกัันภััย
ตามกรมธรรม์์

100,000,000

1 ปีี (สิ้้�นสุุด 31
มีีนาคม 2566)

บริิษััทฯ

2. ประกัันภัย
ั ความรัับผิิดตามกฎหมาย 230 ถ. บางขุุนเทีียน-ชายทะเล
ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นภายในสถานที่่�ประกอบ
แขวงแสมดำำ� เขตบางขุุนเทีียน
การ หรืือเกิิดขึ้้�นจากการใช้้สถานที่่� กรุุงเทพมหานคร 10150
ประกอบการ ต่่อบุุคคลภายนอก

5,000,000

1 ปีี (สิ้้�นสุุด 31
มีีนาคม 2566)

บริิษััทฯ

3. ประกัันการเสี่่�ยงภััยทรััพย์์สิิน
เฟอร์์นิิเจอร์์ สิ่่�งตกแต่่งติิดตั้้�ง
ตรึึงตาต่่างๆ เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน สต๊๊อกสิินค้้า
อุุปโภค บริิโภคต่่างๆ

173/10-11 โกดัังบางนา
กม.19 คลองส่่งน้ำำ�� หมู่่�ที่�่ 9

29,000,000

1 ปีี (สิ้้�นสุุด
31 มกราคม
2566)

บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส
จำำ�กััด

4. ประกัันการเสี่่�ยงภััยทรััพย์์สิิน
สต๊๊อกตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ

173/10-11 โกดัังบางนา
กม.19 คลองส่่งน้ำำ�� หมู่่�ที่�่ 9

318,401,004

1 ปีี (สิ้้�นสุุด
31 มกราคม
2566)

บริิษััท เวนดิ้้ง
� พลััส
จำำ�กััด

22,000,000

1 ปีี (สิ้้�นสุุด
31 มกราคม
2566)

บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส
จำำ�กััด

ประเภทของประกัันภััย
1. ประกัันการเสี่่�ยงภััยทรััพย์์สิิน
ประเภทที่่�ติิดตั้้�งตรึึงตรา
ส่่วนปรัับปรุุงต่่อเติิมอาคาร
เฟอร์์นิิเจอร์์ เครื่่�องตกแต่่งต่่างๆ
และสต๊๊อกสิินค้้าได้้แก่่ ตู้้�เติิมเงิิน
อะไหล่่ สิินค้้ารอประกอบ
และอุุปกรณ์์ส่่วนควบ

ที่่�ตั้้�งของทรััพย์์สิิน
เอาประกัันภัย
ั
230 ถ. บางขุุนเทีียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำำ� เขตบางขุุนเทีียน
กรุุงเทพมหานคร 10150

ตำำ�บลบางปลา อำำ�เภอบางพลีี
จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540
(คลัังบางพลีี)

ตำำ�บลบางปลา อำำ�เภอบางพลีี
จัังหวััดสมุุทรปราการ 10540
(คลัังบางพลีี)
5. ประกัันการเสี่่�ยงภััยทรััพย์์สิิน
เฟอร์์นิิเจอร์์ สิ่่�งตกแต่่งติิดตั้้�ง
ตรึึงตาต่่างๆ เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน สต๊๊อกสิินค้้า
อุุปโภค บริิโภคต่่างๆ

24/12 และ 24/17 หมู่่�ที่�่ 7
ต.คลองสี่่� อ.คลองหลวง
จ.ปทุุมธานีี (คลัังสิินค้้ารัังสิิต)
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2.2.6 นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

บริิษััทฯ มีีนโยบายการลงทุุนและบริิหารงานในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม โดยจะลงทุุนในธุุรกิิจที่่�มีีความ
เกี่่�ยวเนื่่�อง ใกล้้เคีียง หรืือก่่อให้้เกิิดประโยชน์์และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เพื่่�อเสริิมสร้้างความมั่่�นคง และ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ บริิษััทย่่อย และบริิษััทร่วม
่ อาจพิิจารณาลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นเพิ่่ม� เติิมหากเป็็น
ธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพการเติิบโตหรืือสามารถต่่อยอดทางธุุรกิิจ หรืือเป็็นประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจของบริิษััทฯ ซึ่่�งสามารถสร้้าง
ผลตอบแทนที่่�ดีีในการลงทุุน โดยพิิจารณาถึึงความเป็็นไปได้้ของการลงทุุนและพิิจารณาศัักยภาพและปััจจััยความเสี่่�ยง
จากการลงทุุน โดยมีีขั้้�นตอนการวิิเคราะห์์การลงทุุนอย่่างเหมาะสม ซึ่่�งจะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบ และ/หรืือการอนุุมััติิ
จากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท (แล้้วแต่่กรณีี) ทั้้�งนี้้� ในการขออนุุมััติิการลงทุุน
จะต้้องสอดคล้้องเป็็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นอกจากนี้้� ในการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�น บริิษััทฯ จะส่่งตััวแทนของบริิษััทฯ
ซึ่่� ง มีีคุุณสมบัั ติิ และประสบการณ์์ ที่่� เ หมาะสมกัั บ ธุุรกิิจที่่� บ ริิษัั ท ฯ เข้้ า ลงทุุนเข้้ า เป็็ น กรรมการในบริิษัั ทย่่ อ ยและ
บริิษััทร่่วมของบริิษััทดัังกล่่าว โดยตััวแทนดัังกล่่าวอาจเป็็นประธานกรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือบุุคคลใดๆ ของบริิษััทฯ ที่่�ปราศจากผลประโยชน์์ขััดแย้้งกัับธุุรกิิจของบริิษััทย่่อยและบริิษััท
ร่่วมเหล่่านั้้�น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้บริิษััทฯ สามารถควบคุุมดููแลกิิจการ และการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยได้้เสมืือนเป็็น
หน่่วยงานหนึ่่�งของบริิษััทฯ และ/หรืือสามารถตรวจสอบดููแลการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทร่่วมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทฯ จึึงกำำ�หนดให้้ตัวั แทนของบริิษััทฯ จะต้้องบริิหารจััดการธุุรกิิจของบริิษััทย่่อย และ/หรืือบริิษััทร่่วม (แล้้วแต่่กรณีี)
ให้้เป็็นไปตามระเบีียบและกฎเกณฑ์์ซึ่่ง� กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับ และกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทย่อ่ ย
และ/หรืือบริิษััทร่่วมนั้้น� ๆ นอกจากนี้้� การส่่งตััวแทนเพื่่อ� เป็็นกรรมการในบริิษััทย่อ่ ยและบริิษััทร่่วมดังั กล่่าวให้้เป็็นไปตาม
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ และ/หรืือข้้อตกลงระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมดัังกล่่าว
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะติิดตามผลประกอบการและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่วม
่ อย่่างใกล้้ชิิด รวมถึึง
กำำ�กัับให้้มีีการจััดเก็็บข้้อมููลและบัันทึึกบััญชีีของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมให้้บริิษััทฯ สามารถตรวจสอบได้้
2.2.7 งานที่่�ยัังไม่่ส่่งมอบ เฉพาะโครงการ หรืือชิ้้�นงาน ที่่�มีีมููลค่่าสูู งและใช้้เวลาในการ
ส่่งมอบ

ไม่่มีี
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3. โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ
3.1 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในกลุ่่�มบริิษััทย่่อยรวมทั้้�งสิ้้�น 10 บริิษััท ดัังนี้้�

3.2 ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บมจ. สบาย เทคโนโลยี (“SABUY”)
ชื่อบริษัทอังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานที่ตั้ง
วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0107562000017
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม.
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส”
และการจำ�หน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำ�ระด้วยเงินสดและเงินผ่อน
: 02-451-5335
: 02-451-5338
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ทุน
ศูนย์บริการ/ตัวแทน

: จดทะเบียน 1,365,411,624.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนชำ�ระแล้ว 1,271,379,956.00 บาท
:
ศููนย์์บริิการ/ตััวแทน
ที่่�อยู่่�
ศููนย์์นครศรีีธรรมราช
ศููนย์์หาดใหญ่่
ศููนย์์แพลตติินั่่�ม
ศููนย์์ร้้อยเอ็็ด
ศููนย์์อุุดรธานีี
ศููนย์์ขอนแก่่น
ศููนย์์อุุบลราชธานีี
ศููนย์์เชีียงใหม่่
ศููนย์์นครสวรรค์์
ศููนย์์นครราชสีีมา
ศููนย์์อยุุธยา
ศููนย์์ชลบุุรีี
ศููนย์์สุุราษฎร์์ธานีี

899/11 ถนนกะโรม ต.โพธิ์์�เสด็็จ อ.เมืือง จ.นครศรีีธรรมราช
136/16 ต.ท่่าช้้าง อ.บางกล่ำำ�� จ.สงขลา
1340/67 ถ.สุุรนารายณ์์ ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.นครราชสีีมา
11/2 ถ.ราชการดำำ�เนิิน ต.ในเมืือง อ.เมืือง จ.ร้้อยเอ็็ด
10/7 ม.7 ถ.ทหาร ต.หมากแข้้ง อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี
485/2 ม.9 ถ.ศรีีจัันทร์์ ต.พระลัับ อ.เมืือง จ.ขอนแก่่น
48/3 ม.23 ต.ขามใหญ่่ อ.เมืือง จ.อุุบลราชธานีี
306/2 ม.3 ต.สัันผัักหวาน อ.หางดง จ.เชีียงใหม่่
135/136 ม.10 ต.วััดไทร อ.เมืือง จ.นครสวรรค์์
24 ม.10 ต.สระว่่านพระยา อ.ครบุุรีี จ.นครราชสีีมา
19/25 ม.4 ต.คานหาม อ.อุุทััย จ.พระนครศรีีอยุุธยา
130/11 ม.5 ต.เหมืือง อ.เมืือง จ.ชลบุุรีี
81/157 ม.1 ถ.โฉลกรััฐ ต.บางกุ้้�ง อ.เมืือง จ.สุุราษฎ์์ธานีี

3.3 ข้้ อ มูู ล อื่่� น ๆ ของกลุ่่� ม บริิ ษัั ท (ชื่่� อ  ที่่� ตั้้� ง สนญ. ประเภทธุุรกิิ จ โทรศัั พ ท์์ โทรสาร 
จำำ�นวนและชนิิดของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลที่่�บริิษััท ถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ 10% ขึ้้�นไป)

โดยในปััจจุุบัันกลุ่่�มบริิษััท ฯ ประกอบไปด้้วยธุุรกิิจหลััก 4 ประเภท ได้้แก่่ ธุุรกิิจบริิการระบบชำำ�ระเงิิน (Payments) ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่าย
สิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ (Merchandising) ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�นและแพลตฟอร์์ม (Solutions & Platforms) และ ธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน
(Financial Services) ดัังนี้้�
ธุุรกิิจบริิการระบบชำำ�ระเงิิน (Payment)

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท สบาย มันนี่ จำ�กัด (“SBM”)
ชื่อบริษัทอังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานที่ต้งั
วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ทุน
ชนิดของหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
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:
:
:
:
:

Sabuy Money Company Limited
0105560060533
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร10150
12 เมษายน 2560
ผู้ให้บริการระบบ e-wallet
ทุนจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 300.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
100.00%

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำ�กัด (“SBE”)
ชื่อบริษัทอังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานที่ตั้ง

: Sabuy Exchange Company Limited
: 0105564007912
: 100/86-87 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 26 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วันจดทะเบียน
: 15 มกราคม 2564
ประเภทธุรกิจ
: ผู้ให้บริการจัดทำ�ระบบ Loyalty สำ�หรับการให้บริการลูกค้า
ทุน
: ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 2.50 ล้านบาท
ชนิดของหุ้น
หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
50.00%
ธุุรกิิจจััดจำ�หน่่
ำ
ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ (Merchandising)

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มหาชน) (“TBSP”)
ชื่่�อบริิษััทอัังกฤษ
เลขทะเบีียน
สถานที่่�ตั้้�ง

: TBSP Public Company Limited
: 0107537002311
: 41/1 ซอยวััดสวนส้้ม ถนนปู่่�เจ้้าสมิิงพราย ตำำ�บลสำำ�โรงใต้้ อำำ�เภอพระประแดง
สมุุทรปราการ 10130
วัันจดทะเบีียน
: 22 มิิถุุนายน 2537
ประเภทธุุรกิิจ
: ผู้้�ผลิิตบััตรพลาสติิกและบริิการบัันทึึกข้้อมููลส่่วนบุุคคลลงบนบััตรด้้วยเครื่่�องพิิมพ์์
และการจััดการระบบความปลอดภััย
ทุุน
: ทุุนจดทะเบีียน 204.22 ล้้านบาท ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 204.22 ล้้านบาท
ชนิิดของหุ้้�น
หุ้้�นสามััญ
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััท
73.54%

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำ�กัด (“VDP”)
ชื่อบริษัทอังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานที่ตั้ง
วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ทุน
ชนิดของหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
จุดกระจายสินค้า

:
:
:
:
:

Vending Plus Company Limited
0105560109915
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
4 กรกฎาคม 2560
จำ�หน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำ�เร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“เวนดิ้ง พลัส”
ทุนจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 300.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
86.12%
จุดกระจายสินค้า
ที่อยู่
สาขารังสิต
24/12 และ 24/17 หมู่ที่ 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
สาขาบางพลี
666 หมู่ที่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
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ชื่อบริษัทภาษาไทย

: บริษัท สบาย มาร์เก็ต พลัส จำ�กัด (“SBMP”)

ชื่อบริษัทอังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานที่ตั้ง
วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:
:

ทุน
ชนิดของหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

Sabuy Market Plus Company Limited
0105564081331
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
18 พฤษภาคม 2564
ธุรกิจเพื่อลงทุนในธุรกิจบริหารห่วงโซ่สินค้า (Supply Chain Holding Company)
ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ
: ทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 20.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
100.00%

ชื่อบริษัทภาษาไทย

: บริษัท สบาย ฟู๊ด พลัส จำ�กัด (“SBFP”)

ชื่อบริษัทอังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานที่ตั้ง
วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:
:

ทุน
ชนิดของหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

Sabuy Food Plus Company Limited
0105564110985
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
15 มกราคม 2564
ธุรกิจจัดจำ�หน่ายอาหารสด อาหารแห้ง และวัตถุดิบ สำ�หรับประกอบอาหาร
ผ่านระบบจัดการร้านค้าปลีก (POS) ของ SBS
: ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 2.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
50.00%

ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�น (Solution)

ชื่อบริษัทภาษาไทย

: บริษัท สบาย โซลูช่นส์
ั จำ�กัด (“SBS”)

ชื่อบริษัทอังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานที่ตั้ง
วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:
:

ทุน
ชนิดของหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
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Sabuy Solution Company Limited
0105536100342
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
1 กันยายน 2536
ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร และการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บริการ
ติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร การให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำ�รุงรักษา
ตลอดอายุสัญญา
: ทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 100.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
100.00%

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ชื่อบริษัทภาษาไทย

: บริษัท เอ.ที.พี .เฟรนด์ เซอร์วิส จำ�กัด (“Shipsmile”)

ชื่อบริษัทอังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานที่ตั้ง
วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:
:

ทุน
ชนิดของหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

A.T.P.Friend Service Company Limited
0125561004084
38/92 หมู่ที่ 1 ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
9 กุมภาพันธ์ 2561
ธุรกิจให้บริการจุดรับ-ส่งพัสดุสำ�หรับการขนส่ง ในรูปแบบแฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน
และให้บริการเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสสสำ�หรับการต่อพรบ. ภาษีรถยนต์ หรือชำ�ระบิลต่างๆ
: ทุนจดทะเบียน 3.40 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 3.40 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
43.00%

ธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน (Financial Services)

ชื่อบริษัทภาษาไทย

: บริษัท สบาย แคปปิ ตอล พลัส จำ�กัด (“SCAP”)

ชื่อบริษัทอังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานที่ตั้ง
วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:
:

ทุน
ชนิดของหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

Sabuy Capital Plus Company Limited
0105564081322
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
18 พฤษภาคม 2564
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคลมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน
ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ และพันธมิตร (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
: ทุนจดทะเบียน 200.00 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 200.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
100.00%

ชื่อบริษัทภาษาไทย

: บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำ�กัด (“SBMX”)

ชื่อบริษัทอังกฤษ
เลขทะเบียน
สถานที่ตั้ง
วันจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:
:

ทุน
ชนิดของหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

Sabuy Maxi Insurance Broker Company Limited
0105564104136
2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
30 มิถุนายน 2564
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Broker Insurance) เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางด้านการประกัน ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
: ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 10.00 ล้านบาท
หุ้นสามัญ
50.00%
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3.4 ข้้อมููลของบุุคคลอ้้างอิิงอื่่�น
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

: 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
: 02-009-9000
: 02-009-9991

ผู้้�สอบบััญชีี

ผู้สอบบัญชี
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

บริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ชั้น 50 – 51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-677-2000
02 677-2222

3.5 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

ประวััติิผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�เงิินต้้นหรืือดอกเบี้้�ยของตราสารหนี้้�หรืือผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�เงิินกู้้�ยืืมจากธนาคารพาณิิชย์์บริิษััทเงิินทุุน
		 บริิษััทเครดิิตฟองซิิเอร์์หรืือสถาบัันการเงิินที่่�มีีกฎหมายเฉพาะจััดตั้้�งขึ้้�น 3 ปีีย้้อนหลััง : -ไม่่มีี- ประวััติิการผิิดเงื่่�อนไขในการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดสิิทธิิ 3 ปีีย้้อนหลััง
: -ไม่่มีี-
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4. ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น
4.1	จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียน และทุุนชำำ�ระแล้้ว

บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียน และทุุนที่่�ชำำ�ระแล้้ว ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�
ทุุนจดทะเบีียน
: 1,365,411,624.00 บาท (1,365,411,624 หุ้น)
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
: 1,201,379,956.00 บาท (1,201,379,956 หุ้น)
มููลค่่าที่่�ตราไว้้
: หุ้นละ 1.00 บาท
4.2	ผู้้�ถืือหุ้้�น

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สรุุปได้้ดัังนี้้�
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.

2.

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

กลุ่มครอบครัวรุจนพรพจี

481,551,680

40.08

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

400,118,545

33.30

น.ส.ภรัณยา รุจนพรพจี

60,799,135

5.06

น.ส.วิจิตรา ปิ่ นเรืองหิรัญ

20,634,000

1.72

กลุ่มครอบครัววีระประวัติ (1)

233,100,000

19.40

นายอานนท์ชัย วีระประวัติ

183,000,000

15.23

50,000,000

4.16

100,000

0.01

110,000,000

9.16

น.ส.อติกานต์ จึงวิวัฒนวงศ์
นางเพ็ ญศรี วีระประวัติ
3.

บริษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

4.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

64,655,384

5.38

5.

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

30,918,270

2.57

6.

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

11,967,330

1.00

7.

นางธนภร เล้าตระกูล

11,950,000

0.99

8.

นายบัญชา พั นธุมโกมล

10,000,000

0.83

9.

นายสันติธร บุญเจือ

9,006,100

0.75

10. นายกิตติณัฐ ทีคะวรรณ

8,481,500

0.71

947,971,183

971,630,264

229,749,692

19.12

1,201,379,956

1,201,379,956

รวม 10 ลำ�ดับแรก
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
รวม

หมายเหตุุ:
(1) นายอานนท์์ชััย วีีระประวััติิ จะดำำ�รงสถานะเป็็นนัักลงทุุนที่่�ไม่่มีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร โดยได้้ให้้คำำ�มั่่�นในเจตนารมณ์์ที่จ่� ะไม่่เข้้ามามีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ
การบริิหารงานของบริิษัทั ฯ และไม่่ส่ง่ ตััวแทนเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั กรรมการบริิหาร หรืือผู้้�บริิหาร นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 2 กัันยายน 2563 ที่่น� ายอานนท์์ชัยั
ได้้ซื้้อ� หุ้้�นเพิ่่ม� เติิมจากผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริิษัทั ฯ จนถึึงวัันครบกำำ�หนดระยะเวลา 2 ปีี นัับจากวัันที่่แ� บบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหลัักทรััพย์์และร่่างหนัังสืือชี้้ช� วน
ของบริิษััทฯ มีีผลบัังคัับใช้้ และนายอานนท์์ชัยั มิิได้้มีีการทำำ�ข้อ้ ตกลงกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใดในลัักษณะที่่เ� ป็็นการกำำ�หนดความสััมพันั ธ์์หรืือพฤติิกรรมที่่มีีลั
� กั ษณะเป็็นการ
กระทำำ�ร่วมกั
่ ับบุุคคลอื่่�น โดยการร่่วมกัันใช้้สิิทธิิออกเสีียงไปในทางเดีียวกััน หรืือให้้บุุคคลอื่่�นใช้้สิิทธิิออกเสีียงของตน เพื่่�อออกเสีียงหรืือควบคุุมกิิจการร่่วมกััน
ที่่�มา : บริิษััทฯ
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4.3 ความสััมพัั นธ์์กัับกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััทฯ ซึ่่ง� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ถืือหุ้้�นรวมกัันในบริิษััทฯ เกิินกว่่าร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิิทธิิ
�
ออกเสีียง
ทั้้�งหมดมีี 2 กลุ่่�ม คืือกลุ่่�มครอบครััวรุุจนพรพจีีและกลุ่่�มครอบครััววีีระประวััติิ โดยกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััทฯ มีีการประกอบธุุรกิิจอื่่�น
โดยที่่�ไม่่มีีการประกอบธุุรกิิจซึ่่�งถืือเป็็นการแข่่งขัันกัันกัับธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
นอกจากนั้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�มครอบครััวรุุจนพรพจีี และกลุ่่�มครอบครััววีีระประวััติิ ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน และมีีอำำ�นาจในการตััดสิินใจ
สำำ�หรัับการลงมติิผู้้�ถืือหุ้้�นแยกจากกััน (ไม่่ได้้เป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามนิิยามของประกาศที่่� กจ. 17/2551 เรื่่�อง การกำำ�หนดบทนิิยามในประกาศ
เกี่่�ยวกัับการออกและเสนอขายหลัักทรััพย์์ (รวมทั้้�งที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม)) ดัังนั้้�นผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�ง 2 กลุ่่�มดัังกล่่าวจึึงสามารถคานอำำ�นาจกัันเอง และ
บริิษััทฯ มีีการแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่านจากจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด 7 ท่่าน (ณ วัันที่่� 24 ธัันวาคม 2564) ซึ่่ง� มีีความรู้้�ความสามารถ
และมีีความเป็็นอิิสระตามคุุณสมบััติิของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ในการถ่่วงดุุลอำำ�นาจในคณะกรรมการบริิษััทฯ
4.4 การออกหลัักทรััพย์อื่่
์ �น

4.4.1 ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ที่่�จััดสรรให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษัทั ฯ (SABUY-WA)
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2562 เมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม 2562 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้ออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�น
สามััญของบริิษัทั ฯ (“SABUY-WA”) ให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ย จำำ�นวน 45,000,000 หน่่วย เพื่่อ� เป็็นขวััญและกำำ�ลังั ใจ
สร้้างแรงจููงใจ และรัักษาบุุคลากร อัันจะส่่งผลดีีต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ในอนาคต
โดยมีีมููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1.00 บาท และได้้มีีราคาเสนอขายหน่่วยละ 2.00 บาท โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ
ได้้มีีรายงานผลการใช้้สิิทธิิ SABUY-WA จำำ�นวน 21,505,000 หน่่วย และมีีจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิคงเหลืือจำำ�นวน 23,495,000 หน่่วย
ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีการปรัับสิิทธิิราคาเสนอขายและจำำ�นวนหุ้้�นสามััญตามรายละเอีียดด้้านล่่าง
โดยรายละเอีียดอััตราการใช้้สิิทธิิและราคาการใช้้สิิทธิิตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในข้้อกำำ�หนดสิิทธิิของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ตามที่่�มีีการ
ปรัับสิิทธิิเมื่่�อวัันที่่� 16 ก.ย. 2564 มีีดัังนี้้�
เงื่อนไข
ระยะเวลา
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

รายละเอียด
4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
วันทำ�การสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำ�คัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 4 ปี
นับจากวันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิฯ

อัตราการใช้สิทธิ

1 : 1.0203 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ

1.9602 บาท

4.4.2 ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ที่่�จััดสรรให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษัทั ฯ (SABUY-WB)
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้ออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ที่่จ� ะซื้้อ� หุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ (“SABUY-WB”) ให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ่ ย เป็็นจำำ�นวนไม่่เกิิน 29,500,000 หน่่วย
เพื่่�อเป็็นขวััญและกำำ�ลัังใจ สร้้างแรงจููงใจ และรัักษาบุุคลากร อัันจะส่่งผลดีีต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ในอนาคต โดยมีีมููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
1.00 บาท และได้้มีีราคาเสนอขายหน่่วยละ 7.5956 บาท โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีรายงานผลการใช้้สิิทธิิ SABUY-WB
19,238,179 หน่่วย และมีีจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิคงเหลืือจำำ�นวน 10,261,821 หน่่วย
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		 โดยรายละเอีียดอััตราการใช้้สิิทธิิและราคาการใช้้สิิทธิิตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในข้้อกำำ�หนดสิิทธิิของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ตามที่่�มีี
การปรัับสิิทธิิเมื่่�อวัันที่่� 16 ก.ย. 2564 มีีดัังนี้้�
เงื่อนไข
ระยะเวลา
วัันใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย
อััตราการใช้้สิิทธิิ
ราคาใช้้สิิทธิิ

รายละเอียด
3 ปีี นัับจากวัันที่�อ
่ อกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
วัันทำำ�การสุุดท้้ายก่่อนวัันที่�ใ่ บสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ มีีอายุุครบ 3 ปีี
นัับจากวัันที่�อ
่ อกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
1.10203
7.5956 บาท

4.4.3 ใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิที่ิ จ่� ะซื้้�อหุ้้น� สามััญของบริิษัทั ฯ ที่่จั� ดั สรรให้้แก่่ผู้ถื้� อื หุ้้น� เดิิมตามสััดส่่วนการถืือหุ้้น� ของบริิษัทั ฯ (SABUY-W1)
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้ออกและเสนอขายใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�น
สามััญของบริิษัทั ฯ (“SABUY-W1”) ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษัทั ฯ ในอััตราส่่วน10 หุ้้�นสามััญ ต่่อ 1 หน่่วยใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิ
จำำ�นวนไม่่เกิิน 102,650,408 หน่่วย โดยมีีมููลค่า่ ที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 1.00 บาทและ มีีราคาเสนอขายหน่่วยละ 3.1852 บาท โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 บริิษััทฯ ได้้มีีรายงานผลการใช้้สิิทธิิ SABUY-W1 44,346,043 หน่่วย และมีีจำำ�นวนใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิคงเหลืือจำำ�นวน 58,304,365 หน่่วย
โดยรายละเอีียดอััตราการใช้้สิิทธิิและราคาการใช้้สิิทธิิตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในข้้อกำำ�หนดสิิทธิิของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ตามที่่�มีีการ
ปรัับสิิทธิิเมื่่�อวัันที่่� 16 ก.ย. 2564 มีีดัังนี้้�
เงื่อนไข
ระยะเวลา
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

อัตราการใช้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ

รายละเอียด
3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
วันทำ�การสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำ�คัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี
นับจากวันที่ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิฯ โดยหากวันกำ�หนดการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำ�การ ให้เลื่อนวันกำ�หนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ดังกล่าวเป็ นวันทำ�การถัดไป
1.10203
3.1852 บาท

4.4.4 หุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) แก่่บริิษัท ทีี
ั .เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด
(มหาชน)
เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2564 บริิษััทฯ ได้้ออกและเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนที่่�ออกใหม่่ของบริิษััทฯ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) เสนอขายให้้แก่่บริิษััททีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน 110,000,000 หุ้้�น ในราคาหุ้้�น ละ 8.95 บาท
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1.00 บาท เป็็นสิ่่�งตอบแทนในการชำำ�ระค่่าหุ้้�น บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน)
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4.5 ยอดหนี้้�คงค้้างในการออกหุ้้�นกู้้�หรืือตั๋๋�วแลกเงิิน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ ไม่่มีียอดคงค้้างหุ้้�นกู้้�หรืือตั๋๋�วแลกเงิิน
4.5.1 ออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้� ของ บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�งที่่� 1/2565 ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี พ.ศ. 2567
ณ วัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2565 บริิษัทั ฯ ได้้ออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�ของ บริิษัทั สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) เพื่่อ� ใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน
จำำ�นวน 500 ล้้านบาท ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประเภทของตราสารหนี้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบกำ�หนดไถ่ถอน

จำ�นวนเงิน

มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500 ล้านบาท

วันครบกำ�หนด และ อายุของตราสาร

วันที่ 18 กุมภาพั นธ์ 2567 (อายุตราสาร 2ปี )

การไถ่ถอนก่อนกำ�หนด

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำ�ระคืนเงินต้น
หุ้นกู้ท้งจำ
ั �นวนหรือบางส่วนก่อนวันครบกำ�หนดไถ่ถอน
หุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำ�ระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนด
เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้หรือตั้งแต่วันที่
18 กุมภาพั นธ์ 2566 เป็ นต้นไป

ตราสารหนี้้�ระยะสั้้�น
ไม่่มีี
ตราสารหนี้้�ระยะยาว
ไม่่มีี
4.6 รายงานการใช้้เงิินระดมทุุน

ตามที่่� บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ได้้เสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนต่่อประชาชนเป็็นครั้้�งแรก (Initial Public
Offering : IPO) ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 3 – 5 พฤศจิิกายน 2563 จำำ�นวน 157,017,300 หุ้้�น โดยเป็็นหุ้้�นในส่่วนที่่บ� ริิษัทั ฯ เสนอขายจำำ�นวน 117,017,300 หุ้้�น
ในราคาเสนอขายหุ้้�นละ 2.50 บาท ได้้รัับเงิินจากการเพิ่่�มทุุนทั้้�งสิ้้�นประมาณ 274.62 ล้้านบาท (ภายหลัังจากหัักค่่าธรรมเนีียมการจััดจำำ�หน่่าย
และรัับประกัันการจััดจำำ�หน่่ายและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการเสนอขายหุ้้�นแล้้ว) นั้้�น
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บริิษััทฯ ขอรายงานใช้้เงิินเพิ่่�มทุุน ระหว่่างวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�
หน่่วย : ล้้านบาท
วััตถุุประสงค์์การใช้้เงิินเพิ่่� มทุุน IPO

แผนการใช้้เงิิน 
(ตามวััตถุุประสงค์์
ของ IPO)

จำำ�นวนเงิิน
คงเหลืือ
ณ 30 มิิ.ย. 64

จำำ�นวนเงิินที่่ใ� ช้้ไป
ระหว่่างงวด  
1 ก.ค. 64  – 31
ธ.ค. 64

จำำ�นวนเงิิน
คงเหลืือ
ณ 31 ธ.ค. 64

1. โครงการเพิ่่� มศูู นย์์ ก ระจายสิิ นค้้ า ของ VDP
ในต่่างจัังหวััด

8.00

1.86

-

1.86

2. โครงการเพิ่่� มการตั้้�งตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ รวมถึึง
การตั้้�งตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิร่่วมกัับพัั นธมิิตรทางธุุ
รกิิจของ VDP

116.62

100.66

43.53

57.12

3. โครงการติิดตั้้�งเครื่่�องรัับชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิ
กส์์สำำ�หรัับตู้้�เติิมเงิินและตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ

35.00

30.09

12.37

17.72

4. โครงการให้้บริิการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Money
Service)

40.00

35.43

0.47

34.96

5. โครงการให้้บริิการระบบการรัับชำำ�ระเงิินทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Payment Platform Provider)

55.00

43.46

16.44

27.02

6. โครงการให้้บริิการระบบบััตรเงิินอิิเล็็กทรอนิิ
กส์์แก่่ศููนย์์อาหาร และ/หรืือร้้านค้้า ในวงจำำ�กััด
(Closed Loop)

20.00

13.32

13.32

-

274.62

224.81

86.13

138.68

รวม

ต่่อมา ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ ได้้มีีการออกและเสนอ
ขายหุ้้�นสามัั ญ เพิ่่� มทุุ นของบริิษัั ท ฯ เพิ่่� ม เติิม เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น เงิินทุุน
หมุุนเวีียนทั่่�วไป และ/หรืือเฉพาะเจาะจง โดยสรุุปดัังนี้้�
1. เมื่่�อวัันที่่� 12 เมษายน 2564 บริิษััทฯ ได้้ออกและเสนอ
ขายหุ้้�นสามััญเพิ่่มทุุ
� นที่่อ� อกใหม่่ของบริิษััทฯ ให้้แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร
และ/หรืือพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 1
ตามโครงการ SABUY-WA จำำ�นวน 21,505,000 หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ
2.00 บาท มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1.00 บาท ซึ่่�งได้้รัับเงิินจากการ
เพิ่่� มทุุ นหลัั ง หัั ก ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการเสนอขายหุ้้�นสามัั ญ เพิ่่� มทุุ นตาม
โครงการ SABUY-WA ทั้้�งสิ้้�น 43.01 ล้้านบาท
2. เมื่่อ� วัันที่่� 16 กัันยายน 2564 บริิษัทั ฯ ได้้ออกและเสนอขาย
หุ้้�นสามััญเพิ่่มทุุ
� นที่่อ� อกใหม่่ของบริิษััทฯ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) เสนอขายให้้แก่่บริิษััท ทีี.เค.เอส. เทคโนโลยีี
จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน 110,000,000 หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 8.95 บาท
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1.00 บาท เป็็นสิ่่�งตอบแทนในการชำำ�ระค่่าหุ้้�น
บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน)

3. เมื่่อ� วัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2564 บริิษััทฯ ได้้ออกและเสนอ
ขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนที่่�ออกใหม่่ของบริิษััทฯ เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ ที่่�ได้้จััดสรร
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมตามสััดส่่วนครั้้ง� ที่่� 1 (SABUY-W1) จำำ�นวน 45,246,263
หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 3.1852 บาท มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1.00 บาท
ซึ่่ง� ได้้รับั เงิินจากการเพิ่่มทุุ
� นหลัังหัักค่่าใช้้จ่า่ ยในการเสนอขายหุ้้�นสามััญ
เพิ่่�มทุุนตามโครงการ SABUY-W1 ทั้้�งสิ้้�น 144.12 ล้้านบาท
4. เมื่่อ� วัันที่่� 29 พฤศจิิกายน 2564 บริิษััทฯ ได้้ออกและเสนอ
ขายหุ้้�นสามััญเพิ่่มทุุ
� นที่่อ� อกใหม่่ของบริิษััทฯ ให้้แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร
และ/หรืือพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 2
ตามโครงการ SABUY-WB จำำ�นวน 19,628,693 หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ
7.5956 บาท มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1.00 บาท ซึ่่�งได้้รัับเงิินจากการ
เพิ่่� มทุุ นหลัั ง หัั ก ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการเสนอขายหุ้้�นสามัั ญ เพิ่่� มทุุ นตาม
โครงการ SABUY-WB ทั้้�งสิ้้�น 149.09 ล้้านบาท
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บริิษััทฯ ขอรายงานใช้้เงิินเพิ่่�มทุุนเพิ่่�มเติิม ระหว่่างวัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่ มทุน (ล้านบาท)

1. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ (รวม)

จำ�นวนเงินที่ได้รับ

1,320.72

จำ�นวนเงิน
จำ�นวนเงินคงเหลือ
ที่ใช้ไประหว่างงวด
1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
ณ 31 ธ.ค. 64
1,020.52

300.20

4.7 นโยบายจ่ายเงินปันผล

4.7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตราไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 40.00 ของกำำ�ไรสุุทธิิจากงบเฉพาะกิิจการ
ภายหลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล และเงิินสำำ�รองต่่างๆ ทุุกประเภทตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ แต่่
จะต้้องไม่่มีีขาดทุุนสะสมในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น อย่่างไรก็็ตาม การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความจำำ�เป็็น และความเหมาะสมอื่่น� ๆ ตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษััทฯ เห็็นสมควรโดยคำำ�นึึงถึึงปััจจัยั ต่่างๆ เพื่่อ� ผลประโยชน์์
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นหลััก เช่่น ภาวะเศรษฐกิิจ ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะทางการเงิินของบริิษััทฯ สภาพคล่่องทางการเงิิน
กระแสเงิินสด การสำำ�รองเงิินไว้้เพื่่�อบริิหารกิิจการ การขยายธุุรกิิจ และการลงทุุนในอนาคต การสำำ�รองเงิินไว้้เพื่่�อจ่่าย
ชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืม หรืือเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนภายในบริิษััทฯ เงื่่�อนไขและข้้อจำำ�กััดตามที่่กำ� ำ�หนดในสััญญากู้้�ยืืมเงิิน และการ
จ่่ายเงิินปัันผลนั้้�นไม่่มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานปกติิของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิิน
ปัันผลประจำำ�ปีีจะต้้องได้้รับั อนุุมััติิจากที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่เป็็นการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล เมื่่อ� มีีข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ
กำำ�หนดไว้้ให้้กระทำำ�ได้้ ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิษัทั ฯ อาจอนุุมััติิให้้จ่า่ ยเงิินปัันผลระหว่่างการได้้เป็็นครั้้ง� คราวเมื่่อ� เห็็นว่่าบริิษัทั ฯ
มีีกำำ�ไรพอที่่จ� ะทำำ�เช่่นนั้้�นได้้ และให้้รายงานการจ่่ายเงิินปัันผลระกว่่างกาลดัังกล่่าวให้้ที่ปร
่� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในคราวถััดไป
4.7.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
ในการพิิจารณาจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่อ่ ยนั้้�นจะอยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจการพิิจารณาอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััท
และที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่อ่ ยแต่่ละบริิษััท โดยบริิษััทย่อ่ ยมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตราไม่่น้อ้ ยกว่่า
ร้้อยละ 40.00 ของกำำ�ไรสุุทธิิจากงบเฉพาะกิิจการภายหลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล และเงิินสำำ�รองต่่างๆ ทุุกประเภทตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ในกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััทย่่อยแต่่ละบริิษััท แต่่จะต้้องไม่่มีีขาดทุุนสะสมในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น อย่่างไร
ก็็ตาม การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมอื่่�นๆ ตามที่่�คณะ
กรรมการของบริิษััทย่อ่ ยแต่่ละบริิษััทเห็็นสมควรโดยคำำ�นึึงถึึงปััจจัยั ต่่างๆ เพื่่อ� ผลประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นหลััก เช่่น ภาวะ
เศรษฐกิิจ ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะทางการเงิินของบริิษััท สภาพคล่่องทางการเงิิน กระแสเงิินสด การสำำ�รองเงิิน
ไว้้เพื่่�อบริิหารกิิจการ การขยายธุุรกิิจ และการลงทุุนในอนาคต การสำำ�รองเงิินไว้้เพื่่�อจ่่ายชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืม หรืือเป็็นเงิิน
ทุุนหมุุนเวีียนภายในบริิษััท เงื่่�อนไขและข้้อจำำ�กััดตามที่่�กำำ�หนดในสััญญากู้้�ยืืมเงิิน และการจ่่ายเงิินปัันผลนั้้�นไม่่มีีผลกระ
ทบต่่อการดำำ�เนิินงานปกติิของบริิษััทและบริิษััทย่่อยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
	ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อยเป็็นไปตามหลัักบรรษััทภิิบาล มีีความโปร่่งใส และตรวจสอบได้้
เมื่่�อบริิษััทย่่อยมีีการจ่่ายเงิินปัันผล คณะกรรมการบริิษััทย่่อยแต่่ละบริิษััทจะทำำ�การรายงานให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทฯ ทราบในการประชุุมคราวถััดไป
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5. นโยบายและแผนการบริิหารความเสี่่�ยง
ความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

1.2 การใช้้พลัังงาน

1. ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
1.1 สถานการณ์์ภััยแล้้ง (การใช้้น้ำ��ำ )

จากความต้้องการในการใช้้พลัังงานของประเทศ รวมไปถึึง
พลัังงานไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้ปััญหาภาวะโลกร้้อนส่่งผลต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศทั่่�วโลก บริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญ
ของปััญหาดัังกล่่าวและมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินและแสวงหามาตรการและ
วิิธีีการลดการใช้้พลัังงานในสถานประกอบการอย่่างจริิงจััง เพื่่�อเป็็น
แนวทางในการบริิหารจััดการด้้านพลัังงานและใช้้พลัังงานให้้เกิิด
ประโยชน์์สูงู สุุด บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงานดัังนี้้�

ด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�ส่่งผลต่่อปริิมาณ
น้ำำ��ภายในประเทศ รวมไปถึึงปริิมาณการใช้้น้ำำ��ที่่�มากขึ้้�นในอนาคต
เพื่่�อรองรัับการขยายตััวของธุุรกิิจ บริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญ
ของปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบริิหารและจััดการน้ำำ��อย่่าง
ยั่่�งยื่่�น โดยมีีนโยบายการใช้้น้ำำ��ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดและปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการจััดการน้ำำ��เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��ในเชิิงปริิมาณ
และคุุณภาพ ดัังนี้้�
• กำำ �ห นดนโยบาย และการจัั ด เตรีียมแผนนการบริิหาร
จััดการน้ำำ�� รวมไปถึึงกลยุุทธ์์และติิดตามแผนการใช้้น้ำำ��อย่่างยั่่�งยืืน
• ปฏิิบััติิตามนโยบายและมาตราการจััดการน้ำำ�� อย่่างเคร่่งครััด
โดยนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ซ้ำำ�� (Recycle/Reuse) และหมุุนเวีียนกลัับมา
ใช้้ใหม่่ใด้้มากขึ้้�น ส่่งผลให้้ในปีี 2564 บริิษััทได้้ใช้้น้ำำ��บริิสุุทธิ์์�ลดลง
ร้้อยละ 48.6 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 (เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของ COVID-19 บริิษัทั ฯ มีีนโยบาย Work from Home จึึงอาจ
ส่่งผลให้้การใช้้ทรััพยากรภายในองค์์กรลดลงมากกว่่าในสถานการณ์์
ปกติิ) และตั้้�งเป้้าหมายว่่าในปีี 2565 บริิษััทจะลดการใช้้น้ำำ��บริิสุุทธิ์์�
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น ร้้อยละ 10 เมื่่�อสถานการณ์์กลัับสู่่�สภาวะปกติิ
นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ฯยัังให้้ความสำำ�คัญั กัับกฎหมายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่�ประสิิทธิิภาพและการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดย
• ส่่งเสริิมและพััฒนาความสามารถของบุุคลากรเพื่่�อปฏิิบััติิ
ตามนโยบาย Environmental Health and Safety (EHS)
• ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและสนัับสนุุนให้้ชุุมชนและ
ละแวกข้้างเคีียงสถานที่่�ปฏิิบััติิงานนำำ�น้ำำ��มารีีไซเคลและใช้้ซ้ำำ�� และ
ขอเป็็นส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้น้ำำ��ซึ่่�งถืือเป็็น
ความเสี่่�ยงของสิ่่�งแวดล้้อมที่่สำ� ำ�คััญระดัับโลกผ่่านนโยบายการบริิหาร
และจััดการความเสี่่�ยงในเรื่่�องของน้ำำ��ผ่่านนโยบายบริิษััท ฯ

1. ปฏิิบัั ติิต ามกฎหมายในด้้ า นการอนุุรัั ก ษ์์ พ ลัั ง งานและ
ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพรวมไปถึึงเทคโนโลยีีในการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการอนุุรัักษ์์และจััดการพลัังงานเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
2.	กำำ�หนดแผนนโยบายในการปฏิิบััติิในการลดการใช้้พลัังงาน
เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้พนัักงานปฏิิบััติิตามได้้อย่่างถููกต้้อง
3.	กำำ�หนดให้้มีีการติิดตามแผนและประเมิินการจััดการด้้าน
พลัังงานตามช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและพลัังงาน
4.	สนัับสนุุนบุุคลากรในการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานในการ
พััฒนาการอนุุรัักษ์์และจััดการพลัังงานของบริิษััทฯ
5. ผลัักดัันกลุ่่�มบริิษััทย่่อยฯ ในด้้านการจััดการพลัังงานเพื่่�อ
สนัับสนุุนด้้านการจััดการพลัังงาน เป้้าหมายและแผนการดำำ�เนิินงาน
ในด้้านพลัังงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
จากนโยบายดัังกล่่าว บริิษััทได้้ใช้้พลัังงานไฟฟ้้าลตลงร้้อยละ
56.3 (เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 บริิษััทฯ
มีีนโยบาย Work from Home จึึงอาจส่่งผลให้้การใช้้ทรััพยากรภายใน
องค์์กรลดลงมากกว่่าในสถานการณ์์ปกติิ) เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 และ
ตั้้�งเป้้าหมายว่่าในปีี 2565 บริิษััทจะลดการใช้้พลัังงานเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น
ร้้อยละ 10 เมื่่�อสถานการณ์์กลัับสู่่�สภาวะปกติิ

การใช้้น้ำ��ำ

การใช้้พลัังงาน

ปริิมาณการใช้้น้ำ��ำ ของบริิษััท/พนัักงานในปีี 2564 ลดลง
48.6% เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563

ค่่าไฟฟ้้าต่่อพนัักงาน
ค่่าน้ำำ��ต่่อพนัักงาน

ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าของบริิษััท/ พนัักงาน ในปีี 2564
ลดลง 56.3% เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563

เปลี่่�ยนแปลง
ลดลง(ร้้อยละ)

2563

2564

4,870.8

2,128.9

56.3

387.6

199.4

48.6

•	จำำ�นวนพนัักงานในปีี 2563 ทั้้�งหมด 332 คน*
•	จำำ�นวนพนัักงาน ในปีี 2564 ทั้้�งหมด 657 คน*
*หมายเหตุุ: ในปีี 2563 และ 2564 จำำ�นวนพนัักงานไม่่รวมพนัักงานที่่�สัังกััดภายใต้้ บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์
เซอร์์วิิส จำำ�กััด (ชิิปป์์สไมล์์)
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รายงานประจำ�ปี 2564
2.ความเสี่่�ยงด้้านสัังคม
2.1 ความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน

เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ส่่งผลให้้ภาคธุุรกิิจและองค์์กร ต้้องมีีการปรัับตััวเพื่่�อเตรีียมพร้้อมต่่อสถานการณ์์
ดัังกล่่าว การเตรีียมความพร้้อมในเรื่่�องพนัักงานและสถานที่่�ในการปฏิิบััติิงานจึึงมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง เพื่่�อลดความเสีียหายและ
ความเสี่่�ยงที่่�มีีแนวโน้้มจะเกิิดขึ้้�น ทางบริิษััทฯ จึึงได้้มีีการกำำ�หนดขั้้�นตอนและแนวทางการปฏิิบััติิเพื่่�อลดความเสี่่�ยงของพนัักงานในการติิด
และแพร่่กระจายของโรคโควิิด-19 และความปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งานดัังนี้้�
• นโยบายสถานที่่ทำ� ำ�งานปลอดเชื้้�อ
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งกัับสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงานทุุกคน โดยบริิษััท ฯ ได้้มีมี าตราการป้้องกัันและเฝ้้าระวััง
การแพร่่ระบาด โดยได้้มีีการทำำ�ความสะอาดพื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน และสวมหน้้ากากอนามััยขณะปฏิิบััติิงาน มาตราการในการฉีีดวััคซีีนของพนัักงาน
รวมไปถึึงการปฏิิบััติิตามมาตราการของทางภาครััฐและเอกชนอย่่างเคร่่งครััด ตลอดจนดููแลพนัักงานให้้สมรรถภาพการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย
ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรอีีกด้้วย
• นโยบายสถานที่่ทำ� ำ�งานปลอดภััย
บริิษััท เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของสถานที่่�ทำำ�งานที่่�มีีความปลอดภััยจากอุุบััติิเหตุุต่่าง ๆ ในขณะปฏิิบััติิงาน บริิษััทฯ จึึงได้้มีีนโยบาย
และตั้้�งเป้้าหมายในการลดจำำ�นวนการเสีียชีีวิิตและบาดเจ็็บ ว่่าจะต้้องไม่่มีีอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตของพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจในทุุก ๆ ปีี
อีี ก ทั้้� ง บริิ ษั ั ท ฯ ได้้ มี ี ม าตรการเพื่่ � อ ลดความเสี่่� ย ง รวมไปถึึ ง ลดผลกระทบที่ ่ � อ าจจะเกิิ ดขึ้้ � น เพื่่ � อ จัั ด การด้้ า นความปลอดภัั ย และ
ด้้านอาชีีวอนามััย (Occupational Safety and Health Management system) ให้้เทีียบเคีียงกัับระดัับสากล ซึ่่�งถืือถึึงเห็็นหััวใจสำำ�คััญ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างยั่่�งยืืน
2.2 ความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิแรงงาน

กลุ่่�มบริิษััท ฯ ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งในเรื่่�องของสิิทธิิ
มนุุษยชนและสิิทธิิแรงงาน โดยได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายต่่าง ๆ ต่่อ
พนัักงาน คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างเป็็นขั้้�นตอนและรััดกุุม โดยทางบริิษััทได้้มีีการวางแผนจััดการ
บริิหารความเสี่่�ยงในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ดัังนี้้�
• พนัักงาน
บริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าองค์์กรจะสามารถเติิบโตและขัับเคลื่่�อน
ไปข้้างหน้้าได้้อย่่างยั่่�งยืืน เมื่่�อพนัักงานทุุกฝ่่าย เชื่่�อมั่่�น และ เข้้าใจ
ในองค์์กร รวมไปถึึงการยอมรัับความแตกต่่างในซึ่่�งกัั นและกััน
บริิษัทั ฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการยอมรัับความแตกต่่างและปฏิิบััติิ
ต่่อกัันอย่่างเท่่าเทีียมในองค์์กร โดยได้้กำ�หนดน
ำ
โยบายการส่่งเสริิมการ
ยอมรัับความแตกต่่างและอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างเท่่าเทีียมเป็็นหลัักปฏิิบััติิ
แก่พนักงานทุกคน โดยไม่เลอื กปฏิบตั ใิ นความแตกต่างในด้าน
เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา และความเชื่อ รวมไปถึงเชื้อชาติ ในการ
คัดเลือก การฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานในองค์กรเท่าเทียมและสอดคล้องกับสิทธมน
ิ ษุ ยชน กฎหมาย
และสิทธิแรงงานภายในประเทศ
• คู่่ค้� ้าทางธุุรกิิจและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น ๆ
บริิษััทฯ ประเมิินความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้าโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบ
ด้้านสัังคมและความเสี่่�ยงในด้้านสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นสำำ�คััญ โดยได้้มีี
การกำำ�หนดนโยบายการประเมิินความเสี่่ย� งของการดำำ�เนิินงานในด้้าน
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สัังคมและสิิทธิิมนุุษยชน โดยมุ่่�งเน้้นการระบุุความเสี่่�ยงต่่อความ
ยั่่�งยืืนขององค์์กรในกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง เช่่น ไม่่สนัับสนุุน
การใช้้แรงงานเด็็ก แรงงานบัังคัับ รวมไปถึึงการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าทาง
ธุุรกิิจ รวมไปถึึงนโยบายปฏิิบััตต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น ๆ อย่่างเท่่าเทีียม
เป็็นต้้น
3. ความเสี่่�ยงด้้านบรรษััทภิิบาล
3.1 ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ

กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับเป็็นสิ่่�งที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในด้้านนี้้�
จึึงได้้มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการ Risk and Compliance เพื่่�อติิดตาม
การปฏิิบััติิตามกฎและข้้อบัังคัับอย่่างใกล้้ชิิด รวมไปถึึง การออกกฎ
ระเบีียบและข้้อบัังคัับใหม่่ที่อ่� าจจะมีีความเสี่่ย� งหากบริิษัทั ฯ ไม่่ปฏิิบัติั ิ
ตามกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับเหล่่านั้้�น อีีกทั้้�งบริิษััทยัังได้้มีีการนำำ�
เทคโนโลยีีมาประยุุกต์์ใช้้ในการจััดเก็็บข้้อมููลรายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในด้้านกฎระเบีียบและกฎหมาย เพื่่�อให้้บริิษััทฯ สามารถปฎิิบััติิตาม
ต่่อกฎและข้้อบัังคัับที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง

ทางบริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดและวางแผนการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบเพื่่�อให้้ตรงกัับตามมาตรฐานสากลได้้กำำ�หนดไว้้
และนำำ�มาประยุุกต์์กัับวิิธีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร ซึ่่�งสามารถสัังเกตุุเห็็นโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือความเสี่่�ยงที่่�จะเข้้ามาได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและทัันต่่อเหตุุการณ์์ เพื่่�อให้้บรรลุุจุุดประสงค์์ตามที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งในและนอกองค์์กรได้้คาดหวััง และต้้องเป็็นไป
ตามหลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีีโดยปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ และแนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง ถููกแบ่่งตามกลุ่่�มธุุรกิิจ
4 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่กลุ่่�มเติิมเงิินและรัับชำำ�ระเงิิน ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�นส์์และแพลตฟอร์์ม ธุุรกิิจการ
ให้้บริิการทางการเงิิน ปััจจััยความเสี่่�ยงอื่่�นๆ ที่่�ส่่งผลต่่อกลุ่่�มธุุรกิิจมากกว่่า 1 กลุ่่�มขึ้้�นไป ความเสี่่�ยงด้้านการเงิินและการลงทุุน และ
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย โดยสรุุปได้้เป็็น 7 หััวข้้อดัังนี้้�
1. ความเสี่่�ยงของธุุรกิิจเติิมเงิินและรัับชำำ�ระเงิิน
1.1. ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมตู้้�เติิม
เงิิน

ปััจจุุบัันรายได้้หลัักของบริิษััทฯ มาจากการจำำ�หน่่ายตู้้�เติิมเงิิน
และการให้้บริิการของตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิ ซึ่่�งมีีการแข่่งขัันกัันระหว่่าง
ผู้้�เล่่นรายใหญ่่ในอุุตสาหกรรม โดยปััจจุุบัันช่่องทางในการเติิมเงิิน
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�สามารถทำำ�ได้้หลายช่่องทาง โดยหนึ่่�งในวิิธีีที่่�ได้้รัับ
ความนิิยมในพื้้�นที่่�ห่่างไกลคืือวิิธีีการเติิมเงิินผ่่านตู้้�เติิมเงิิน ซึ่่�งสะดวก
และได้้ รัั บ ความนิิยมเป็็ น อย่่ า งมากในกลุ่่�มผู้้� ที่่� มีีร ายได้้ น้้ อ ย ผู้้�ที่่�
ไม่่เคยชิินกัับเทคโนโลยีีบนสมาร์์ทโฟน หรืือผู้้�ที่่�ไม่่มีีเงิินเก็็บมากนััก
เพราะการเติิมเงิินผ่่านตู้้�เติิมเงิินสามารถเติิมเงิินด้้วยมููลค่่าที่่�ไม่่สููง
และตู้้�เติิมเงิินยัั ง เป็็ น ช่่ อ งทางที่่� ผู้้� ที่่� มีีร ายได้้ น้้ อ ยหรืือผู้้�ที่่� อ าศัั ย อยู่่�
ห่่างไกลจากเขตเมืืองสามารถเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย อย่่างไรก็็ตามตลาดตู้้�เติิมเงิิน
โทรศััพท์์เคลื่่อ� นมีีการแข่่งขัันที่่เ� พิ่่มสู
� งู ขึ้้น� จากการประมาณโดยบริิษัทั ฯ
โดยเป็็นของผู้้�ให้้บริิการ 2 รายใหญ่่ ได้้แก่่ ตู้้�บุุญเติิม (Boonterm) และ
ยัังมีีผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�นๆ ได้้แก่่ ตู้้�ซิิงเกอร์์ (Singer) ตู้้�กระปุุกท๊๊อปอััพ
(Kapook Topup) เป็็นต้้น แต่่เนื่่อ� งจากการที่่บ� ริิษััทเป็็นพัันธมิิตร กัับ
บุุญเติิม การแข่่งขัันจึึงอาจไม่่ได้้รุุนแรงมากนััก เนื่่�องจากทั้้�ง 2 บริิษััท
ช่่วยกัันพััฒนาและดำำ�เนิินธุุรกิิจเกื้้�อหนุุนกััน
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าวและบริิษััทย่่อยมีี
กลยุุทธ์์ ห ลัั ก ในการสร้้ า งระบบนิิเวศน์์ ท างธุุรกิิจ (Business
Ecosystem) ให้้ กัั บ กลุ่่�มลููก ค้้ าเป้้ าหมาย โดยเป็็ น การรวมของ
แต่่ละธุุรกิิจในกลุ่่�มบริิษััทฯ มาดำำ�เนิินกิิจกรรมรวมกััน และส่่งเสริิม
กััน (Synergy) ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงของข้้อมููล (Data) การ
เกื้้� อ หนุุนส่่ ง เสริิม สนัั บ สนุุน ซึ่่� ง กัั น และกัั น ตลอดจนการสร้้ า ง
เครืือข่่ายการให้้บริิการแก่่ผู้้�บริิโภคเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการ
สร้้างความพึึงพอใจ และตอบสนองการใช้้จ่่ายเงิินในชีีวิิตประจำำ�วััน
ให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการได้้ในระดัับสููงสุุด จากธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ คืือ

การให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินแทนผ่่านตู้้�เติิมเงิิน เชื่่อ� มโยงไปยัังตู้้�ให้้บริิการ
จำำ�หน่่ายอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม� ระบบงานศููนย์์อาหาร และระบบบริิการ
การชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นที่่�จะเป็็น
Lifestyle Payment Provider ในชีีวิิตประจำำ�วัันของกลุ่่�มคน
ฐานราก หรืือกลุ่่�มคนที่่ทำ� ำ�งาน ใช้้ชีีวิิตในสถานที่่ปิ� ดิ กลุ่่�มคนต่่างจัังหวััด
และแรงงานจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน ซึ่่�งมีีอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมากและเป็็น
ตลาดกลุ่่�มที่่�มีีขนาดใหญ่่ในประเทศ โดยปััจจุุบััน โครงการดัังกล่่าว
เป็็นโครงการในอนาคตที่่�อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
และขอใบอนุุญาตจากธนาคารแห่่งประเทศไทย
1.2. ความเสี่่ย
� งจากการสั่่�งซื้้�อวััสดุุและว่่าจ้้างประกอบตู้้�
เติิมเงิินและการสั่่�งซื้้�อตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิจากบุุคคล
ภายนอก

สำำ�หรัับกรณีีการจััดหาตู้้�เติิมเงิินนั้้�น บริิษััทฯ มีีการสั่่�งซื้้�อวััสดุุ
และอะไหล่่ เช่่น เครื่่�องสแกนบาร์์โค้้ด เครื่่�องรัับธนบััตร เครื่่�อง
รัับเหรีียญ แผงวงจรสายไฟต่่างๆ อุุปกรณ์์กุุญแจล็็อคตู้้�เติิมเงิิน จาก
ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายวััสดุุและอะไหล่่ซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอกมากกว่่า 10 ราย
คิิดเป็็นร้้อยละ 40.37 ร้้อยละ 13.94 ร้้อย 1.78 และร้้อยละ 25.79
ของยอดซื้้�อสำำ�หรัับงบการเงิินรวมในงวดการดำำ�เนิินงานปีี 2561 –
2563 และงวด 12 เดืือนปีี 2564 โดยภายหลัังที่่มีี� การสั่่�งซื้้�อวััสดุุและ
อะไหล่่ต่่าง ๆ แล้้ว บริิษััทฯ ยัังได้้ว่่าจ้้างประกอบตู้้�เติิมเงิิน (Original
Equipment Manufacturer : OEM) จากผู้้�รัับจ้้างประกอบตู้้�
ที่่เ� ป็็นบุุคคลภายนอกที่่มิิ� ได้้มีีความเกี่่ย� วข้้องกัับบริิษััทฯ ทั้้�งหมด 5 ราย
คิิดเป็็นต้้นทุุนในการจ้้างประกอบตู้้�เติิมเงิินและตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ
ร้้อยละ 5.98 ร้้อยละ 2.45 ร้้อยละ 0.73 และร้้อยละ 1.78 ของ
ยอดซื้้�อสำำ�หรัับงบการเงิินรวมในงวดการดำำ�เนิินงานปีี 2561 – 2563
และงวด 12 เดืือนปีี 2564 (ทั้้�งนี้้� แต่่เดิิมบริิษััทฯ ได้้มีีการว่่าจ้้าง AJA
ในการประกอบตู้้�เติิมเงิิน ก่่อนทยอยเปลี่่�ยนมาใช้้บริิการจากบุุคคล
ภายนอกที่่มิิ� ได้้มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน)
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ดัั ง จะเห็็ น ได้้ ว่่ า บริิษัั ท ฯ ไม่่ ไ ด้้ ดำำ� เนิินการผลิิตตู้้�เติิมเงิิน
ด้้วยตนเอง แต่่จะมีีพื้้�นที่่�ใช้้เก็็บตู้้�ดัังกล่่าวเพื่่�อซ่่อมแซมบำำ�รุุงรัักษา
รอการจำำ�หน่่ายหรืือนำำ�ไปใช้้งานต่่อไป ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงมีีความเสี่่�ยง
กรณีีที่่� ผู้้�จัั ด จำำ� หน่่ ายวัั สดุุ และอะไหล่่ ผู้้�รัั บ จ้้ างประกอบตู้้�เติิมเงิิน
ไม่่สามารถส่่งมอบสิินค้้าได้้ หรืือส่่งมอบสิินค้้าไม่่ตรงตามคุุณภาพ
และเวลา ซึ่่� ง อาจทำำ� ให้้ การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัั ทฯ หยุุดชะงัั ก
และอาจส่่ ง ผลต่่ อ ผลการดำำ� เนิินงาน สถานะการเงิินในภาพรวม
ของบริิษััทฯ และโอกาสทางธุุรกิิจในอนาคตของกลุ่่�มบริิษััทฯ
อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับกรณีีความเสี่่ย� งจากความสามารถในการ
ส่่งมอบสิินค้้านั้้�น บริิษััทฯ ได้้มีีการสั่่�งซื้้�อวััสดุุและอะไหล่่ดัังกล่่าว
จากผู้้�จำำ� หน่่ า ยหลายรายสำำ� หรัั บ ตู้้�เติิมเงิิน ตามประเภทสิินค้้ า ที่่�
ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายแต่่ละรายมีีความเชี่่�ยวชาญในการผลิิตและจััดหา และ
มีีการว่่ า จ้้ า งบุุคคลภายนอกเพื่่� อ ประกอบตู้้�เติิมเงิินในช่่ ว งเวลา
ที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้กระบวนการประกอบตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ ไม่่ถููก
ผููกขาดโดยผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใดรายหนึ่่�ง อีีกทั้้�งยัังทำำ�ให้้เกิิดอำำ�นาจ
ต่่อรองในการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าเพื่่�อให้้ได้้ต้้นทุุนที่่�เหมาะสมในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�บริิษััทฯ ไม่่สามารถหาผู้้�ประกอบตู้้�เติิมเงิินได้้
หรืือสิินค้้าส่่งมอบไม่่ทัันเวลา บริิษััทฯ ก็็สามารถประกอบตู้้�เติิมเงิิน
ด้้วยหน่่วยงานภายในของบริิษััทฯ โดยใช้้วััสดุุและอะไหล่่ที่่�ซื้้�อจาก
บุุคคลภายนอก ซึ่่ง� ถืือเป็็นแผนการดำำ�เนิินงานสำำ�รองที่่จ� ะเป็็นส่่วนช่่วย
ให้้บริิษััทฯ ลดการพึ่่�งพาการว่่าจ้้างประกอบตู้้�เติิมเงิินแบบ OEM ได้้
รวมทั้้�งปััจจุุบััน บริิษััทฯ ได้้มีีการนำำ�ตู้้�เติิมเงิินที่่�ยึึดคืืนจากลููกค้้ามาทำำ�
การซ่่อมแซมและตกแต่่งใหม่่ก่่อนนำำ�ไปขายต่่อไป ซึ่่�งทำำ�ให้้เป็็นการ
ลดความเสี่่�ยงเรื่่�องการใช้้จััดหาอะไหล่่ ส่่วนประกอบ และการว่่าจ้้าง
ประกอบตู้้�เติิมเงิินจากบุุคคลภายนอกอีีกด้้วย

1.3. ความเสี่่�ยงจากการชำำ�ระหนี้้�ของลููกหนี้้�ผ่่อนชำำ�ระ
สำำ�หรัับการขายตู้้�เติิมเงิินแบบผ่่อนชำำ�ระ

บริิษััทฯ มีีการขายตู้้�เติิมเงิินในลัักษณะขายแบบผ่่อนชำำ�ระ
เป็็นส่่วนใหญ่่ คิิดเป็็น ร้้อยละ 93.07 ร้้อยละ 88.35 ร้้อยละ 93.29
และร้้อยละ 92.59 ของรายได้้จากการขายตู้้�เติิมเงิินรวมในงวด
การดำำ�เนิินงานปีี 2561 – 2563 และงวด 12 เดืือนปีี 2564 ทำำ�ให้้
รายการลููกหนี้้�ผ่่อนชำำ�ระถืือเป็็นสิินทรััพย์์ที่�่มีีนััยสำำ�คััญของบริิษััทฯ
คิิดเป็็น ร้้อยละ 41.70 ร้้อยละ 20.33 ร้้อยละ 55.10 และร้้อยละ
2.04 ของสิินทรััพย์์รวมของบริิษััทฯ ณ สิ้้�นปีี 2561 – 2563 และ
งวด 12 เดืือนปีี 2564 จึึงมีีความเสี่่�ยงกรณีีที่่�ลููกหนี้้�ไม่่ชำำ�ระหนี้้�
หรืือชำำ�ระหนี้้�ไม่่ครบถ้้วน ไม่่ตรงกำำ�หนด ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้กระทบต่่อ
ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของบริิษััทฯ ได้้
ประเด็็นด้้านคุุณภาพของลููกหนี้้�ผ่่อนชำำ�ระถืือเป็็นหััวใจสำำ�คััญ
ของธุุรกิิจบริิษััทฯ และเป็็นเรื่่�องที่่�ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ได้้ให้้ความ
สำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก โดยผู้้�บริิหารและทีีมงานของบริิษััทฯ ได้้ติิดตาม
การเคลื่่�อนไหวของลููกหนี้้�ผ่่อนชำำ�ระมาโดยตลอด บริิษััทฯ ยัังได้้
เพิ่่�มแนวทางการกำำ�หนดค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญของลููกหนี้้�ที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขในการผ่่อนชำำ�ระ เช่่น ลููกหนี้้�มีีการขอขยาย
ระยะเวลาชำำ�ระเงิินเพิ่่มขึ้
� น้� ทำำ�ให้้การตั้้�งสำำ�รองเป็็นไปด้้วยความรััดกุุม
เพิ่่� มขึ้้� น อีีกทั้้� ง ยัั ง เพิ่่� ม นโยบายการนำำ�มูู ลค่่ า ของสิินค้้ า ยึึดคืืนหรืือ
หลัักประกัันมาประกอบการจััดทำำ�การคำำ�นวณหนี้้�สงสััยจะสููญเพื่่�อให้้
มููลค่่าลููกหนี้้�บนงบการเงิินสะท้้อนความเป็็นจริิงมากขึ้้�น
1.4. ความเสี่่�ยงจากการยึึดคืืนสิินค้้าประเภทตู้้�เติิมเงิิน
จากการขายแบบผ่่อน

บริิษััทฯ มีีความเสี่่ย� งการยึึดคืืนสิินค้้า ซึ่่ง� เป็็นไปตามการเติิบโต
ของธุุรกิิจขายตู้้�เติิมเงิินแบบผ่่อน โดยกรณีีที่่�ลููกหนี้้�ตู้้�เติิมเงิินแบบผ่่อน
มีีเหตุุผิิดนััดชำำ�ระ และทำำ�ให้้ต้อ้ งยึึดคืืนสิินค้้า อาจทำำ�ให้้เป็็นความเสี่่ย� ง
ต่่ อ การเพิ่่� มขึ้้� น ของค่่ า ใช้้ จ่่ า ยจากการยึึดคืืนสิินค้้ า และการลดลง
ของรายได้้ดอกเบี้้�ยจากการรัับผ่่อนชำำ�ระ และทำำ�ให้้มีีสิินค้้าคงเหลืือ
ค้้างที่่บ� ริิษัทั ฯ มากขึ้้น� ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ อาจมีีต้้นทุุนในบริิหารจััดการต่่างๆ
เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งอาจกระทบผลการดำำ�เนิินงานและสถานะทางการเงิิน
ของบริิษััทฯ ในภาพรวม โดยในงวดการดำำ�เนิินงานปีี 2561 – 2563
และงวด 12 เดืือนปีี 2564 บริิษััทฯ มีีผลขาดทุุนจากการยึึดคืืนสิินค้้า
(ขาดทุุนจากการยกเลิิกสััญญา) จำำ�นวน 127.33 ล้้านบาท จำำ�นวน
74.82 ล้้านบาท จำำ�นวน 38.84 ล้้านบาท และจำำ�นวน 58.45 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ
แม้้ว่่าประเด็็นเรื่่�องการยึึดคืืนตู้้�เติิมเงิินอาจเป็็นความเสี่่�ยง
ที่่ไ� ม่่รุุนแรงต่่อบริิษัทั ฯ ในด้้านการบริิหารจััดการสิินค้้าคงเหลืือ โดยการ
ยึึดคืืนสิินค้้าถืือเป็็นการชดเชยความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการ
ผิิดนัั ด หรืือหยุุดชำำ�ร ะเงิินจากลูู ก ค้้ า เนื่่� อ งจากตู้้�เติิมเงิินที่่� ยึึ ดคืืน
ดัั ง กล่่ า วสามารถปรัั บ ปรุุงและนำำ� กลัั บ ไปจำำ� หน่่ า ยให้้ กัั บ ลูู ก ค้้ า
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รายใหม่่ได้้ อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ มีีการเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายในการ ใช้้งานที่่�หลากหลายมากขึ้้�นเพื่่�อตอบโจทย์์ผู้้�ใช้้บริิการในปััจจุุบััน เช่่น
ยึึดคืืนสิินค้้าจากลููกค้้า ทำำ�ให้้บรรเทาความเสีียหายจากการยึึดคืืน การชำำ�ระค่่าสาธารณููปโภค การเติิมเงิินเข้้ากระเป๋๋าเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์
สิินค้้าดัังกล่่าว รวมทั้้�งได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับกระบวนการติิดตามหนี้้� (e-Wallet) รัับฝากและโอนเงิินผ่่านช่่องทาง Banking Agent การ
และยึึดคืืนสิินค้้าเป็็นอย่่างมาก โดยมีีการจััดตารางอายุุลููกหนี้้�แบบ ทำำ�ธุุรกรรมผ่่านระบบ SABUY Money บน “ตู้้�เติิมสบายพลััส”
ระมััดระวัังมากขึ้้�นกว่่าในอดีีต รวมทั้้�งมีีการติิดตามลููกหนี้้�อย่่าง ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงทำำ�ให้้ตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ สามารถเข้้าถึึงผู้้�ใช้้บริิการ
ระมััดระวัังและต่่อเนื่่�องมากขึ้้�น และจะดำำ�เนิินการยึึดคืืนสิินค้้าโดย ในกลุ่่�มเป้้าหมายได้้และต่่อยอดโอกาสทางธุุรกิิจในอนาคต
ทีีมติิดตามการยึึดคืืนสิินค้้าของบริิษััทฯ กรณีีที่่�มีีเหตุุผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�
อย่่างทัันท่่วงทีี
1.6. ความเสี่่ย
� งจากการพึ่่�งพาผู้้ใ� ห้บ
้ ริิการโทรศััพท์์มือ
ื ถืือ
สำำ�หรัับธุุรกิิจเติิมเงิิน

1.5. ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการ
เติิมเงิินของผู้้�บริิโภค

สำำ�หรัับการเติิมเงิินโทรศััพท์์มือื ถืือนั้้�น ผู้้�บริิโภคสามารถเลืือกใช้้
ช่่องทางในการเติิมเงิินโทรศััพท์์มืือถืือหรืือบริิการชำำ�ระเงิินต่่างๆ
ได้้หลากหลายช่่องทางที่่�สามารถทดแทนกัันได้้ เช่่น การชำำ�ระเงิิน
เพื่่�อเติิมเงิินเข้้าโทรศััพท์์ผ่่านแอพพลิิเคชั่่�นที่่�ผููกกัับธนาคาร หรืือ
แม้้กระทั่่�งการชำำ�ระเงิินต่่าง ๆ ในร้้านสะดวกซื้้�อ การซื้้�อบััตรเติิมเงิิน
โทรศััพท์์แบบบััตรขููด การเติิมเงิินผ่่านตู้้�เอทีีเอ็็ม (ATM) เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�
แนวโน้้มของค่่าธรรมเนีียมในการทำำ�รายการโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� วิิธีกี าร
ชำำ�ระเงิินผ่่านแอพพลิิเคชั่่�นนั้้�นมีีต้้นทุุนที่่�ถููกลงอย่่างชััดเจน ทำำ�ให้้
ผู้้�บริิโภคอาจหัันไปใช้้วิธีิ ดัี งั กล่่าวตามต้้นทุุนที่่�ประหยััดได้้ การเปลี่่�ยนไป
เป็็นสมาชิิกเครืือข่่ายรายเดืือน (Postpaid) หรืือวิิธีีทางเลืือกอื่่�นๆ
ที่่�ให้้ความสะดวกสบายและต้้นทุุนที่่�ถููกกว่่าในอนาคต ทำำ�ให้้บริิษััทฯ
มีีความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้บริิการตู้้�เติิมเงิิน
ทำำ�ให้้ตู้้�เติิมเงิินได้้รัับความนิิยมลดลงจากผู้้�ใช้้บริิการ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้
บริิษััทฯ สููญเสีียรายได้้ และส่่งผลต่่อผลการดำำ�เนิินงาน สถานะ
การเงิินในภาพรวมของบริิษััทฯ และโอกาสทางธุุรกิิจในอนาคต
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ คาดว่่ายัังคงมีีโอกาสทางธุุรกิิจสำำ�หรัับธุุรกิิจ
ตู้้�เติิมเงิิน โดยพิิจารณาจากข้้อมููลจำำ�นวนการใช้้บริิการตู้้�เติิมเงิินที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น โดยตู้้�เติิมเงิินสามารถเข้้าถึึงความต้้องการเพื่่�ออำำ�นวยความ
สะดวกให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการกลุ่่�มเป้้าหมายซึ่่�งเป็็นคนในพื้้�นที่่�ห่่างไกล
และพื้้�นที่่�ปิิดที่่�มีีรายได้้ไม่่สููงมากนััก รวมถึึงอาจไม่่สามารถเข้้าถึึง
ผลิิตภััณฑ์์และระบบบััญชีีธนาคาร เช่่น บััตรเครดิิต ได้้เท่่าที่่�ควร
ทั้้�งนี้้� ตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ มีีจุุดเด่่นที่่�เข้้าถึึงลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายได้้
เป็็นอย่่างดีี คืือ ผู้้�ใช้้บริิการสามารถเติิมเงิินโทรศััพท์์ได้้ด้้วยมููลค่่าที่่�
ไม่่สููงต่่อครั้้�ง และครอบคลุุมพื้้�นที่่�ที่่�ห่่างไกลและพื้้�นที่่�ปิิด รวมทั้้�ง
การให้้บริิการหน้้าตู้้�ที่่�ได้้มากถึึง 3 ภาษา ทำำ�ให้้สามารถเข้้าถึึงฐาน
ลูู กค้ ้ า คนไทยและคนต่่ า งชาติิ โดยบริิ ษั ั ท ฯ พยายามหาลูู กค้ ้ า
เจ้้าของตู้้�เติิมเงิินที่่�อยู่่�ในหลายพื้้�นที่่� รวมทั้้�งมองหาทำำ�เลที่่�หลากหลาย
และมีีศัักยภาพในการเติิบโต เพื่่�อให้้ตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ สามารถ
ให้้บริิการลููกค้้าปลายทางได้้อย่่างครอบคลุุมและมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีี การพััฒนาระบบของตู้้�เติิมเงิินให้้มีีการ

รายได้้จากการให้้บริิการเติิมเงิินผ่่านตู้้�เติิมเงิินคิิดเป็็นร้้อยละ
29.10 ร้้ อ ยละ 48.73 ร้้ อ ยละ 64.33 และร้้ อ ยละ 47.26
ของรายได้้รวมในงวดการดำำ�เนิินงานปีี 2561 – 2563 และงวด
12 เดืือนปีี 2564 โดยรายได้้จากการให้้บริิการดัังกล่่าวเกิิดจาก
รายได้้ ค่ ่ า ธรรมเนีี ย มจากการให้้ บ ริิ ก ารผ่่ า นเครื่่� อ งรัั บ ชำำ � ระเงิิ น
อััตโนมััติิและส่่วนแบ่่งรายได้้ที่่�ได้้จากผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์มืือถืือ
หลััก 3 บริิษััท ได้้แก่่ บริิษััท แอดวานซ์์ อิินโฟร์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
(มหาชน) (AIS) บริิษััท ทรูู คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (TRUE)
และบริิษััท โทเทิ่่�ล แอ็็คเซ็็ส คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (DTAC)
รวมถึึงระบบเครืือข่่ายอื่่�นๆ ที่่�มีีส่่วนแบ่่งทางการตลาดไม่่มาก เช่่น
ระบบ my by CAT ของบริิษััท กสท โทรคมนาคม จำำ�กััด (มหาชน)
(CAT) และระบบเพนกวิิน ของบริิษััท เดอะ ไวท์์สเปซ จำำ�กััด ดัังนั้้�น
หากเกิิดเหตุุที่่�ทำำ�ให้้บริิษััทผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์มืือถืือไม่่สามารถ
ให้้บริิการโทรศััพท์์มืือถืือได้้ หรืือมีียอดการให้้บริิการที่่�ลดลง หรืือ
แม้้แต่่กรณีีที่่�ผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์มืือถืือมีีการยกเลิิกสััญญาตกลง
ให้้บริิษััทฯ เป็็นตััวแทนรัับชำำ�ระเงิินผ่่านตู้้�เติิมเงิิน อาจทำำ�ให้้บริิษััทฯ
และบริิ ษั ั ท ย่่ อ ยสูู ญ เสีี ย รายได้้ จ ากกรณีี ดั ั ง กล่่ า ว และส่่ ง ผลต่่ อ
ผลการดำำ�เนิินงาน สถานะการเงิินในภาพรวมของบริิษัทั ฯ และโอกาส
ทางธุุรกิิจในอนาคตของกลุ่่�มบริิษััทฯ
อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์มืือถืือทั้้�ง 3 รายนั้้�น
เป็็นบริิษััทใหญ่่ที่่�มีีสถานะการเงิินที่่�ดีี มีีประวััติิการทำำ�ธุุรกิิจด้้าน
โทรคมนาคมมาอย่่างยาวนาน นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีการเพิ่่�ม
บริิการอื่่�นๆ เข้้าไปในตู้้�เติิมเงิิน เช่่น บริิการโอนเงิิน ชำำ�ระสิินเชื่่�อ
จ่่ายค่่าสาธารณููปโภค ทำำ�ให้้เป็็นการกระจายความเสี่่�ยงการพึ่่�งพา
ผู้้�ให้้บริิการโทรศััพท์์มืือถืือได้้ในระดัับหนึ่่�ง
1.7. ความเสี่่� ย งจากการที่่� ตู้้� เ ติิ ม เงิิ น และตู้้� ข ายสิิ น ค้้า
อััตโนมััติิสููญหายหรืือได้้รัับความเสีียหาย

บริิษััทฯ มีีการนำำ�ตู้้�เติิมเงิินและตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิไปวาง
ในพื้้�นที่่�ให้้บริิการต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้บริิการสามารถ
ใช้้บริิการได้้อย่่างครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ตลอดเวลา ซึ่่�งจุุดที่่�บริิษััทฯ
นำำ�ตู้้�ไปวางหลายจุุดนั้้�นอยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกลและในพื้้�นที่่�ปิิด ทำำ�ให้้
บริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงที่่�เติิมเงิินอััตโนมััติิและตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ
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จะสูู ญ หายหรืือได้้ รัั บ ความเสีียหาย ทั้้� ง นี้้� ปัั จจุุบัั น เนื่่� อ งจาก
การให้้ บ ริิการการรัั บ ชำำ�ร ะเงิินในตู้้�เติิมเงิินส่่ ว นใหญ่่ จ ะอยู่่�ใน
รููปของเงิินสด จึึงทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงจากการถููกโจรกรรม
หรืือถููกงััดตู้้� ซึ่่ง� หากเกิิดกรณีีดัังกล่่าวอาจทำำ�ให้้บริิษััทฯ สููญเสีียเงิินสด
มีีค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการซ่่ อ มตู้้� ซึ่่� ง อาจส่่ ง ผลต่่ อ ผลการดำำ� เนิินงาน
สถานะการเงิินในภาพรวมของบริิษััทฯ และโอกาสทางธุุรกิิจในอนาคต
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงข้้างต้้น โดยได้้เลืือกทำำ�เล
ที่่�มีีศัักยภาพและมีีความปลอดภััยต่่อการถููกโจรกรรม นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญและได้้มีีการพััฒนาและปรัับปรุุงระบบรัักษา
ความปลอดภััยของตู้้�เติิมเงิิน และตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิอย่่างต่่อเนื่่�อง
มาโดยตลอด ซึ่่�งระบบดัังกล่่าวถููกควบคุุมด้้วยระบบเซนเซอร์์ที่่�จะ
ส่่งเสีียงเตืือนภััยเมื่่อ� เกิิดเหตุุการกระแทก การงััดหรืือทุุบตู้้� โดยที่่ร� ะบบ
จะส่่งสััญญาณมายัังส่่วนกลางของบริิษััทฯ (Data Center) เพื่่�อให้้
สามารถแก้้ปััญหาได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
1.8. ความเสี่่� ย งจากการใช้้ บ ริิ ก ารตัั ว แทนติิ ดตั้้� ง
ตู้้�เติิมเงิิน (Agent) และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

ปััจจุุบันั รายได้้บางส่่วนจากการให้้บริิการเติิมเงิินผ่่านตู้้�เติิมเงิิน
มาจากความร่่วมมืือระหว่่างตััวแทนติิดตั้้�งตู้้�เติิมเงิินที่่�จะเป็็นผู้้�ดููแล
การดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับตู้้�ตามเงิินตามพื้้�นที่่�ต่่างๆ รวมถึึงการวางตู้้�
เติิมเงิินและตู้้�ขายสิินค้้าไว้้ที่่�บริิเวณสถานที่่�ของพัันธมิิตรต่่างๆ ซึ่่�ง
กระจายอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพ ดัังนั้้�น บริิษััทฯ อาจมีีความเสี่่�ยงที่่�
ตััวแทนติิดตั้้ง� ตู้้�เติิมเงิิน และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจไม่่ปฏิิบัติิั ตามข้้อกำำ�หนด
ในสััญญา เป็็นเหตุุให้้สััญญาดัังกล่่าวถููกยกเลิิก และอาจส่่งผลต่่อ
ผลการดำำ�เนิินงาน สถานะการเงิินในภาพรวมของบริิษััทฯ และโอกาส
ทางธุุรกิิจในอนาคตของกลุ่่�มบริิษััทฯ
บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงประเด็็นความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยได้้
มีีการกำำ� หนดข้้ อ ตกลงในสัั ญญ า และอัั ต ราผลตอบแทนให้้ กัั บ
ตััวแทนติิดตั้้�งตู้้�เติิมเงิินและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจในอััตราที่่�แข่่งขัันได้้
และไม่่ทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีต้้นทุุนมากจนขาดความสามารถในการแข่่งขััน
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีการตรวจเยี่่�ยมและประเมิินตััวแทนติิดตั้้�งตู้้�เติิม
เงิินในแต่่ละพื้้�นที่่� มีีการอบรมตััวแทนติิดตั้้�งตู้้�เติิมเงิินอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่อ� สร้้างความคุ้้�นเคย และเป็็นการให้้ความรู้้�แก่่ตัวั แทนติิดตั้้ง� ตู้้�เติิมเงิิน
ดัังกล่่าว เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ตามหลัักการและนโยบายที่่�
บริิษัทั ฯ ได้้วางไว้้ และเป็็นการพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการของตััวแทน
ติิดตั้้ง� ตู้้�เติิมเงิินอย่่างต่่อเนื่่อ� ง อีีกทั้้�งยัังมีีการเจรจากัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ทุุกราย และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานและปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างใกล้้
ชิิด บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีพัันธมิิตรที่่�วางตู้้�เติิมเงิินและตู้้�ขายสิินค้้า
อััตโนมััติิรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 62,000 ตู้้� โดยส่่วนใหญ่่จะกระจายอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศไทย ทำำ�ให้้เป็็นการลดความเสี่่�ยงจากการไม่่ปฏิิบััติิ
ตามสััญญาและอาจเกิิดการยกเลิิกสััญญาเฉพาะรายตามที่่�กล่่าวมา
ข้้างต้้น
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1.9. ความเสี่่ย
� งจากการไม่่ได้้รับ
ั การต่่ออายุุใบอนุุญาต
ที่่�สำำ�คััญในการประกอบธุุรกิิจ

ปััจจุุบััน การประกอบธุุรกิิจตู้้�เติิมเงิินถืือเป็็นการให้้บริิการ
รัับชำำ�ระเงิินแทนด้้วยวิิธีีการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้การ
กำำ�กัับดููแลของธนาคารแห่่งประเทศไทย อีีกทั้้�งยัังอยู่่�ภายใต้้การ
กำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์
และกิิจการโทรคมนาคมแห่่ ง ชาติิ สำำ� หรัั บ การทำำ�ซึ่่� ง เครื่่� อ งวิิทยุุ
โทรคมนาคม หรืืออุุปกรณ์์ใดๆ ของเครื่่�องวิิทยุุคมนาคมเพื่่�อการ
จำำ�หน่่าย จึึงทำำ�ให้้บริิษััทฯ อาจมีีความเสี่่�ยงที่่�ไม่่ได้้รัับการต่่ออายุุ
ใบอนุุญาต และส่่งผลให้้บริิษััทฯ ไม่่สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่าง
ถููกต้้องตามกฎหมาย ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อผลการดำำ�เนิินงาน สถานะ
การเงิินในภาพรวม และโอกาสทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในอนาคตได้้
อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทฯ พิิจารณาเห็็นแล้้วว่่าความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
อยู่่�ในระดัับที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ�� เนื่่�องจากบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขของ
ใบอนุุญาตที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และได้้รับั การต่่อใบอนุุญาตต่่างๆ มาโดยตลอด
อีีกทั้้�งยัังมีีการตรวจสอบการทำำ�งาน ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดและ
เจตนารมย์์ของใบอนุุญาตต่่างๆ อีีกด้้วย นอกจากนี้้�การต่่ออายุุ
ใบอนุุญาตดัังกล่่าวยัังมิิได้้มีีค่่าใช้้จ่่ายที่่ม� ากอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
1.10. ความเสี่่�ยงจากการถููกฟ้้องร้้องจากลููกค้้าหรืือผู้้�
ใช้้บริิการ

บริิษััทฯ อาจมีีความเสี่่�ยงจากการถููกฟ้้องร้้องโดยลููกค้้าที่่�ซื้้�อ
ตู้้�เติิมเงิินไปแล้้ ว และไม่่ ไ ด้้ มีี การปฏิิบัั ติิ ตามสัั ญญ าซื้้� อ ขายไม่่ ว่่ า
จะเกิิดจากฝั่่�งบริิษัั ทฯ หรืือลููกค้้า รวมถึึงความเสี่่�ยงจากการถููก
ฟ้้ อ งร้้ อ งกรณีีที่่� บ ริิษัั ท ฯ เรีียกเก็็ บ ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการคืืนตู้้�เติิมเงิิน
โดยมิิได้้ระบุุเงื่่�อนไขการเก็็บค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวในสััญญาซื้้�อขาย และ
อาจมีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกฟ้้องร้้องจากผู้้�ใช้้บริิการเนื่่�องจากปััญหาการ
ให้้บริิการ ทั้้�งนี้้� เนื่่อ� งจากบริิษััทฯ มีีตู้้�เติิมเงิินกระจายอยู่่�ในหลายพื้้�นที่่�
ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้บริิษััทฯ กำำ�กัับควบคุุมได้้ไม่่ทั่่�วถึึง โดยความเสี่่�ยงจากการ
ถููกฟ้้องร้้องดัังกล่่าว อาจทำำ�ให้้บริิษััทฯ เสื่่�อมเสีียชื่่�อเสีียงและได้้รัับ
ความเสีียหายจนได้้รัับผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานและสถานะทาง
การเงิิน และโอกาสทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในอนาคตได้้
ทั้้�งนี้้� ประเด็็นดัังกล่่าวถืือเป็็นการประนีีประนอมทางธุุรกิิจ
สำำ�หรัับมููลหนี้้�คงค้้าง ซึ่่ง� ถืือเป็็นเพีียงกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่ทำ� ำ�ให้้
บริิษััทฯ มีีผลขาดทุุนจากการยึึดตู้้�คืืนน้้อยที่่สุุ� ด โดยที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ
ยัังมิิเคยถููกฟ้้องร้้องโดยลููกค้้าและเพื่่�อให้้มีีความเข้้าใจตรงกัันระหว่่าง
บริิษััทฯ และลููกค้้าในกรณีีข้้างต้้น บริิษััทฯ จึึงได้้ทำำ�การระบุุเงื่่�อนไข
สำำ�หรัับการเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายในการยึึดคืืนตู้้�แล้้วในสััญญาซื้้�อขาย
ปััจจุุบััน

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
2. ความเสี่่�ยงของธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์
2.1. ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ

สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติินั้้�น มีีการแข่่งขัันที่่�ค่่อนข้้างรุุนแรงและคาดการณ์์ว่่ายัังมีีแนวโน้้มการเติิบโตต่่อเนื่่�อง
ในอนาคต โดยเจ้้าของตู้้�มีีการผนวกเทคโนโลยีีในการชำำ�ระเงิินและการเก็็บสิินค้้าคงเหลืือมาใช้้กัับตู้้�ขายสิินค้้าเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม รวมถึึง
มีีการคััดเลืือกสิินค้้าภายในตู้้�โดยเน้้นคุุณภาพสิินค้้าและความหลากหลาย ปััจจุุบััน บริิษััท ซัันเวนดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ยัังถืือได้้ว่่า
เป็็นผู้้�นำำ�ตลาดในกลุ่่�มธุุรกิิจนี้้�ที่่�มีีจำำ�นวนตู้้�มากที่่�สุุดและกระจายไปยัังจุุดสำำ�คััญๆ ที่่�มีีศัักยภาพ โดยมีีผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�นๆ รวมถึึง ตู้้�ทีีจีีเวนดิ้้�ง
ตู้้�ยููนิิเพรซิิเดนซ์์ เป็็นต้้น
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าวและบริิษััทย่่อยมีีกลยุุทธ์์หลัักในการสร้้างระบบนิิเวศน์์ทางธุุรกิิจ (Business Ecosystem)
ให้้ กัับกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย โดยเป็็นการรวมของแต่่ ละธุุรกิิจในกลุ่่�มบริิษััทฯ มาดำำ�เนิินกิิจกรรมรวมกััน และส่่งเสริิมกััน (Synergy)
ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงของข้้อมููล (Data) การเกื้้�อหนุุนส่่งเสริิม สนัับสนุุน ซึ่่�งกัันและกััน ตลอดจนการสร้้างเครืือข่่ายการให้้บริิการแก่่
ผู้้�บริิโภคเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการ สร้้างความพึึงพอใจ และตอบสนองการใช้้จ่่ายเงิินในชีีวิิตประจำำ�วัันของให้้แก่่ผู้้�ใช้้บริิการได้้
ในระดัับสููงสุุด จากธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ คืือการให้้บริิการรัับชำำ�ระเงิินแทนผ่่านตู้้�เติิมเงิิน เชื่่�อมโยงไปยัังตู้้�ให้้บริิการจำำ�หน่่ายอาหาร
และเครื่่�องดื่่�ม ระบบงานศููนย์์อาหาร และระบบบริิการการชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นที่่�จะเป็็น Lifestyle
Payment Provider ในชีีวิิตประจำำ�วัันของกลุ่่�มคนฐานราก พนัักงานโรงงาน หรืือกลุ่่�มคนที่่�ทำำ�งาน ใช้้ชีีวิิตในสถานที่่�ปิิด กลุ่่�มคนต่่างจัังหวััด
และแรงงานจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน ซึ่่�งมีีอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมากและเป็็นตลาดกลุ่่�มที่่�มีีขนาดใหญ่่ในประเทศ โดยปััจจุุบััน โครงการดัังกล่่าว
เป็็นโครงการในอนาคตที่่�อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และขอใบอนุุญาตจากธนาคารแห่่งประเทศไทย
2.2. ความเสี่่ย
� งจากการสั่่�งซื้้�อวััสดุุและว่่าจ้้างประกอบ
ตู้้�เติิมเงิินและการสั่่�งซื้้�อตู้้�ขายสิินค้า้ อััตโนมััติจ
ิ ากบุุคคล
ภายนอก

สำำ�หรัับกรณีีจััดหาตู้้�ขายสิินค้้านั้้�น VDP ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย
ของบริิษััทฯ และได้้เริ่่มปร
� ะกอบธุุรกิิจตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิตั้้ง� แต่่เดืือน
กรกฎาคม 2560 มีีการซื้้�อตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิทั้้�งหมดจากบุุคคล
ภายนอกประมาณ 2-3 ราย คิิดเป็็น ร้้อยละ 16.95 ร้้อยละ 37.54
ร้้อยละ 54.42 และร้้อยละ 30.87 ของยอดซื้้�อสำำ�หรัับงบการเงิินรวม
ในงวดการดำำ�เนิินงานปีี 2561 – 2563 และงวด 12 เดืือนปีี 2564
โดยส่่วนใหญ่่จะเป็็นตู้้�มืือสองจากประเทศญี่่ปุ่� น่� ที่่ยั� งั อยู่่�ในสภาพดีีจาก
ตััวแทนจำำ�หน่่ายตู้้�ขายสิินค้้าในประเทศไทย และภายหลัังจากการซื้้�อตู้้�
มาแล้้วนั้้น� VDP จะทำำ�การติิดสติ๊๊�กเกอร์์ และปรัับปรุุงรููปลักั ษณ์์ภายนอก
ของตู้้�เล็็กน้้อย เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ตู้้�ไปใช้้งานได้้ โดยค่่าใช้้จ่่ายในการ
ปรัับปรุุงดัังกล่่าวไม่่ได้้มีีนััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงาน ดัังจะเห็็นได้้ว่่า
VDP ไม่่ได้้ดำำ�เนิินการผลิิตตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิด้้วยตนเอง จึึงทำำ�ให้้
มีีความเสี่่� ย งกรณีีที่่�ผู้้� ขายตู้้�ขายสิินค้้า อััตโนมััติิ ไม่่ส ามารถส่่ งมอบ
สิินค้้าได้้ หรืือส่่งมอบสิินค้้าไม่่ตรงตามคุุณภาพและเวลา ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้
การดำำ� เนิินธุุรกิิจของ VDP หยุุดชะงัั ก และอาจส่่ ง ผลต่่ อ
ผลการดำำ�เนิินงาน สถานะการเงิินในภาพรวมของบริิษััทฯ และโอกาส
ทางธุุรกิิจในอนาคตของกลุ่่�มบริิษััทฯ
อย่่างไรก็็ตาม VDP ได้้มีีการซื้้�อตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิจาก
ผู้้�จััดจำำ�หน่่าย 2-3 ราย ซึ่่�งไม่่ถููกผููกขาดโดยผู้้�จััดจำำ�หน่่ายรายใด

รายหนึ่่�ง อีีกทั้้�งยัังเน้้นการสำำ�รองทางเลืือกในการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าและ
การว่่าจ้้างบริิการต่่างๆ เสมอ เพื่่�อป้้องกัันเหตุุการณ์์ที่่�ผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
หรืือผู้้�ให้้ บ ริิการรายใดรายหนึ่่� ง ไม่่ ส ามารถจัั ด ส่่ ง สิินค้้ า ให้้ ไ ด้้ ต าม
คุุณภาพและเวลาที่่�ตกลงกััน
2.3. ความเสี่ยงจากสินค้าคงเหลือล้าสมัยกรณีสน
ิ ค้า
ที่วางขายในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ

VDP มีีการสำำ�รองสิินค้้าคงเหลืือ เช่่น สิินค้้าประเภทเครื่่�องดื่่ม�
อาหารต่่ า งๆ ไว้้ เ พื่่� อ รอการขาย โดยกรณีีที่่� บ ริิษัั ทย่่ อ ยดัั ง กล่่ า ว
มีีสิินค้้าคงเหลืือค้้างนานจากการที่่�ขายสิินค้้าไม่่ได้้ จะทำำ�ให้้บริิษััทฯ
มีีความเสี่่�ยงด้้านสิินค้้าล้้าสมััย และ/หรืือหมดอายุุ ซึ่่�งอาจกระทบ
ผลการดำำ�เนิินงานและสถานะทางการเงิินของบริิษััทฯ ในภาพรวม
ทั้้�งนี้้� VDP ได้้มีีการวางแผนสำำ�รองสิินค้้าประเภทเครื่่�องดื่่�ม
อาหารต่่างๆ ตามประมาณการความต้้องการของลููกค้้า เช่่น กรณีี
สิินค้้าประเภทเครื่่�องดื่่�ม อาหารต่่างๆ นั้้�น พนัักงานส่่วนกลางของ
VDP จะวางแผนร่่วมกับั รููทแมนเพื่่อ� พิิจารณาถึึงประเภทสิินค้้าที่่ไ� ด้้รับั
ความนิิยม และไม่่นิิยมในแต่่ละพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้ VDP สามารถสำำ�รอง
สิินค้้าคงเหลืือได้้ตรงตามความต้้องการของผู้้�ซื้้�อมากขึ้้�นและเป็็นการ
ลดความเสี่่�ยงด้้านสิินค้้าล้้าสมััย นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีการสำำ�รวจอายุุ
สิินค้้ า อย่่ า งใกล้้ ชิิ ดและอาจจำำ� หน่่ า ยแบบยกล๊๊อตให้้ แ ก่่ บริิษัั ท
หน่่วยงาน องค์์กร ที่่�มีีความต้้องการอย่่างเร่่งด่่วนเป็็นต้้น
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รายงานประจำ�ปี 2564
3. ความเสี่่� ยงของธุุ ร กิิ จ ระบบโซลูู ชั่่� นส์์ และ
แพลตฟอร์์ม
3.1 ความเสี่ยงด้านงานจัดซื้ออุปกรณ์

สำำ�หรัับกรณีีการจััดหาตู้้�เติิมเงิินนั้้�น บริิษััทฯ มีีการสั่่�งซื้้�อวััสดุุ
และอะไหล่่ เช่่น เครื่่�องสแกนบาร์์โค้้ด เครื่่�องรัับธนบััตร เครื่่�องรัับ
เหรีียญ แผงวงจรสายไฟต่่างๆ อุุปกรณ์์กุุญแจล็็อคตู้้�เติิมเงิิน จากผู้้�จััด
จำำ�หน่่ายวััสดุุและอะไหล่่ซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอก ทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงที่่�
บริิษััทฯ ไม่่สามารถหาอุุปกรณ์์ที่ส่� อดคล้้องกัับความต้้องการของลููกค้้า
ได้้ หรืือไม่่รองรัับกัับระบบที่่ท� างบริิษััทฯ มีีอยู่่� ตลอดจนมีีการประกอบ
ชิ้้�นส่่วนอุุปกรณ์์ด้้วยตนเอง ซึ่่�งหากมีีความล่่าช้้า จะส่่งผลต่่อการส่่ง
มอบงานให้้ลููกค้้าตามกำำ�หนด
ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้มีีการเตรีียมและจััดหาผู้้�จััดจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
มากกว่่า 5 รายและเจรจาข้้อตกลงไว้้ล่่วงหน้้า ทั้้�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ซื้้�ออุุปกรณ์์หรืือการให้้บริิการ ตลอดจนมีีการวางแผนกระบวนการ
จััดซื้้�อ ให้้มีีการเสนอราคาจากทางผู้้�ผลิิต เพื่่�อนำำ�มาเปรีียบเทีียบก่่อน
นำำ�เสนอให้้ผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�จะส่่งมอบงานไม่่ทััน
ตามกำำ�หนด และอุุปกรณ์์ไม่่เพีียงพอหรืือไม่่ตรงตามความต้้องการของ
ลููกค้้าได้้
3.2 ความเสี่่�ยงด้้านการดููแลและ บำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์
และระบบให้้สามารถทำำ�งานได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

การขาดการดููแลอุุปกรณ์์ให้้มีีความพร้้อมในการใช้้งานอยู่่�เสมอ
หรืือการคอยเฝ้้าระวัังความผิิดปกติิของระบบหรืือโปรแกรม ส่่งผลให้้
เกิิดปััญหาด้้านซอฟต์์แวร์์ และฮาร์์ทแวร์์ ไม่่สามารถทำำ�งานได้้อย่่าง
เสถีียร เช่่น อุุปกรณ์์ฟู้้�ดคอร์์ด ไม่่สามารถใช้้งานได้้ หรืือ เซิิฟเวอร์์เกิิด
ขััดข้้อง ทำำ�ให้้ระบบ POS ไม่่สามารถใช้้งานได้้ ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบ
โดยตรงต่่อการบริิการลููกค้้าและเกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััทฯ ทั้้�งที่่�
เป็็นตััวเงิินและไม่่เป็็นตััวเงิิน
บริิษััทฯ ได้้พิิจารณาถึึงความเสี่่�ยงข้้างต้้น และได้้วางแผนและ
กำำ�หนดรอบการเข้้าซ่่อมบำำ�รุุง ดููแลรัักษาอุุปกรณ์์ และมีีการจััดทำำ�
เอกสารส่่งมอบงานบริิการให้้ลููกค้้าเซ้้นรัับทุุกครั้้�ง ตลอดจนการวาง
กำำ�หนดการณ์์ในการเฝ้้าระวัังระบบ และมีีผู้้�ดููแลอยู่่�ตลอดเวลา เพื่่�อ
ให้้สามารถแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างทัันท่่วงทีี เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้
เกิิดผลกระทบต่่อการใช้้งานของลููกค้้า
3.3 ความเสี่่�ยงด้้านการผิิดชำำ�ระเงิินของลููกค้้า

บริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงในเรื่่�องการผิิดสััญญาในการชำำ�ระเงิิน
ลููกค้้า เช่่น ค่่าเช่่าอุุปกรณ์์ต่า่ งๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็น เครื่่อ� ง POS ระบบ Cloud
อุุปกรณ์์ในระบบฟู้้�ดคอร์์ด และอื่่น� ๆ หรืือการชำำ�ระเงิินล่่าช้้ากว่่ามีีการ
ตกลงกัับบริิษัทั ฯ ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ ขาดรายได้้และส่่งผลกระทบต่่อกระแส
เงิินสด รวมไปถึึงงบการเงิินของบริิษััทฯ
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ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดหน่่วยงานโดยเฉพาะ เพื่่อ� ติิดตาม
การชำำ�ระเงิินของลููกค้้า โดยอ้้างอิิงจากกระบวนการตามข้้อกฏหมาย
และมีีการรายงานผลการติิดตาม และสรุุปให้้ผู้้�บริิหารรัับรู้้�อย่่าง
สม่ำำ��เสมอ
3.4 ความเสี่่�ยงด้้านพื้้�นที่ก
�่ ารจััดเก็็บอุุปกรณ์์ และสิินค้า้

การจััดเก็็บอุุปกรณ์์ที่มีีมู
่� ลค่
ู ่าสููง โดยเฉพาะ เครื่่�อง POS หรืือ
อุุปกรณ์์ ฟู้้� ดคอร์์ ด อาจเกิิดปัั ญ หาจาการที่่� มีี การเก็็ บ อุุปกรณ์์ ที่่�
ไม่่เหมาะสม ก่่อนที่่�จะนำำ�ส่่งมอบให้้แก่่ลููกค่่า ทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหาย
ต่่ออุุปกรณ์์ หรืือเกิิดความไม่่ปลอดภััยในการปฏิิบััติิงานในสถานที่่�
ทำำ�งาน รวมทั้้�งจููงใจให้้การเกิิดการทุุจริิต โจรกรรมอุุปกรณ์์ ที่่�มีีการ
เก็็บโดยมีีระบบการรัักษาความปลอดภััยต่ำำ��
บริิษััทฯ จึึงมีีการปรัับปรุุงพื้้�นที่่�จััดเก็็บอุุปกรณ์์ POS และ
อุุปกรณ์์ฟู้้�ดคอร์์ดใหม่่ ให้้มีีห้อ้ งเก็็บที่่มิิ� ดชิิด และมีีการปิิดล๊๊อคทุุกครั้้ง� ที่่�
ไม่่มีีการใช้้งาน ตลอดจนมีีการกำำ�หนดผู้้�ดููแลในการเข้้าออกห้้อง และมีี
การติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิดให้้ทำำ�งานตลอด 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อป้้องกัันความ
เสีียหายและการโจรกรรม
3.5 ความเสี่่�ยงด้้านการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม POS

บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงจำำ�นวนคู่่�แข่่งที่่�มีีเพิ่่�มขึ้้�นตลอดเวลา
ตามความต้้องการใหม่่ๆของผู้้�ใช้้งาน โดยในตลาดบริิษััทฯ ถููกนัับเป็็น
ผู้้�เล่่นรายใหญ่่ เนื่่�องจากมีีฐานลููกค้่่�าจำำ�นวนมาก อย่่างไรก็็ดีีบริิษััทฯ
มีีความเสี่่�ยงเนื่่�องจากพฤติิกรรมและความต้้องการของลููกค้้ามีีการ
เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เสมอ ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทฯ อาจเสีียจำำ�นวนลููกค้้าให้้แก่่ผู้้�
ให้้บริิการรายอื่่�นได้้
โดยทางบริิษััทฯ มีีการจััดตั้้�งทีีมงานเพื่่�อทำำ�การปรัับปรุุงข้้อมููล
ในระบบให้้ทัันสมััยและใช้้งานง่่าย เหมาะแก่่การใช้้งานในยุุคสมััย
ปััจจุุบันั รวมไปถึึงมีีการตรวจสอบและพััฒนาระบบอยู่่�อย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อป้้องกัันข้้อผิิดพลาด รวมไปถึึงมีีการศึึกษากลุ่่�มเป้้าหมายและกลุ่่�ม
ลููกค้้าควบคู่่�กัับทิิศทางของบริิษััทฯ ให้้มีีความชััดเจน ก่่อนที่่�จะมีีการ
ดำำ�เนิินการทางการตลาดเพื่่�อให้้ทีีมมีีความเข้้าใจและสามารถสื่่�อสาร
กัับลููกค้้าได้้ตรงตามวััตถุุประสงค์์
4. ความเสี่่�ยงของธุุรกิิจการให้้บริิการทางการเงิิน
4.1 ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมสิินเชื่่�อ

ช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา ธุุรกิิจสิินเชื่่�อมีีการแข่่งขัันที่่�สููงขึ้้�น โดยมีี
สาเหตุุมาจากอััตราดอกเบี้้�ยและค่่าธรรมเนีียมที่่�สููง ประกอบกัับการ
ที่่�โลกต้้องเผชิิญวิิกฤตการณ์์ COVID-19 ทำำ�ให้้มีีลููกค้้าที่่�เข้้ามาใน
ระบบสิินเชื่่�อเพิ่่�มมากขึ้้�น จึึงเป็็นเหตุุผลที่่�ทำำ�ให้้มีีสถาบัันการเงิินและ
ผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่ใช่่สถาบัันการเงิินเข้้ามาแข่่งขัันและลงทุุนในธุุรกิิจ
สิินเชื่่�อเพิ่่�มอย่่างก้้าวกระโดด

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริิษััทฯ ได้้คำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าวและได้้พิิจารณาถึึง
ความเสี่่ย� งข้้างต้้น และบริิษััทฯ มั่่น� ใจได้้ว่า่ ความเสี่่ย� งดัังกล่่าวจะไม่่ส่ง่
ผลกระทบต่่อธุุรกิิจ เนื่่�องจากทางบริิษััทฯ มีีฐานลููกค้้าหลัักในอยู่่�ใน
Ecosystem ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้สามารถเข้้าถึึงและคััดกรองลููกค้้าได้้ ตลอดจน
จากข้้อมููลลูกู ค้้าที่่บ� ริิษััทฯ มีีอยู่่�ในระบบ ทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีความคุ้้�นเคย
และเข้้าใจพฤติิกรรมในการชำำ�ระหนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี จึึงทำำ�ให้้บริิษััทฯ
สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยที่่�รัับรู้้�และปรัับตััวให้้
เข้้ากัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน
4.2 ความเสี่่ย
� งจากการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมนายหน้้า
ประกัันภััย

ธุุรกิิจนายหน้้าประกัันภััยมีีผู้้�ประกอบการทั้้�งบริิษััทขนาดใหญ่่
และขนาดกลางเป็็นจำำ�นวนมาก รวมถึึงนายหน้้าประกัันภััยประเภท
บุุคคลธรรมดา ที่่เ� พิ่่มขึ้
� น้� อย่่างก้้าวกระโดดทุุกปีี ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ มีีจำำ�นวน
คู่่�แข่่งในตลาดเป็็นจำำ�นวนมาก อีีกทั้้�งธุุรกิิจนายหน้้าประกัันภััยของ
บริิษััทฯ ถููกก่่อตั้้�งในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมาไม่่นานนี้้� ทำำ�ให้้มีีความยากใน
การหาลููกค้้า เมื่่�อเปรีียบเทีียบจำำ�นวนประชากรกัับจำำ�นวนนายหน้้า
ขายประกัันภััย
ดัังนั้้�น เพื่่อ� เพิ่่ม� ความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ฯ
จึึงได้้มีีการวางแผนกลยุุทธ์์ที่่�ชััดเจนโดยการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์เข้้าถึึง
กลุ่่�มผู้้�บริิโภคใน Ecosystem ของ SABUY เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทฯ มีี
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยที่่�หลากหลายไม่่ว่่าจะเป็็น ประกัันชีีวิิต ประกััน
รถยนต์์ ประกัันอุุบััติิเหตุุ ประกัันการเดิินทาง และอื่่�นๆ อีีกทั้้�งการ
ใช้้จุุด drop-off ที่่อ� ยู่่�ในเครืือบริิษััทฯ เป็็นอีีกจุุดในการซื้้�อขายประกััน
ภััย ซึ่่ง� มีีมากกว่่า 10,000 จุุดทั่่�วประเทศ ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถเข้้าถึึง
จำำ�นวนลููกค้้าได้้มากโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องพึ่่�งพึึงทรััพยากรบุุคคลเท่่าบริิษัทั
อื่่น� ๆ ที่่อ� ยู่่�ในตลาดการแข่่งขััน อย่่างไรก็็ตามบริิษัทั ฯ ก็็ได้้มุ่ง่� เน้้นในการ
พััฒนาทรััพยากรบุุคคล ให้้มีีความเป็็นมืืออาชีีพ มีีมาตรฐานและโปร่่งใส
ต่่อลููกค้้า ตลอดจนมีีการสร้้างความสััมพันั ธ์์อันั ดีีกัับลููกค้้าผ่่านกิิจกรรม
ต่่างๆ จึึงทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีความน่่าเชื่่�อถืือและเป็็นที่่รู้้�จั
� ักในวงกว้้าง ซึ่่�ง
สามารถช่่วยลดความเสี่่�ยงจากสภาวะการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม
นายหน้้าประกัันภััยได้้
4.3 ความเสี่่ย
� งจากการเปลี่่ยน
� แปลงข้้อมููลในธุรุ กิิจนาย
หน้้าการขายประกััน

เนื่่�องจากบริิษััทฯ เป็็นเพีียงตััวแทนจำำ�หน่่ายขายประกััน จึึง
อาจมีีความเสี่่�ยงที่่�รายละเอีียดของประกัันจะถููกเปลี่่�ยนแปลงโดย
ไม่่ทราบล่่วงหน้้า ทำำ�ให้้การซื้้�อขายประกัันอาจถููกฟ้้องร้้องหรืือยกเลิิก
ได้้ บริิษััทฯ ได้้พิิจารณาถึึงความเสี่่�ยงดัังกล่่าวและได้้เซ็็นสััญญาคู่่�ค้้า
กัับบริิษััทฯ ที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือระดัับโลก ซึ่่�งสามารถลดความเสี่่�ยง
ณ จุุดนี้้�ลงได้้ อีีกทั้้�งบริิษััทฯ จะมีีการตรวจรายละเอีียดสััญญากัับทาง
คู่่�ค้้าอย่่างสม่ำำ��เสมอทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างโปร่่งใส
และมีีความน่่าเชื่่�อถืือ

4.4 ความเสี่่�ยงในการจััดหาบุุคลากร

ธุุรกิิจในกลุ่่�มการให้้บริิการทางเงิินเป็็นธุุรกิิจที่่จำ� �ำ เป็็นต้้องพึ่่�งพา
บุุคลากรที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถ และมีีประสบการณ์์ในการทำำ�หน้้าที่่�
หากไม่่สามารถหาบุุคลากรใหม่่ หรืือทดแทนในตำำ�แหน่่งงานที่่�ขาดได้้
หรืือขาดกระบวนการในการสรรหาบุุคลากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ หรืือ
เป็็นตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� ที่่�สำำ�คััญ ทำำ�ให้้บุุคลากรในการทำำ�งานไม่่เพีียงพอ
หรืือขาดบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพที่่�จะขัับเคลื่่�อนบริิษััทให้้มีีการเติิบโต
ตามเป้้าหมายได้้
โดยบริิษััทฯ จึึงมุ่่ง� เน้้นให้้ความสำำ�คัญถึึ
ั งการบริิหารและสรรหา
ทรััพยาการบุุคคล และแนวทางในการลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยมีี
การว่่าจ้้างบริิษััทจากภายนอกเพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังในการสรรหาบุุคลากร
เพิ่่�มเติิมจากหน่่วยงานทรััพยากรมนุุษย์์ และมีีการกำำ�หนดตำำ�แหน่่ง
หน้้าที่่� และขอบเขตที่่�รัับผิิดชอบให้้ชััดเจนเพื่่�อให้้รัับพนัักงานเข้้ามา
ได้้ตรงกัับความต้้องการของหน่่วยงาน รวมทั้้�งการเปิิดสถานที่่�ทำำ�งาน
ภายนอก เพื่่�อลดข้้อจำำ�กััดในการเดิินทางของพนัักงาน และมีีโอกาส
รัับพนัักงานที่่�มีีคุุณภาพเข้้ามาได้้มากขึ้้�น
� ๆ ที่่�มีผ
5. ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านอื่่น
ี ลกระทบต่่อกลุ่่�ม
ธุุรกิิจมากกว่่า 1 กลุ่่�ม
5.1. ความเสี่่ย
� งจากการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านผิิดพลาดหรืือทุุจริิต
ของพนัั ก งานเก็็ บ เงิิ นที่�่ ตู้้� เติิ ม เงิิ น และตู้้�ขายสิิ นค้้ า
อััตโนมััติิ (พนัักงานรููทแมน)

บริิษััทฯ มีีการว่่าจ้้างรููทแมนซึ่่�งเป็็นพนัักงานของบริิษััทฯ เอง
ในการเก็็บเงิินที่่�ตู้้�เติิมเงิินและตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ รวมถึึงการเติิม
สิินค้้าภายในตู้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่อ� ให้้มีีสิินค้้าวางจำำ�หน่่ายตลอด ดัังนั้้�น
บริิษััทฯ จึึงอาจมีีความเสี่่�ยงที่่�พนัักงานรููทแมนปฏิิบััติิงานผิิดพลาด
หรืือเกิิดการทุุจริิต ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อผลการดำำ�เนิินงาน สถานะการเงิิน
ของบริิษััทฯ ได้้
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การตรวจสอบยอดเงิินกระทบกัับ
ยอดที่่�แสดงในระบบทุุกตู้้�ทุุกวััน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าพนัักงานเก็็บเงิินส่่ง
มอบเงิินสดครบถ้้วน และจากข้้อมููลในอดีีตตั้้�งแต่่เริ่่�มประกอบธุุรกิิจ
ตู้้�เติิมเงิินและตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ การทุุจริิตที่่�เกิิดขึ้้�นจากพนัักงาน
รููทแมนนั้้�นมีีเป็็นเพีียงส่่วนน้้อย อย่่างไรก็็ตามบริิษััทฯ ได้้มีีการรัับมืือ
โดยการตั้้�งกฎเกณฑ์์ กระบวนการคััดเลืือกพนัักงาน นโยบายการ
คััดเลืือกพนัักงานรููทแมนให้้เป็็นไปอย่่างเข้้มงวดและโปร่่งใส เพื่่�อ
ป้้องกัันไม่่ให้้มีีความเสี่่�ยงจากการปฏิิบััติิงานที่่�โอกาสจะทุุจริิต โดย
พิิจารณาจากประวััติิ คุุณลัักษณะที่่�เหมาะสมกัับการทำำ�งาน และ
ดำำ�เนิินการให้้มีีบุุคคลที่่ส� ามที่่มีี� ความเชื่่อ� ถืือทำำ�การค้ำำ��ประกัันพนัักงาน
ดัั ง กล่่ า วแต่่ ล ะรายในสัั ญญ าจ้้ า งงานเพื่่� อ เป็็ น หลัั ก ประกัั น กรณีีที่่�
พนัักงานรููทแมนทุุจริิตหรืือบริิษััทฯ ไม่่สามารถเรีียกเก็็บเงิินหรืือสิินค้้า
จากพนัักงานรููทแมนได้้ครบถ้้วน
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รายงานประจำ�ปี 2564
5.2. ความเสี่่�ยงจากการพึ่่� งพิิ งทรััพยากรบุุคคลเฉพาะ
ทาง

เนื่่�องจากธุุรกิิจของบริิษััทฯ ค่่อนข้้างมีีความซัับซ้้อนและต้้อง
อาศััยการเชื่่�อมโยงของเทคโนโลยีีเข้้ากัับส่่วนงานต่่างๆ บริิษััทฯ จึึง
มีีการพึ่่�งพาทรััพยากรบุุคคลเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง บุุคลากรด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและระบบการดำำ�เนิินงาน
ซึ่่ง� มีีความสััมพันั ธ์์กับั ผู้้�ประกอบการโทรคมนาคม ธนาคารพาณิิชย์์ ฯลฯ
ซึ่่ง� กรณีีที่่บ� ริิษััทฯ สููญเสีียบุุคลากรเฉพาะทางดัังกล่่าว อาจทำำ�ให้้ส่ง่ ผล
ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ หยุุดชะงััก และอาจส่่งผลต่่อผลการ
ดำำ�เนิินงาน สถานะการเงิินในภาพรวมของบริิษััทฯ และโอกาสทาง
ธุุรกิิจในอนาคตของบริิษััทฯ ได้้
อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นนโยบายบริิหารทรััพยากรบุุคคล
อย่่างเหมาะสมเพื่่�อลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว เช่่น การพิิจารณาค่่าจ้้าง
และค่่าตอบแทนแก่่พนัักงานโดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของตำำ�แหน่่งงาน ค่่าจ้้างแรงงานในตลาดเมื่่อ� เทีียบกัับบริิษััทอื่น่� และมีี
ขั้้น� ตอนการประเมิินผลงานของพนัักงานอย่่างเป็็นระบบ รวมทั้้�งยัังยััง
มีีนโยบายการสรรหาผู้้�บริิหารมาสืืบทอดตำำ�แหน่่งที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั (Successor
plan) ได้้แก่่ตำำ�แหน่่งระดัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (C-level) และผู้้�บริิหาร
ในสายงานต่่างๆ ควบคู่่�ไปกัับนโยบายการพััฒนาบุุคลากร โดยเฉพาะ
บุุคลากรแถวระดัับถััดมาของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้พนัักงาน
สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถปฏิิบััติิงานทดแทนกััน
ได้้ นอกจากนี้้� บริิษััทได้้มีีโครงการ SABUY Academy เพื่่�อพััฒนา
บุุคลากรรุ่่�นใหม่่และมุ่่�งเน้้นที่่�จะให้้เข้้ามาทำำ�งานบริิษััทอีีกด้้วย โดย
โครงการดัังกล่่าวถููกบรรจุุอยู่่�ในแผนธุุรกิิจของบริิษััทในระยะกลาง
และยาวด้้วย
อนึ่่�ง เพื่่�อเป็็นการสร้้างแรงจููงใจให้้กัับพนัักงานบริิษััทฯ ที่่�
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 และ 2564 เมื่่อ� วัันที่่� 18 มีีนาคม
2562 และ 20 เมษายน 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้บริิษััทฯ เพื่่�อจััดสรร
และเสนอขายใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิเพื่่อ� ซื้้อ� หุ้้�นสามััญเพิ่่มทุุ
� นของบริิษััทฯ
ให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ่ ย (“SABUYWA”) จำำ�นวน 45,000,000 หน่่วย และ (“SABUY-WB”) จำำ�นวน
29,500,000 หน่่วย และได้้จััดสรรและเสนอขายไปเมื่่�อวัันที่่� 18
มีีนาคม 2562 และ 20 เมษายน 2564 ทั้้�งนี้้� จำำ�นวนใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิิ
ที่่�จััดสรรให้้แก่่กรรมการ ผู้้�บริิการ พนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััท
ย่่อย ขึ้้�นอยู่่�กัับตำำ�แหน่่ง อายุุงาน ความรู้้�และประสบการณ์์ ความรัับ
ผิิดชอบ ผลการปฏิิบััติิงานหรืือประโยชน์์ที่่�บริิษััทจะได้้รัับ
5.3. ความเสี่่ย
� งจากการสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา (COVID-19)

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา (COVID-19)
ในช่่วงปีี 2563 และปีี 2564 ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทฯ ในแง่่ภาพรวมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เนื่่อ� งจากการระบาดของ
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เชื้้�อไวรััสดัังกล่่าวทำำ�ให้้ภาครััฐออกมาตรการสำำ�คััญต่่างๆ เพื่่�อควบคุุม
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 เช่่น การประกาศปิิดห้้างสรรพสิินค้้า
ชั่่ว� คราว การรณรงค์์ให้้ทำำ�งานที่่บ้� า้ น (Work from home) การรณรงค์์
ให้้ลดการออกจากบ้้านไปยัังแหล่่งชุุมชนหรืือสถานที่่�ที่่�มีีผู้้�คนแออััด
และการควบคุุมการเดิินทางข้้ามจัังหวััดเพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของ
COVID-19 เป็็นต้้น
จากมาตรการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลโดยตรงต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยธุรกิจตูเ้ ติมเงิน ได้รบั ผลกระทบจากการที่จ�ำนวนตูเ้ ติม
เงนิ ขายในงวดปี 2563 ลดลงจากที่ขายเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจาก
พนักงานขายไม่สามารถเดินทางเพื่อหาลูกค้ารายใหม่ได้ และมูลค่า
การท�ำรายการผ่านตู้เติมเงินลดลง เนื่องจากลูกค้าบางส่วนได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การให้อินเตอร์เน็ตฟรี การช่วยเหลือค่า
ไฟฟ้า ค่าน�้ำประปา เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการให้บริการผ่าน
ตู้เติมเงินลดลงเช่นกัน ในขณะที่ปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบอย่าง
ต่อเนอื่ งจากมาตรการ Lock down ของรัฐบาลอันเกดิ จากการระบาด
ของ COVID-19 ในเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม ส่งผลต่อการ
เดินทางของพนักงานขายไปยังพื้นที่เป้าหมายการจ�ำหน่ายตู้เติมเงิน
ในส่่วนของธุุรกิิจขายสิินค้้าผ่่านตู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าอััตโนมััติิ ได้้
รัับผลกระทบในช่่วงสั้้�น ๆ จากการปิิดห้้างสรรพสิินค้้าชั่่�วคราว และ
การรณรงค์์ให้้อยู่่�บ้้าน ส่่งผลให้้ยอดจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านตู้้�จำ�ำ หน่่าย
สิินค้้าอััตโนมััติิลดลง อย่่างไรก็็ตาม รายได้้จากการขายสิินค้้าได้้รัับ
ผลกระทบในช่่วงเวลาสั้้�นและค่่อย ๆ กลัับเข้้าสู่่�ภาวะปกติิ ตั้้�งแต่่เดืือน
พฤษภาคม 2563 เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดภายในประเทศ
เริ่่�มคลี่่�คลาย นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนสิินค้้าภายในตู้้�
ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของลููกค้้า โดยได้้ติิดต่่อคู่่�ค้้าเพื่่�อนำำ�
หน้้ากากผ้้ามาจำำ�หน่่ายที่่�ตู้้�จำ�ำ หน่่ายสิินค้้าอััตโนมััติิ ในขณะที่่�ปีี 2564
ยัังคงได้้รัับผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�องจากมาตรการ Lock down ของ
รััฐบาลอัันเกิิดจากการระบาดของ COVID-19 ในเดืือนเมษายน และ
เดืือนสิิงหาคม เช่่นเดีียวกัับตู้้�เติิมเงิิน ส่่งผลต่่อการเข้้าเติิมสิินค้้าในตู้้�ที่่�
อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห้้างสรรพสิินค้้า
ในส่วนของธุรกิจให้บริการระบบศูนย์อาหาร ไม่ได้รับผลกระ
ทบที่รุนแรงเนื่องจากธุรกิจดังกล่าวได้รับค่าบริการตามสัญญา และ
แม้ว่าศูนย์การค้าที่ติดตั้งระบบศูนย์อาหารจะปิดชั่วคราว แต่ลูกค้าก็
ยังคงช�ำระค่าบริการตามปกติ ดังเห็นได้จากรายได้จากการให้บริการ
ติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร
5.4 ความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์

ในปััจจุุบัันเทคโนโลยีีได้้พััฒนาและเปลี่่�ยนแปลงอย่่างก้้าว
กระโดดและรวดเร็็ว อย่่างไรก็็ตามภััยคุุกคามจากไซเบอร์์จึึงมีีแนวโนม
ที่่�จะเกิิดและก่่อความเสีียหายมากขึ้้�น เช่่นการโจมตีีบนระบบบน
Cloud Computing ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยระบบ Cloud
Computing เป็็นหลััก ไม่่ว่า่ จะเป็็น ตู้้�เติิมสบายพลััส, SABUY Money,

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
SABUY Exchange, SABUY Solutions, SABUY Vending Plus
และอื่่น� ๆ การถููกโจมตีีทางไซเบอร์์ จะส่่งผลกระทบโดยตรงกัับบริิษััทฯ
ในหลายระดัับ เช่่น 1) ข้้อมููลของผู้้�ใช้้งานในระบบถููกนำำ�ไปใช้้หรืือ
เผยแพร่่โดยไม่่ได้้ความยิินยอม 2) ระบบขััดข้้อง ผู้้�บริิโภคไม่่สามารถ
ใช้้งานสิินค้้าและบริิการได้้ 3) มีีโอกาสทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้งานในระบบเกิิด
ความเสีียหายทางการเงิิน อีีกทั้้�งผลกระทบต่่อบริิษััทฯ ในรููปแบบ
ที่่�ไม่่ใช่่ตััวเงิินคืือ การเสีียฐานลููกค้้าจากความเชื่่�อมั่่�นที่่�ลดถอยลงไป
ตลอดจนกระทบต่่อภาพลัักษณ์์ของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ มีีการพััฒนาบุุคลากรในแผนกที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีความรู้้�
ความสามารถที่่�จะรัับมืือภััยคุุกคามจากไซเบอร์์ได้้ในระดัับดีี อีีกทั้้�งยััง
มีีการจััดหาเครื่่�องมืือและพััฒนาระบบอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สามารถ
มั่่� น ใจได้้ ว่่ า ภัั ย คุุกคามจากไซเบอร์์ ที่่� ซัั บ ซ้้ อ นหรืือไม่่ เ ป็็ น ที่่� รู้้�จัั ก จะ
ไม่่เป็็นภััยต่่อบริิษััทฯ ได้้ นอกจากนี้้�บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดมาตรการ
เพื่่�อควบคุุมภััยคุุกคามจากไซเบอร์์ให้้มีีความครอบคลุุมและการระบุุ
ความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยรวมไปถึึงการป้้องกัันภััยคุุกคาม
(Threat Prevention) การตอบสนองต่่อสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างทัันท่่วงทีี
(Timely & Effective Threat Response) สำำ�หรัับพนัักงานในทุุก
ระดัับ ตั้้�งแต่่คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบริิษััทย่่อย
5.5 ความเสี่่�ยงจากเสถีียรภาพของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

เนื่่�องจากธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยค่่อนข้้างมีีความ
ซัับซ้้อน และใช้้ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นส่่วนหลัักในการให้้
บริิการ จึึงต้้องอาศััยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ดีีในการจััดการ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับธุุรกิิจ เช่่น การจััดการข้้อมููลของสิินค้้า
และผลิิตภััณฑ์์จำ�ำ นวนมากที่่ก� ระจายอยู่่�ตามสถานที่่ต่� า่ งๆ ทั่่�วประเทศ
การรัับส่่งข้้อมููลระหว่่างบริิษััทฯ และคู่่�ค้้า การรัักษาความปลอดภััย
ข้้อมููลทั้้�งข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับลููกค้้าและข้้อมููลการทำำ�รายการต่่างๆ
เป็็นต้้น โดยระบบบริิหารจััดการและควบคุุมอุุปกรณ์์จะถููกติิดตั้้�ง
อยู่่�ที่่�ศููนย์์กลางข้้อมููล (Data Center) ของบริิษััทฯ ซึ่่�งตู้้�เติิมเงิิน
ตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ ระบบ e-Wallet ระบบศููนย์์อาหาร และระบบ
POS จะเชื่่�อมต่่อเข้้ามาเพื่่�อให้้สามารถให้้บริิการได้้ อีีกทั้้�งยัังมีีระบบ
ประมวลผลรายการบริิการที่่ศู� นู ย์์กลางข้้อมููลซึ่่ง� ทำำ�งานประสานกัันกัับ
ระบบบริิหารจััดการและควบคุุมอุุปกรณ์์ ซึ่่ง� จะทำำ�การรัับคำำ�สั่่ง� การทำำ�
รายการต่่างๆ เพื่่อ� ประมวลผล ตามประเภทของรายการนั้้�นๆ ตามข้้อ
กำำ�หนดหรืือข้้อจำำ�กัดั ของผู้้�ให้้บริิการและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
จากนั้้�นระบบบริิหารจััดการวงเงิินจะทำำ�หน้้าที่่�ร่่วมกัับทุุกระบบเพื่่�อ
บัันทึึกรายการ รวมทั้้�งยอดเงิินสะสมของลููกค้้าผู้้�ใช้้บริิการ เมื่่�อมีีการ
ทำำ�รายการต่่างๆ เข้้ามา หรืือ เมื่่�อมีีการปรัับปรุุงวงเงิินตามเงื่่�อนไข
หรืือเหตุุการณ์์ที่่�กำำ�หนด นอกจากนี้้� ระบบดัังกล่่าว ยัังต้้องจััดทำำ�เพื่่�อ
รองรัับการเชื่่�อมต่่อกัับระบบประมวลผลของผู้้�ให้้บริิการภายนอกซึ่่�ง
เป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจเป็็นสำำ�คััญ และกำำ�หนดค่่าการทำำ�งานตามที่่�มีี
สิิทธิ์์� ผ่่านทางระบบงานที่่จั� ัดทำำ�ไว้้โดยเฉพาะ

บริิษัั ท ฯ ตระหนัั ก ถึึงความสำำ�คัั ญ ของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศเป็็นอย่่างมาก โดยจััดให้้มีีบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ มีีความรู้้�
ความเข้้าใจด้้านเทคโนโลยีีเป็็นอย่่างดีี ในการปฏิิบััติิการ และดููแล
รัักษาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััทฯ รวมทั้้�งบริิษััทฯ ยัังจััด
ให้้มีีระบบสำำ�รองข้้อมููลที่่เ� พีียงพอและมีีประสิิทธิิภาพเพื่่อ� ป้้องกัันความ
เสีียหายของข้้อมููล รวมทั้้�งจััดให้้มีีการพััฒนา ซ่่อมแซม และบำำ�รุุงรัักษา
ระบบสารสนเทศของบริิษััทฯ ให้้มีีเสถีียรภาพอยู่่�เสมอ
อนึ่่�ง เนื่่อ� งจากบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ประกอบธุุรกิิจการประกอบธุุรกิิจ
ให้้บริิการการชํําระเงิินได้้รัับอนุุญาตโดยกระทรวงการคลััง และอยู่่�ใน
การกำำ�กัับดููแลของธนาคารแห่่งประเทศไทยภายใต้้พระราชบััญญััติิ
ระบบการชำำ�ระเงิิน พ.ศ. 2560 บริิษััทฯ จึึงต้้องมีีการดำำ�เนิินการอย่่าง
เคร่่งครััดเกี่่ย� วกัับความมั่่�นคงของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ และต้้อง
ทำำ�ปฏิิบัติิั ตามประกาศธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่� สนช. 11/2561 เรื่่อ� ง
นโยบายและมาตรการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางระบบสารสนเทศ
โดยบริิษััทฯ ได้้มีีการว่่าจ้้างผู้้�ตรวจสอบการดำำ�เนิินงานด้้านความมั่่�นคง
ปลอดภััยทางระบบสารสนเทศซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอก ให้้เข้้าทำำ�การ
ตรวจสอบกรณีีดัังกล่่าวโดยเฉพาะเป็็นรายปีี เพื่่�อให้้บริิษััทฯ ทราบถึึง
ข้้อบกพร่่องและให้้สามารถดำำ�เนิินการแก้้ไข นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีี
ศููนย์์ระบบสำำ�รองข้้อมููลไว้้ที่่� บริิษััท กสท โทรคมนาคม จำำ�กัดั (มหาชน)
นอกเหนืือจากศููนย์์กลางข้้อมููล (Data Center) ที่่�บริิษััทฯ เพื่่�อให้้
สามารถย้้ายระบบการให้้บริิการไปยัังศููนย์์สำำ�รองดัังกล่่าวได้้อย่่างทััน
เวลาเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ขััดข้้องที่่ร� ะบบของสำำ�นัักงานใหญ่่
5.6 ความเสี่ยงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวัน
และมีแนวโน้มในการถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผูค้ นในสังคม รวม
ไปถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆ ท�ำให้
บริษัทต้องมีการปรับตัวที่รวดเร็วให้มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อความอยู่รอดและโอกาสในการขยายธุรกิจ
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการผลกระทบจากความ
ก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี โดยการแสวงหาโอกาสและแนวทางการ
ต่่อยอดนวััตกรรมที่่�มีีอยู่่� การพััฒนาระบบในการให้้บริิการลููกค้้า
ที่่�มีีความสะดวก และรวดเร็็ว รวมไปถึึงการนำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
มาพััฒนาในระบบ ทั้้�งด้้าน ฮาร์์ทแวร์์ และซอฟต์์แวร์์ อีีกทั้้�งมีีการศึึกษา
ถึึงความน่่าจะเป็็นในการพััฒนาระบบ เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการ
แข่่งขัันในธุุรกิิจหลัักทั้้�ง 4 กลุ่่�มที่่�มีีอยู่่� ตลอดจนมีีการจััดตั้้�งหน่่วยงาน
เพื่่อ� ดููแลด้้านการเปลี่่ย� นแปลงของเทคโนโลยีี เพื่่อ� ให้้บริิษััทฯ สามารถ
รัักษาความเป็็นผู้้�นำำ�ในตลาดได้้
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6. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิินและการลงทุุน 
6.1 ความเสี่่�ยงจากการที่่�ไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามเป้้าหมายทางธุุรกิิจที่่�วางไว้้

บริิษัั ท ฯ และบริิษัั ทย่่ อ ยอาจมีีความเสี่่� ย งจากการที่่� ไ ม่่ ส ามารถดำำ� เนิินการได้้ ต ามเป้้ า หมายทางธุุรกิิจที่่� ว างไว้้ ซึ่่� ง บริิษัั ท ฯ
ได้้ ข ยายธุุรกิิจของบริิษัั ท เข้้ า สู่่�ธุุรกิิจใหม่่ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและเข้้ า ลงทุุนในโครงการต่่ า งๆ ซึ่่� ง ผลการดำำ� เนิินงานที่่� แ ท้้ จริิ งที่่� จ ะเกิิดขึ้้� น
ในอนาคตอาจไม่่เป็็นไปตามผลการดำำ�เนิินงานตามที่่�ฝ่่ายจััดการของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รวมถึึงผู้้�ลงทุุนคาดหวััง โดยฝ่่ายจััดการ
บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงประเด็็นดัังกล่่าว และจะดำำ�เนิินการติิดตามความคืืบหน้้าของการดำำ�เนิินงานและโครงการต่่างๆ ตามแผนงาน
รวมถึึงจะทำำ�การวิิเคราะห์์ปััจจััยทั้้�งภายในและภายนอกที่่�อาจกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�เป็็นระยะ เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินการต่่างๆ
ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่ว� างไว้้
6.2 ความเสี่่�ยงจากการที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ภายหลัังการจััดการการถืือหุ้้�นต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

ในส่่วนของสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นหลัังจากเหตุุการณ์์ต่่างๆ เช่่น
• การเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนต่่อประชาชนเป็็นครั้้�งแรก (IPO) เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2563
• ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิให้้ออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ (“SABUY-WA”) ให้้แก่่
กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย จำำ�นวน 45,000,000 หน่่วยเมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม 2562
• ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิให้้ออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ (“SABUY-WB”) ให้้แก่่
กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย เป็็นจำำ�นวนไม่่เกิิน 29,500,000 หน่่วย เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2564
• บริิษััทฯการอนุุมััติิให้้ออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนแบบเฉพาะเจาะจงจำำ�นวน 110,000,000 หุ้้�นให้้กัับบริิษััท ทีี.เค.เอส. จำำ�กััด (มหาชน)
ในที่่ปร
� ะชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม 2564
โดยการเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวตลอดจนการออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของ
ส่่งผลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป อาจทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีผลกระทบต่่อการบริิหารเชิิงนโยบายและอาจกระทบต่่อกำำ�ไร
ต่่อหุ้้�นของบริิษััท ซึ่่�งอาจมีีผลเสีียต่่อราคาหุ้้�นได้้
บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงการบริิหารจััดการเงิินทุุนและการถืือครองหุ้้�นอย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วน โดยมุ่่�งเน้้นการเติิบโตของบริิษััทฯ จากการ
เป็็นพัันธมิิตรกัับคู่่�ค้้าที่่ใ� ห้้ประโยชน์์เหมาะสมกัับการเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่ม� เติิมของบริิษััทฯ ตลอดจนเป็็นการสร้้างขวััญและกำำ�ลังั ให้้กับั กรรมการและ
พนัักงานให้้เกิิดความรู้้�สึึกของการเป็็นเจ้้าของบริิษััทฯ ร่่วมกัันผู้้�ก่่อตั้้�งและผู้้�ถืือหุ้้�นดั้้�งเดิิมของบริิษััทฯ
6.3 ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องและความเสี่่�ยงด้้านความสามารถในการชำำ�ระคืืน
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมด
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระภาระผูกพั น

80

หน่วย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

เท่า

0.76

0.82

0.90

เท่า

1.45

2.35

2.06

68.02

55.68

46.95

1.01

0.76

1.03

%
เท่า

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริิษััทฯ มีีแนวโน้้มภาระหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยที่่�สููงขึ้้�นจาก
การขยายตััวของบริิษััท โดยอััตราหนี้้�สิินที่่มีี� ภาระดอกเบี้้�ยต่่อกำำ�ไรก่่อน
ดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย (Interest
Bearing Debt to EBITDA Ratio) โดยในปีี 2562-2564 มีีค่่าเท่่ากัับ
1.45 เท่่า 2.35 เท่่า และ 2.06 เท่่า ตามลำำ�ดัับ แม้้ว่่าอยู่่�ในระดัับที่่�
ไม่่สููงมากนััก แต่่บริิษััทฯ ยัังคงมีีความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องทางการ
เงิิน และเมื่่�อหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยดัังกล่่าวเข้้าใกล้้ช่่วงกำำ�หนด
ชำำ�ระคืืนจะทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงด้้านความสามารถในการชำำ�ระ
คืืนเพิ่่�มสููงขึ้้�น ในขณะที่่�อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระภาระ
ผููกพััน ลดลงพอควร โดยในปีี 2562-2564 มีีค่่าเท่่ากัับ 1.01 เท่่า
0.76 เท่่า และ 1.03 เท่่า ตามลำำ�ดับั เนื่่อ� งจากหนี้้�สิินที่่มีี� ภาระดอกเบี้้�ย
ส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ เป็็นหนี้้�สิินที่่มีี� ภาระดอกเบี้้�ยที่่ค� รบกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายใน 1 ปีี โดยสัังเกตได้้จากอััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่มีี� ภาระดอกเบี้้�ยที่่ค� รบ
กำำ�หนดภายใน 1 ปีี ต่่อหนี้้�สิินที่่มีี� ภาระดอกเบี้้�ยทั้้�งหมดในงวด งวด 12
เดืือนแรกของปีี 2564 ที่่มีีค่
� า่ เท่่ากัับร้้อยละ 46.95 ลดลงเมื่่อ� เทีียบกัับ
สิ้้�นปีี 2563 ที่่มีีค่
� ่าเท่่ากัับร้้อยละ 55.68 ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงความเสี่่�ยง
ด้้านสภาพคล่่องทางการเงิินในระยะสั้้�นที่่�เพิ่่มขึ้
� ้�นเล็็กน้้อย
บริิษััทฯ จึึงอาจมีีความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องและความเสี่่�ยง
ด้้านความสามารถในการชำำ�ระคืืน ในกรณีีที่่�การขยายการลงทุุนหรืือ
ธุุรกิิจใหม่่ของบริิษััทฯ ไม่่สามารถสร้้างผลการดำำ�เนิินงานได้้ตาม
เป้้าหมายทางธุุรกิิจที่่ว� างไว้้ ในขณะที่่บ� ริิษััทฯ มีีภาระหนี้้�สิินเพิ่่มสู
� งู ขึ้้น�
และเข้้าใกล้้ช่่วงกำำ�หนดชำำ�ระ
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ มีีการบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยที่่�
ผ่่านมา บริิษััทฯ วางแผนในการขยายธุุรกิิจและการลงทุุนด้้วยการจััด
โครงสร้้างทางการเงิินที่่สมดุุล
�
โดยการเข้้าร่่วมเป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
(Partnership) ในลัักษณะที่่�บริิษััทฯ ออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนให้้คู่่�ค้้า
เพื่่อ� เป็็นการชำำ�ระค่่าตอบแทนของสิินทรััพย์์ที่ล่� งทุุนบางส่่วนแทนการ
จ่่ายชำำ�ระเป็็นเงิินสดทั้้�งหมด เพื่่�อเพิ่่�มส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นให้้กัับบริิษััทฯ
สร้้างความสมดุุลของหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นและรัักษาสภาพคล่่อง
ของบริิษััทฯ ไว้้ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีการออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงานและกรรมการของบริิษััทฯ (SABUY-W1,
SABUY-WA, SABUY-WB) ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้รัับเงิินสด เพิ่่�ม

สภาพคล่่องและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อมีีการแปลงสิิทธิิจากใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิดัังกล่่าว โดยสามารถใช้้แหล่่งเงิินทุุนดัังกล่่าวในการชำำ�ระ
หนี้้�สิินที่่มีี� ภาระดอกเบี้้�ยบางส่่วนได้้ โดยบริิษัทั ฯ คาดว่่าการขยายธุุรกิิจ
และการลงทุุนใหม่่ของบริิษััทฯ ในอุุตสาหกรรมที่่เ� กื้้อ� หนุุนกัับกิิจกรรม
หลััก (Complimentary) ผ่่านการสร้้างเครืือข่่ายพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ที่่�แข็็งแกร่่ง การผนึึกกำำ�ลัังทางธุุรกิิจ (Synergy) ระหว่่างกลุ่่�มบริิษััทฯ
จะสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้
6.4 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

-ไม่่มีี7. ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย

ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยเป็็นความเสี่่�ยงอัันเนื่่�องจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด ทั้้�งนี้้�ทางบริิษััทมีีการกู้้�เงิิน
จากแหล่่งเงิินกู้้�ต่่างๆเช่่นการกู้้�จากธนาคารและการออกหุ้้�นกู้้� โดย
ความเสี่่�ยงนี้้�จะมีีผลกระทบต่่อการกู้้�เงิินที่่�เป็็นอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว
อัันเมื่่�อมีีการปรัับอััตราดอกเบี้้�ยจากในตลาดเพิ่่�มขึ้้�นก็็จะทำำ�ให้้ต้้นทุุน
การกู้้�เงิินของบริิษััทสููงขึ้้�นตาม สำำ�หรัับหุ้้�นกู้้�ที่่�ทางบริิษััทมีีจะเป็็นการ
ออกหุ้้�นกู้้�ที่มีีอั
่� ตั ราดอกเบี้้�ยคงที่่� ดัังนั้้�นจะไม่่มีีผลต่อ่ ต้้นทุุนที่่สู� งู ขึ้้น� เมื่่อ�
อััตราดอกเบี้้�ยในตลาดมีีการปรัับตััวขึ้น้� อย่่างไรก็็ตามบริิษัทยั
ั งั คงรัักษา
ระดัับการก่่อหนี้้� (Debt/equity) ให้้อยู่่�ในอััตราที่่�ไม่่สููงเกิินไป
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รายงานประจำ�ปี 2564

6. การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่� อความยั่่ง
� ยืืน
บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�ด้้านเทคโนโลยีีที่่�ดำำ�เนิินการโดยคนไทยริิเริ่่�มจากการให้้บริิการด้้านตู้้�เติิมเงิิน
ต่่อมาบริิษััทได้้ขยายธุุรกิิจเพื่่�อตอบสนองผู้้�บริิโภคคนไทยในยุุคปััจจุุบัันและก้้าวข้้ามขีีดจำำ�กััดที่่�ยัังมีีอยู่่� ด้้วยความต้้องการที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�
เทคโนโลยีีด้า้ นการเงิิน (Financial Technology) ในอนาคต ที่่�มีรี ะบบ Ecosystem ของตััวเองที่่�ครบวงจร ซึ่่งปร
� ะกอบด้้วย 4 กลุ่่�มธุุรกิจิ หลััก ได้้แก่่
กลุ่่�มธุุรกิจชำ
ิ �ร
ำ ะเงิิน กลุ่่�มธุุรกิจิ ตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ กลุ่่�มธุุรกิิจระบบศููนย์์อาหารและระบบจััดการร้้านค้้าแบบครบวงจร และกลุ่่�มธุุรกิิจบริิการ
ด้้านการเงิิน
บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงการดำำ�เนิินการธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ให้้เป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ สามารถเจริิญเติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน และสามารถสร้้างประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย ตั้้�งแต่่พนัักงาน ผู้้�ลงทุุน
ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงได้้สร้้างระบบ SABUY Ecosystem เพื่่�อให้้ทุุกคนมีีความสะดวกสบายและปลอดภััยในการ
ซื้้�อขายสิินค้้า หรืือการชำำ�ระเงิิน ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างความสมดุุลทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้ความสุุจริิต เป็็นธรรม โปร่่งใส
และคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกคน
นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ภายใต้้กรอบของ
ธรรมาภิิบาลที่่�ดีี มีีความโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้ โดยมีีความ
มุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะพััฒนาธุุรกิจิ ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างสมดุุลทางเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยตั้้�งมั่่�นที่่�จะดำำ�รงตน
ให้้เป็็นบริิษััทฯ ที่่�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีของสัังคม (Good Corporate
Citizen) ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน และสามารถบริิหารกิิจการ
ให้้เติิบโตอย่่างมั่่�นคงและเป็็นที่่�ยอมรัับในสัังคม บนพื้้�นฐานของจริิยธรรม
และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งสามารถสร้้างผลตอบแทน
ให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยคำำ�นึึงผลกระทบในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจที่่�มีีต่่อผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยในทุุกด้้าน
การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของ
ธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ถืือเป็็นสิ่่�งที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก โดยการบริิหาร
จััดการนั้้�นครอบคลุุมถึึงผู้้�ได้้รัับผลกระทบหรืืออาจส่่งผลกระทบต่่อ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นว่่าผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ได้้รับั การดููแลอย่่างสมดุุลตามพัันธกิิจของบริิษัทั ฯ ในความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
สร้้างคุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกัับสัังคมด้้วยการเอาใจใส่่ดููแลผลประโยชน์์
อย่่างเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มของบริิษััทฯ
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จากความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ บริิการ และนวััตกรรม
การลงทุุนที่่ห� ลากหลาย เพื่่อ� ตอบสนองต่่อความต้้องการของทุุกภาคส่่วน
บริิษััทฯ จึึงได้้พิิจารณากิิจกรรมและกระบวนการดำำ�เนิินงานตลอด
ห่่วงโซ่่คุุณค่่า เพื่่�อระบุุกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายในและภายนอกองค์์กร
อีีกทั้้�งได้้ดำำ�เนิินการรัับฟัังความคิิดเห็็นผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย
ทั้้�งในรููปแบบออนไลน์์และออฟไลน์์ เพื่่�อนำำ�ข้้อมููล ความคิิดเห็็น
และความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในแต่่ละกลุ่่�มมาวิิเคราะห์์ และ
ตอบสนองความต้้องการได้้อย่่างเหมาะสม ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ สามารถ
ระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหมด 9 กลุ่่�ม ประกอบด้้วย พนัักงาน คู่่�ค้้า
(ผู้้�รัับเหมา/ผู้้�ขาย) ลููกค้้า นัักลงทุุน/ผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ความร่่วมมืือทาง
ธุุรกิิจ เจ้้าหนี้้�/เจ้้าของเงิินทุุน หน่่วยงานกำำ�กัับ ชุุมชนและสัังคม และ
สื่่�อมวลชน
อีีกทั้้�ง ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการสานสััมพัันธ์์ร่่วม
กัับกลุ่่�มตััวแทนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่่�งเป็็นไปตามมาตรฐาน AA1000
Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) และ
GRI Standards ทั้้�งนี้้�ข้้อเสนอแนะ ข้้อคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
จะถููกนำำ�ไปพิิจารณาในการคััดเลืือกประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีความ
สำำ�คััญต่่อบริิษััทฯ อีีกทั้้�งในอนาคตบริิษััทฯ จะนำำ�ความคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะของผู้้ �มีีส่่วนได้้เสีียไปจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงาน
สร้้างความสััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อปรัับปรุุง พััฒนา และแก้้ไข
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพต่่อไป

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
พนัักงาน

ช่่องทางการสานสััมพัันธ์์
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

• การสื่่�อสารภายในองค์์กร ร่่วมกัับฝ่่าย

ทรััพยากรบุุคคลหรืือหััวหน้้าแผนก เช่่น
การประชุุมต่่างๆ

ความต้้องการและ
ความคาดหวััง

• การพััฒนาขีีดความสามารถของพนัักงาน • จััดให้้มีีช่่องทางให้้พนัักงานส่่งความ
คิิดเห็็นหรืือข้้อร้้องเรีียน เช่่น การแจ้้ง
• การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ

• แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจ (ปีีละ 1 ครั้้�ง) • ค่่าตอบแทน และสวััสดิิการที่่�เป็็นธรรม
• บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์
• การเป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจด้้านเทคโนโลยีี
• การฝึึกอบรม
(การเติิบโตของธุรุ กิิจ)
• การสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง Social media • การพััฒนาและบููรณาการแพลตฟอร์์ม
เช่่น Facebook และwebsite

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง

การทำำ�งานและรัับรองคุุณภาพของ
อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน

• กิิจกรรมภายในองค์์กรร่่วมกัับพนัักงาน
• ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและ
• การสานสััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ประสิิทธิิภาพการใช้้ทรััพยากร
• รายงานประจำำ�ปีี
• ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (การเพิ่่�ม
• ช่่องทางการร้้องเรีียน
โอกาสให้้ผู้ใ้� ช้้เข้้าถึึงดิิจิิทััล)
• ส่่งเสริิมธรรมาภิิบาล
• การบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

เบาะแส ดำำ�เนิินการสำำ�รวจความพึึงพอใจ
ของพนัักงานทุุกปีี

• ปฏิิบััติิตามมาตรฐานแรงงานไทย
• สร้้างแบบจำำ�ลอง Person Job Fit

Model เพื่่�อสรรหางานที่่�เหมาะสมกัับ
ศัักยภาพบุุคคลและการประเมิินตาม
ประสิิทธิิภาพ

• คิิดค้นผลิ
้
ิตภััณฑ์์ใหม่่ ที่่�สามารถสร้้าง
คุุณค่่าทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

• กำำ�หนดกลยุุทธ์์การนำำ�เสนอคุุณค่่าของ
พนัักงาน (EVP) เช่่น ค่่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์์ที่�่ยุุติิธรรม
โอกาสในการพััฒนาและความก้้าวหน้้า
(การฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาทัักษะ)
และวััฒนธรรมองค์์กร

• กำำ�หนดกลยุุทธ์์จุุดขายของบริิษััท หรืือ
Unique Selling Proposition (USP)

• พััฒนาอุุปกรณ์์/แพลตฟอร์์มในสำำ�นัักงาน

การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม

• สามารถดึึงดููด และรัักษาพนัักงาน
ที่่�มีีความสามารถ

• เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของ

พนัักงานให้้สอดคล้้องกัับค่่านิิยม
ของบริิษััท

• มีีวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เข้้มแข็็งและ
ยืืดหยุ่่�นสอดคล้้องกัับพนัักงาน

• มีีกลไกการร้้องทุุกข์์และแจ้้งเบาะแส
• รัักษาความไว้้วางใจและความสััมพัันธ์์
ระยะยาวกัับพนัักงาน

• สร้้างจิิตสำำ�นึึกและพฤติิกรรมความ

รัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ให้้กัับพนัักงาน

• เป็็นผู้้�นำำ�ธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีี
• มีีความรู้้�ที่่�ทัันสมััยสอดคล้้องกัับแนวโน้้ม
ในอนาคต

• มีีระบบข้้อมููลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ หรืือระบบ

ข้้อมููลขนาดใหญ่่เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ในการทำำ�งาน

เพื่่�อรองรัับการทำำ�งานภายในและพััฒนา
ระบบฐานข้้อมููลแบบบููรณาการหรืือระบบ
ข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data)

• สร้้างแรงจููงใจในการเรีียนรู้้� เช่่น

แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับแลกเปลี่่�ยนการ
เรีียนนรู้้�ร่่วมกััน หรืือการให้้ใบรัับรอง
คุุณสมบััติิของพนัักงาน
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รายงานประจำ�ปี 2564
ช่่องทางการสานสััมพัันธ์์
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
คู่่�ค้้า
(ผู้้�รัับเหมา/
ผู้้�ขาย)

• การประชุุมร่่วมกัับคู่่�ค้้า
• ข้้อตกลงร่่วมกัับคู่่�ค้้า
• จรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ
• การฝึึกอบรมและให้้คำ�ำ ปรึึกษา
• การสานสััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• รายงานประจำำ�ปีี
• การให้้ข้้อมููลและสื่่�อสารผ่่านเว็็บไซต์์
บริิษััทฯ และ Call Center

• ช่่องทางการร้้องเรีียน
ลููกค้้า

• การประชุุมร่่วมกัับลููกค้้า
• การทำำ�ข้้อตกลงและเงื่่�อนไขร่่วมกัับ
ลููกค้้า

ความต้้องการและ
ความคาดหวััง

• การสร้้างโอกาสทางการตลาด
• การจััดการระบบสารสนเทศ
• การให้้คำ�ำ ปรึึกษาทางธุรุ กิิจ
• การเติิบโตของธุรุ กิิจ (ในบริิการต่่างๆ)
• ความปลอดภััยทางไซเบอร์์
• ความไว้้วางใจและความซื่่�อสััตย์์ต่่อ
คู่่�ค้า้ ทางธุรุ กิิจ

• ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่เ�่ ป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่ง
� แวดล้้อม
• การส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ที่่�มีีคุุณภาพ

• การตอบสนองต่่อความต้้องการของ

• การสััมภาษณ์์และสำำ�รวจความพึึงพอใจ ลููกค้้าด้้วยการนำำ�นวัตั กรรมและ
เทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ในผลิิตภััณฑ์์และ
• การเยี่่�ยมลููกค้้า
บริิการ
• การสานสััมพัันธ์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• ความปลอดภััยทางไซเบอร์์และการ
รัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• รายงานประจำำ�ปีี
• การให้้ข้อ้ มููลและสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
Social Media

• ช่่องทางการร้้องเรีียน และให้้คำำ�แนะนำำ�

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง

• การสื่่�อสารจรรยาบรรณคู่่�ค้้าธุุรกิิจ
• การประเมิินความเสี่่�ยงคู่่�ค้้า
• การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมที่่�ทัันสมััย

การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม

• การปรัับปรุุงมาตรฐานคุุณภาพของ
ผลิิตภััณฑ์์และสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือ
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่า

• การเพิ่่�มโอกาสและผลประกอบการ
ทางธุุรกิิจ

• การรัักษาความไว้้วางใจและความ
• การฝึึกอบรมและบริิการให้้คำำ�ปรึึกษา
สััมพัันธ์์ระยะยาวกัับคู่่�ค้้า
• การพััฒนา Platform ในการปฏิิบัติั ิการ
• การลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
และข้้อมููลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพด้้วย
ระบบเรีียลไทม์์และเพิ่่�มความปลอดภััย
ทางไซเบอร์์

• พััฒนาและนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และ

บริิการด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยและ
สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากลเพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า

• การพััฒนาระบบการจััดการความ

ปลอดภััยของข้้อมููล (ISMS) และปฏิิบััติิ
ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล (PDPA)

• สร้้างช่่องทางที่่�สะดวกและรวดเร็็วให้้

สัังคมตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า

• ระบบปฏิิบััติิการ/

แพลตฟอร์์มที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

• การให้้บริิการอย่่างมีีคุุณภาพและ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐานสากล

• การลดและป้้องกัันการโจมตีีทาง
ไซเบอร์์ที่�อ
่ าจะเกิิดขึ้้�น

• การรัักษาและสร้้างความสััมพัันธ์์ที่�่
แน่่นแฟ้้นกัับลููกค้้าและผู้้�ที่่�มีีโอกาส
เป็็นลููกค้้าในอนาคต

ลููกค้้าติิดต่่อ/ร้้องเรีียน/ให้้คำำ�แนะนำำ�

• ดำำ�เนิินการสำำ�รวจความพึึงพอใจของ
ลููกค้้าทุุกปีี

• บููรณาการะบบข้้อมููล/ฐานข้้อมููล

ขนาดใหญ่่เพื่่�อสรรหาผลิิตภััณฑ์์ตาม
ความต้้องการของลููกค้้า

• กำำ�หนดนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อ
ลููกค้้าโดยให้้ความสำำ�คััญต่่อความ
ปลอดภััยของข้้อมููลเป็็นอัันดัับแรก
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ช่่องทางการสานสััมพัันธ์์
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
นัักลงทุุน/
ผู้้�ถืือหุ้้�น

ความต้้องการและ
ความคาดหวััง

• การประชุุมร่่วมกัับนัักลงทุุนและผู้้�ถืือหุ้้�น • ความปลอดภััยทางไซเบอร์์และ
ความปลอดภััยของข้้อมููล
• การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
• การเข้้าร่่วมกิิจกรรมเพื่่�อเผยแพร่่ความ • การเติิบโตของธุรุ กิิจ
เชี่่�ยวชาญและประสิิทธิิภาพของธุุรกิิจ
• ผลการดำำ�เนิินงาน ที่่�ทัันต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีอย่่าง
• เปิิดเผยข้้อมููล ผ่่าน SET Portal
•
•
•
•
•

System
การอภิิปรายและการวิิเคราะห์์ของ
ฝ่่ายบริิหาร
การสานสััมพัันธ์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
รายงานประจำำ�ปีี
การให้้ข้อ
้ มููลและสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
Social Media
ช่่องทางการร้้องเรีียน

•
•
•

รวดเร็็ว
ทิิศทางธุรุ กิิจที่่�ชััดเจน (วิิสััยทััศน์์
แผน นโยบาย)
มีีพนัักงานที่่�มีีความสามารถ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (การเพิ่่�ม
โอกาสให้้ผู้ใ้� ช้้เข้้าถึึงดิิจิทั
ิ ัล)

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง

• การฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน
• การวิิเคราะห์์และจััดทำำ�เอกสารข้้อมููล
•
•
•
•
•
•

คู่่�ความร่่วมมืือ
ทางธุุรกิิจ

• การให้้ความร่่วมมืือในการพััฒนาธุุรกิิจ
• การประชุุม
• การสานสััมพัันธ์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• รายงานประจำำ�ปีี
• จรรยาบรรณคู่่�ความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ
• การให้้ข้้อมููลและสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
•

Social Media
ช่่องทางการร้้องเรีียน

ทุุกไตรมาสเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับ
นัักลงทุุน
สื่่�อสารวิิสััยทััศน์์ เป้้าหมาย และทิิศทาง
ที่่�ชััดเจน
แลกเปลี่่�ยนความเชี่่�ยวชาญด้้าน
เทคโนโลยีีผ่่านแพลตฟอร์์มต่่างๆ เช่่น
กิิจกรรมและเฟสบุ๊๊�คไลฟ์์
การสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ใหม่่ ๆ ด้้วยเทคโนโลยีีขั้้�นสูง
ู เพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการของตลาด
กำำ�หนดจุุดเด่่นของธุุรกิิจในตลาด
เพื่่�อเอาชนะคู่่�แข่่ง
พััฒนาระบบไอทีี/แพลตฟอร์์มและ
ความปลอดภััยในฐานข้้อมููล
การปฏิิบััติต
ิ ามนโยบายการเปิิดเผย
ข้้อมููลและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน

การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม

• การสร้้างความมั่่�นใจและความไว้้วางใจ
•
•
•
•

ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น
เป็็นธุุรกิิจชั้้�นนำำ�ในด้้านเทคโนโลยีี
การเพิ่่�มโอกาสและผลประกอบการ
ทางธุุรกิิจ
การพััฒนาระบบปฏิิบััติิการและ
Platform ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

• การเติิบโตของธุรุ กิิจ
• การให้้ความสำำ�คััญต่่อการให้้ลููกค้้าเป็็น

• จััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยงหรืือแผน

• การได้้ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรใหม่่ ๆ ที่่�มีี

•
•
•

•

•

ศููนย์์กลาง
ทิิศทางการดำำ�เนิินธุรุ กิิจที่่�ชััดเจน
ความปลอดภััยทางไซเบอร์์
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�ง
แวดล้้อม

•
•
•
•

สำำ�รองเพื่่�อเปลี่่�ยนความเสี่่�ยงให้้เป็็น
โอกาส
สื่่�อสารวิิสััยทััศน์์ เป้้าหมาย และทิิศทาง
ที่่�ชััดเจน
ให้้ความสำำ�คััญกัับความต้้องการ
ของลููกค้้าและคุุณภาพของสิินค้้า/
บริิการ
ขยายธุรุ กิิจ (เช่่น การร่่วมทุุน) เพื่่�อ
คิิดค้น
้ และปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ (ใหม่่)
จากเทคโนโลยีีขั้้�นสููง
การทำำ�แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจ
ของคู่่�ความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ
การปฏิิบััติต
ิ ามพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA)

•
•
•

ศัักยภาพ เพื่่�อพััฒนาเทคโนโลยีี
ใหม่่ๆ
การรัักษาความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับ
คู่่�ความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ
เป็็นธุุรกิิจชั้้�นนำำ�ในด้้านเทคโนโลยีี
มีีส่่วนร่่วมในการลงทุุนที่่�คำำ�นึึงถึึง
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
เป็็นธุุรกิิจที่่�มั่่�นคงและมีีความยืืดหยุ่่�น
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
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รายงานประจำ�ปี 2564
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เจ้้าหนี้้�/
เจ้้าของเงิินทุุน

ช่่องทางการสานสััมพัันธ์์
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ความต้้องการและ
ความคาดหวััง

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง

• การประชุุมร่่วมกัันระหว่่างฝ่่ายบริิหาร

• ความมั่่�นคงทางไซเบอร์์และ

• การกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์และเป้้าหมาย

• การพบปะนัักวิิเคราะห์์
• จััดทำำ�สััญญาและข้้อตกลงเป็็น

• ทิิศทางการดำำ�เนิินธุรุ กิิจที่่�ชััดเจน
• การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
• การปรัับตััวและการพััฒนานวััตกรรม

• การรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล

และเจ้้าหนี้้�

ลายลัักษณ์์อัักษร

• การสานสััมพัันธ์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• รายงานประจำำ�ปีี
• การให้้ข้อ้ มููลและสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง

ความปลอดภััยของข้้อมููล

ที่่�ชััดเจนและสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง

ลููกค้้าผ่่านความรัับผิิดชอบต่่อนโยบาย
ลููกค้้าและผู้บ
้� ริิโภค

• การปฏิิบััติติ ามเงื่่�อนไขและสััญญาเงิินกู้้�
อย่่างเคร่่งครััด

การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม

• การเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างมั่่�นคง
• การสร้้างวััฒนธรรมที่่�ยืดหยุ่
ื
่�น

(จากการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
และวิิกฤตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ)

• การสร้้างความไว้้วางใจและความเชื่่�อมั่่�น
ในระยะยาวต่่อบริิษััทฯ

• การปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบของสถาบััน
การเงิินอย่่างเคร่่งครััด

Social Media

• การให้้ความร่่วมมืือในการตอบคำำ�ถามที่่�

• ช่่องทางการร้้องเรีียน

ถููกต้้องต่่อนัักวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ

• การคิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ด้้วย

เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยตามความต้้องการ
ของตลาด

• ปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA)

หน่่วยงาน
กำำ�กัับ

• การพบปะ ชี้้�แจง และพูู ดคุุยในโอกาสต่่าง • การปฏิิบััติติ ามกฎหมายและระเบีียบ

• การปฏิิบััติติ ามกฎหมายและข้้อบัังคัับ

• การมีีส่่วนร่่วมและสนัับสนุุนโครงการ

• การปฏิิบััติติ ามนโยบายต่่อต้้าน

ๆ ร่่วมกัับหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ต่่าง ๆ ของหน่่วยงานภาครััฐ

• เปิิดเผยข้้อมููล ผ่่าน SET Portal
System

• การให้้ข้้อมููลและสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
Social Media

• การสานสััมพัันธ์ผู้์ ้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• รายงานประจำำ�ปีี
• ช่่องทางการร้้องเรีียน

ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ

• การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• การดููแลคุุณภาพของบริิการและสิินค้้า
• ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม

อย่่างเคร่่งครััด

การทุุจริิตคอร์์รััปชัันของบริิษััทฯ และ
นโยบายการจััดการผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
และลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม

• การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• การรัักษาความไว้้วางใจจากสาธารณชน
• การเติิบโตของธุุรกิิจในระยะยาว
• การเพิ่่�มความโปร่่งใสเพื่่�อลดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่�อ
่ าจเกิิดขึ้้�น
ระหว่่างบริิษััทฯ และหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล

• ส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์ที่�มีีคุุ
่ ณค่่าทางสัังคม • ความร่่วมมืือทางวิิชาการเพื่่�อสนัับสนุุน
และสิ่่�งแวดล้้อม

กิิจกรรม
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ชุุมชน
และสัังคม

ช่่องทางการสานสััมพัันธ์์
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

• การสำำ�รวจความคิิดเห็็นจากชุุมชน
• จััดกิิจกรรมชุุมชนออนไลน์์ เช่่น
การแชร์์คลิิปการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทฯ

• การมีีส่่วนร่่วมกัับกิิจกรรมของชุุมชน
• การให้้ข้อ้ มููลและสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
Social Media

• การสานสััมพัันธ์ผู้์ ้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• รายงานประจำำ�ปีี
• ช่่องทางการร้้องเรีียน

ความต้้องการและ
ความคาดหวััง

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง

การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม

• การเพิ่่�มโอกาสในการทำำ�งานและพััฒนา • สนัับสนุุนกิิจกรรมของชุุมชน เช่่น

• การรัักษาความไว้้วางใจในระยะยาว

• การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

• การลดอััตราการว่่างงาน
• การได้้รัับความร่่วมมืือจากชุุมชน
• การปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่�

ทัักษะให้้กัับชุุมชน

โดยเฉพาะเรื่่�องการจััดการของเสีีย

• การช่่วยเหลืือประชาชนในชุุมชนเมื่่�อเกิิด
เหตุุฉุุกเฉิินขึ้้�น

การสนัับสนุุนกีีฬา (โครงการสโมสร
สมุุทรปราการ) โครงการทำำ�ได้้บุุญ และ
การบริิจาคเพื่่�อบรรเทาผลกระทบที่่�เกิิด
ขึ้้�นระหว่่างการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19)

• ส่่งเสริิมกิิจกรรมชุุมชนกระชัับความสััม • ให้้ความรู้้�แก่่ชุุมชนเกี่่�ยวกัับการพััฒนา
พัันธ์์ของคนในชุุมชน

ทัักษะ และความเชี่่�ยวชาญที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท

• จ้้างคนในท้้องถิ่่�น
• สื่่�อสารกัับชุุมชนเกี่่�ยวกัับการดููแล

กัับชุุมชน

ของชุุมชน

• การสร้้างความตระหนัักในการจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม

• การลดและป้้องกัันผลกระทบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

สิ่่�งแวดล้้อมโดยเฉพาะการจััดการ
ของเสีีย

• การสำำ�รวจความต้้องการหรืือ

ความคิิดเห็็นของชุุมชนประจำำ�ปีี

สื่่�อมวลชน

• เผยแพร่่การดำำ�เนิินงานของ SABUY

ผ่่านการแถลงข่่าว/ข่่าวประชาสััมพัันธ์์
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการปรัับป
รุุงองค์์กรอย่่างสม่ำำ��เสมอ

• การบริิหารความเสี่่�ยง
• การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

• เผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารและนโยบายที่่�เป็็

นปััจจุุบัันแก่่สื่่�อมวลชนอย่่างเท่่าเทีียมผ่่
านช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ
อย่่างทัันท่่วงทีีและรวดเร็็ว

• สััมภาษณ์์ผู้บ้� ริิหาร

• แลกเปลี่่�ยนความเชี่่�ยวชาญด้้านเทคโนโ

• เข้้าร่่วมกิิจกรรมเพื่่�อเผยแพร่่ความเชี่่�ย

• แสดงความตระหนัักด้้านสิ่่�งแวดล้้อมผ่่า

เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน โครงการ
และสถานการณ์์ในปััจจุุบััน

วชาญและประสิิทธิิภาพของธุุรกิิจ

• การให้้ข้้อมููลและสื่่�อสารผ่่านช่่องทาง
Social Media

ลยีีผ่่านแพลตฟอร์์มต่่างๆ เช่่น
กิิจกรรมและเฟสบุ๊๊�คไลฟ์์

• สร้้างความไว้้วางใจและความเชื่่�อมั่่�นต่่อ
ประชาชน

• รัักษาชื่่�อเสีียงที่่�ดีีในธุุรกิิจด้้านเทคโนโล

ยีี ควบคู่่�กัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมแ
ละสิ่่�งแวดล้้อม

• เผยแพร่่ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องแก่่สาธารณชน

นบริิการใหม่่ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(เช่่น รีีไซเคิิลขยะที่่�ตู้้�ขายของอััตโนมััติิ
แลกเปลี่่�ยนขยะไฟฟ้้า)

• การสานสััมพัันธ์ผู้์ ้�มีีส่่วนได้้เสีีย
• รายงานประจำำ�ปีี
• ช่่องทางการร้้องเรีียน
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การประเมิินประเด็็นสำำ�คััญต่่อการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกระบวนการประเมิินประเด็็นสำำ�คัญต่
ั อ่ การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนให้้สอดคล้้องตามมาตรฐานการรายงานด้้านความยั่่�งยืืน
(GRI Standards) ขององค์์การแห่่งความริิเริ่่�มว่่าด้้วยการรายงานสากล (GRI: Global Reporting Initiative) เพื่่�อสะท้้อนประเด็็นที่่�มีี
นััยสำำ�คััญต่่อผลกระทบทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทฯ และอิิทธิิพลต่่อการประเมิินและตััดสิินใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ โดยมีีการประเมิินเพื่่�อทบทวนการเปลี่่�ยนแปลงประเด็็นสำำ�คััญ ขององค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย อัันจะสามารถ
นำำ�ไปบริิหารจััดการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การประเมิินประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั 3 ขั้้�นตอน ประกอบด้้วย
1. การระบุุประเด็็นที่�่สำำ�คััญต่่อองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

บริิษััทฯ พิิจารณาและวิิเคราะห์์ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
โดยพิิจารณาจากมาตรฐาน ข้้อกำำ�หนด และแนวปฏิิบััติิในระดัับสากลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งสอดคล้้องกัับบริิบทและการดำำ�เนิินการด้้านความยั่่�งยืืน
ขององค์์กร และความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดขอบเขตของประเด็็นความยั่่�งยืืนตามผลกระทบจากการดำำ�เนิินงาน
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
2. การประเมิินระดัับความสำำ�คััญ

การประเมิินระดัับความสำำ�คัญ
ั ของประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั จะพิิจารณาจากโอกาสและผลกระทบต่่อการสร้้างคุุณค่่าของบริิษัทั ฯ
ซึ่่�งครอบคลุุมในมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงระดัับความสนใจ ผลกระทบ และความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
3. การทวนสอบและรัับรองผลการประเมิิน

	ผลลััพธ์์ของการประเมิินระดัับความสำำ�คัญ
ั ของประเด็็นความยั่่�งยืืน จะถููกพิิจารณาความถููกต้้องครบถ้้วนโดยคณะทำำ�งาน ก่่อนนำำ�เสนอ
ให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงได้้ดำำ�เนิินการพิิจารณา ทบทวน และให้้ความเห็็นชอบเพื่่�ออนุุมััติิประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ัญด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ
ผลการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
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บริิษััทฯ ได้้จััดกลุ่่�มประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ซึ่่�งครอบคลุุมประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจและ
ธรรมาภิิบาล หรืือ ESG เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางในการบริิหารจััดการต่่อไป ดัังนี้้�
มิติเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล

มิติสิ่งแวดล้อม

มิติสังคม

• การกำ�กับดูแลกิจการ
• กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรร
• การบริหารจัดการความเสี่ยงและการ อากาศ
มและเคารพสิทธิมนุษยชน
จัดการภาวะวิกฤต
• การพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กร
• นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่ง
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แวดล้อม
• การมีส่วนร่วมต่อชุมชน
• การบริหารจัดการความสัมพันธล์ กู ค้า
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน

บริิษัั ท ฯ มุ่่� ง มั่่� น ในการเป็็ น ผู้้�นำำ� ในเทคโนโลยีี โดยมีีพัั น ธกิิจในการยกระดัั บ ความเชื่่� อ มั่่� น และความยั่่� ง ยืืนให้้ กัั บ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย
ในฐานะที่่� เ ป็็ น ผู้้�มีีส่่ ว นสำำ�คัั ญ ในการดำำ� เนิินธุุรกิิจ บริิษัั ท ฯ จึึงได้้ ว างแผนการกำำ� หนดกลยุุทธ์์ แ ละทิิศทางการดำำ� เนิินงานด้้ า นความ
ยั่่�งยืืนขององค์์กร ให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (UN Sustainable Development Goals: SDGs)
เพื่่�อเพิ่่มขีี
� ดความสามารถขององค์์กร ที่่�จะร่่วมก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�เทคโนโลยีีทางด้้านการเงิินในอนาคต ซึ่่�งมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
ทิิศทางกลยุุทธ์์
เสริิมสร้้างกลไกการกํํากัับดููแล
และส่่งเสริิมความโปร่่งใสทั่่�วทั้้�ง
องค์์กร

เสริิมสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยง
และระบบควบคุุมภายใน โดยมุ่่�งเน้้น
การประเมิินและจััดลำำ�ดัับความ
สำำ�คััญของความเสี่่�ยง พร้้อมทั้้�ง
วิิธีีแก้้ไขอย่่างเหมาะสม
การนำำ�เทคโนโลยีีขั้้�นสููงมาประยุุกต์์
มิิติิ
ใช้้ในโมเดลทางธุุรกิิจ เพื่่� อสร้้าง
เศรษฐกิิจ คุุณค่่าทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
และ
ธรรมาภิิบาล
การนำำ�ความพึึงพอใจของลููกค้้า
มาพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ตลอดจนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

มิิติิ
สิ่่�งแวดล้้อม

เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

• ไม่ฝ่าฝืนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างเคร่่งครััด

• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการ
พัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ

• ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
• การน�ำระบบบริหารความเสี่ยงไปใช้ทั่วทั้งองค์กร
• พนักงานและบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเรื่อง
การบริิหารความเสี่่�ยง

• พนักงานและบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงในการรักษาข้อมูลความลับ

• ไม่มีกรณีการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• การลงทุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบมา
เพื่่� อกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาส

• ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อภาพรวมการ

ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง

• การตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวัังของลููกค้้าอย่่างทัันท่่วงทีี

ยกระดัับการจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ผ่่านการพิิ จารณาจากผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
เศรษฐกิิจ ตลอดจนกำำ�หนด
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ

• คู่ค้าและคู่ความร่วมมือทางธุรกิจปฏิบัติตาม

การพิิ จารณาการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ เพื่่� อลดผลกระทบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และบริิหาร
จััดการวััสดุุและพลัังงานอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ

• ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
• การน�ำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิต เพื่อลด

กฎระเบีียบ และกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด

• การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าต่อเรื่องสิทธิ
มนุุษยชน

• การประเมินคู่ค้าและคู่ความร่วมมือทางธุรกิจ
โดยใช้้เกณฑ์์ด้้าน ESG

ปริิมาณของเสีียทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์

• การให้พนักงานมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมประหยัด
พลัังงานและจััดการของเสีีย

• การลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซคาร์บอน
(carbon intensity)
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ทิิศทางกลยุุทธ์์

มิิติิ
สัังคม

เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

พััฒนากลไกด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ให้้เป็็นมาตรการของบริิษััทฯ เพื่่� อ
ขจััดการละเมิิดแรงงานและ
สิิทธิิมนุุษยชนในห่่วงโซ่่คุุณค่่า

• ไม่มีเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน

จ่่ายผลตอบแทนที่่�เท่่าเทีียม ด้้วย
การส่่งเสริิมตามผลงานและ
โปรแกรมการฝึึกอบรมที่่�พนัักงาน
ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงได้้

• การเพิ่มความผูกพันร่วมกับพนักงาน
• ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
• เพิ่มอัตราการให้ค่าตอบแทนเพิ่ม
• สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อฝึกฝน

การยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตและความ
ปลอดภััยในที่่�ทำำ�งานของพนัักงาน
และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

• สนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและ

การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า

ทักษะและความเชี่ยวชาญในการท�ำงาน

ความเป็็นอยู่่�ที่�ดีี
่ จากการทำำ�งาน

• ลดอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตจากการท�ำงาน
• ฝึกอบรมคู่ค้าและคู่ความร่วมมือทางธุรกิจด้าน
ความปลอดภััยในการทำำ�งานก่่อนปฏิิบััติิงาน

การรัักษาความสััมพัันธ์์ที่�ดีีกั
่ ับ
ชุุมชน และลดผลกระทบจากการ
ดำำ�เนิินงานที่่�มีีผลกระทบต่่อสัังคม

• สนับสนุนการจ้างงานคนในท้องถิ่น
• การรักษาและเพิ่มระดับความพึงพอใจของชุมชน
ที่มีต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

• สนับสนุนการลงทุนเพื่อชุมชนและสังคม

ภาพรวมการดำำ�เนิินการและการจััดการประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ

บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี มีีความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ โดยมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับ
การสร้้างสมดุุลทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ตั้้�งมั่่�นในการเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีของสัังคม (Good Corporate Citizen)
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนและสามารถบริิหารกิิจการให้้เติิบโตอย่่างมั่่�นคงและเป็็นที่่�ยอมรัับในสัังคมบนพื้้�นฐานของจริิยธรรมและหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งสามารถสร้้างผลตอบแทนให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยจะคำำ�นึึงผลกระทบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีี
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง
มิิติิ

เศรษฐกิิจ
และธรรมาภิิบาล

สิ่่�งแวดล้้อม

สัังคม
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ผลการดำำ�เนิินงาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ไม่มีข้อพิ พาททางกฎหมายใด ๆ
ไม่พบเหตุการณ์ที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์
ไม่พบเหตุการณ์ที่ข้อมูลลูกค้ารั่วไหล
จ�ำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้ามีน้อยกว่าร้อยละ 1 จากรายการการท�ำธุรกรรม
ทั้งหมด
จ�ำนวนคู่ค้าทั้งหมด 91 ราย
ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติ/ละเมิด กฎหมายหรือข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติ/ละเมิด กฎหมายหรือข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้า 1,398,677.03 บาท
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการใช้พลังงานที่ลดได้ 218,433 บาท
ปริมาณการใช้น�้ำ 131,024.5 บาท
ปริมาณการใช้น�้ำที่เพิ่ มขึ้น 2,330 บาท
ไม่พบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไม่พบกรณีการเลือกปฏิบัติ
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด 983 คน
จ�ำนวนของพนักงานเข้าใหม่ 336 คน
จ�ำนวนพนักงานพ้ นสภาพ 178 คน
จ�ำนวนพนักงานท้องถิ่น 983 คน
พนักงานเข้าใหม่ร้อยละ 34.18
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 1.05 ชั่วโมง/คน/ปี
จ�ำนวนเงินลงทุนในการฝึกอบรมและพั ฒนาบุคลากร 133,400 บาท

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
การดำำ�เนิินงานในมิิติิเศรษฐกิิจและธรรมาภิิบาล
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

บริิษัั ท ฯ เชื่่� อ มั่่� น เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ว่่ า การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิจการที่่� ดีีจ ะยกระดัั บ ผลการดำำ� เนิินงานของบริิษัั ท ฯ ได้้ อ ย่่ า งยั่่� ง ยืืน และเป็็ น
หััวใจสำำ�คััญที่่�นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จและบรรลุุเป้้าหมายที่่�สำ�คั
ำ ัญสููงสุุด แนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ จะช่่วยทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ทุุกการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ จะเป็็นอย่่างโปร่่งใส มีีจรรยาบรรณ และสอดคล้้องตามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด
บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�นโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีขึ้้�น โดยยึึดหลัักปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียน ปีี 2560 ซึ่่�งครอบคลุุมเนื้้�อหาที่่�สำำ�คััญ อาทิิ โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการ ตลอดจนหลัักการในการบริิหารงานของผู้้�บริิหารอย่่างโปร่่งใส ชััดเจน และสามารถตรวจสอบได้้ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการ
บริิหารจััดการทำำ�ให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นว่่าการดำำ�เนิินงานใด ๆ ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย เป็็นไปด้้วยความเป็็นธรรม สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือ
และเพื่่�อประโยชน์์ในการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งสามารถศึึกษา นโยบายหรืือแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ขององค์์กรได้้ในส่่วนที่่� 2 ของรายงาน 56-1 One Report ปีี 2564 ภายใต้้หััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เป้้าหมายระยะยาว
• ไม่มีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการด�ำเนินงาน
• ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ

การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน

บริิษััท และบริิษััทในกลุ่่�ม ได้้ตระหนัักและยึึดมั่่�นการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�มตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืน ร่่วมกัับสัังคมด้้วยการ
เอาใจใส่่ดููแลผลประโยชน์์อย่่างเป็็นธรรม จึึงได้้จััดทำำ�นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันสำำ�หรัับบริิษััท บริิษััทในกลุ่่�ม
และทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานจะไม่่เรีียกร้้อง ดำำ�เนิินการ หรืือยอมรัับการคอร์์รััปชัันในทุุกรููปแบบ
ไม่่ว่่าจะโดยทางตรงและทางอ้้อม ในทุุกกรณีีที่่�เอื้้�อประโยชน์์ต่่อตนเอง เพื่่�อนและคนรู้้�จััก นอกจากนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการสอบทาน
และทบทวนการปฏิิบัั ติิ ตามนโยบายต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รัั ปชัั น นี้้� อ ย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ เพื่่� อ ปรัั บ ปรุุงนโยบายให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ การเปลี่่� ย นแปลง
ของธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนด
บทบาทหน้้าที่่ผู้้�� รัับผิิดชอบอย่่างชััดเจน ไว้้ดัังนี้้�
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รายงานประจำ�ปี 2564
หน่่วยงาน

บทบาทหน้้าที่่�

คณะกรรมการกลุ่่�มบริิษััทฯ

- ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล ให้ระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพ
- ติดตามการด�ำเนินงาน เพื่ อให้ความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
- ปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร และกลุ่มบริษัทเพื่ อให้สามารถ
ด�ำเนินการได้ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริิหาร

- ทบทวนนโยบาย เพื่ อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุงเพื่ อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ให้ความเห็นและข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ในการจัดท�ำแผนงานและการน�ำมาตรการ
ไปปฏิิบััติิ

คณะกรรมการตรวจสอบ

- การสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน และ
กระบวนการอื่่�นที่�่เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่า
การปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานต่่างๆ เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ถููกต้้องตามกฎหมาย
สอดคล้้องตามระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิ เป็็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานทาง
จริิยธรรมที่่�ดีี

คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

- ก�ำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
- ประเมิน วัดผล และติดตามผลของการบริหารความเสี่ยงโดยค�ำนึงถึงมาตรการ
ต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน

ฝ่่ายบริิหาร

- น�ำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ โดยสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุุกฝ่่ายมีีความรู้้�ความเข้้าใจและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้โดยปราศจากการคอร์์รััปชััน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทฯ พิ จารณาน�ำนโยบายและมาตรการต่อต้าน
การคอร์์รััปชัันนี้้�ไปใช้้ตามความเหมาะสม
- น�ำความเห็นและข้อแนะน�ำของคณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยไปปฏิิบััติิ
- การทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
และรายงานประเด็นปัญหาต่างๆ ที่พบต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการชุุดย่่อยตามบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ

นโยบายและกระบวนการแจ้้งเบาะแส

กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ส่่งเสริิมการร้้องเรีียนและการแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตคอร์์รััปชัันให้้แก่่บุุคลากรทุุกระดัับของบริิษััทและบริิษััทย่่อย โดย
สามารถแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั ันได้้โดยนิิรนามผ่่านช่่องทางไปรษณีีย์์ ดัังนี้้�
เรีียน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่่�อยู่่� : 230 ถนนบางขุุนเทีียน-ชายทะเล แขวงแสมดำำ� เขตบางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร 10150

ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ จะให้้ความเป็็นธรรมต่่อผู้้�ร้้องเรีียน และดำำ�เนิินการตามมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียนหรืือผู้้�ให้้ความร่่วมมืือในการ
รายงานการคอร์์รััปชัันอย่่างเคร่่งครััด ตามที่่�นโยบาย ระเบีียบและคู่่�มืือปฏิิบััติิงานต่่างๆ กำำ�หนด โดยจะไม่่ลดตำำ�แหน่่ง ลงโทษ หรืือ
ให้้ผลทางลบแก่่ผู้้�ร้้องเรีียนในทุุกระดัับ และไม่่ปฏิิเสธข้้อร้้องเรีียน แม้้ว่่าข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าวจะทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องสููญเสีียโอกาส
ทางธุุรกิิจ
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การจัดท�ำนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
• การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตร่วมกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC: Private Sector Collective
Action against Corruption)
• การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกกระบวนการด�ำเนินงาน
เป้้าหมายระยะยาว
• ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในทุกการด�ำเนินงาน
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน

ไม่มีกรณีทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น

ความเสี่่�ยงและการจััดการภาวะวิิกฤต

การบริิหารจััดการความเสี่่ย� งถืือเป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการระบุุแนวโน้้มความเสี่่ย� งและปััญหาที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� และอาจส่่งผลกระทบต่่อบริิษััทฯ
พร้้อมกัันนี้้�การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพและมีีมาตรการในการลดความเสี่่�ยงถืือเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้สามารถ
บรรลุุตามเป้้าหมายได้้ พร้้อมทั้้�งสามารถสร้้างคุุณค่่าร่่วมให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ด้้ ว ยเหตุุนี้้� คณะกรรมการบริิษัั ท จึึงได้้ ต ระหนัั ก ถึึงความสำำ�คััญกัั บการบริิหารความเสี่่� ย ง โดยจัั ด ให้้ มีี การประเมิินความเสี่่� ย ง
ที่่�ครอบคลุุมปััจจััยภายใน ปััจจััยภายนอก และโอกาสที่่�อาจเกิิดผลกระทบต่่อบริิษััท ตลอดจนจััดทำำ�แผนการจััดการบริิหารความเสี่่�ยง
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อป้้องกัันหรืือลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้อยู่่�ในระดัับที่่�สามารถยอมรัับได้้
ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการบริิษััท ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง ให้้มีีหน้้าที่่กำ� ำ�กับั
ดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััทและมอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�รายงานความก้้าวหน้้าด้้านความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำำ�ผลการบริิหารความเสี่่ย� ง ไปพิิจารณาร่่วมกับั รายงานผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั และผลการตรวจสอบระบบ
ควบคุุมภายใน เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียว่่า กลุ่่�มบริิษััทมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ (รายละเอีียด
นโยบายหรืือแนวทางการดำำ�เนิินงานได้้ในส่่วนที่่� 1 ของรายงาน 56-1 One Report ปีี 2564 ภายใต้้หััวข้้อ “การบริิหารความเสี่่�ยง”)
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป้้าหมายระยะยาว
• การผนวกเรื่อง ESG เข้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยง
• การผลักดันให้แต่ละหน่วยงานมีแบบจ�ำลองการบริหารความเสี่ยง
ความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลและระบบไซเบอร์์

จากความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีที่่�มีีการพััฒนาและเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ จึึงมีีความ
สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อบริิษััทฯ เนื่่�องจากบริิษััทฯ ได้้ดำ�ำ เนิินธุุรกิิจด้้วยระบบ Cloud Computing เป็็นหลััก ไม่่ว่่าจะเป็็น ตู้้�เติิมสบายพลััส, SABUY
Money, SABUY Exchange, SABUY Solutions, Vending Plus และอื่่�นๆ การถููกโจมตีีทางไซเบอร์์จะส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อบริิษััทฯ ทั้้�งใน
รููปแบบของตััวเงิินและรููปแบบที่่�ไม่่ใช่่ตัวั เงิิน อาทิิ การสููญเสีียฐานลููกค้้าจากความเชื่่�อมั่่�นและภาพลัักษณ์์ของบริิษััทฯ ที่่�ลดลง ทั้้�งนี้้� ความเสี่่�ยง
ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบไซเบอร์์ ได้้แก่่ ข้้อมููลของผู้้�ใช้้งานในระบบถููกนำำ�ไปใช้้หรืือเผยแพร่่โดยไม่่ได้้ความ
ยิินยอม ระบบขััดข้้อง ผู้้�บริิโภคไม่่สามารถใช้้งานสิินค้้าและบริิการได้้ และโอกาสในการเกิิดความเสีียหายทางการเงิินของผู้้�ใช้้งานในระบบ เป็็นต้้น
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริิษััทฯ มีีการพััฒนาบุุคลากรในแผนกที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีความรู้้�ความสามารถที่่�จะรัับมืือภััยคุุกคามจากไซเบอร์์ได้้ในระดัับดีี อีีกทั้้�งยัังมีี
การจััดหาเครื่่�องมืือและพััฒนาระบบอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อป้้องกัันภััยคุุกคามจากไซเบอร์์ที่่�ซัับซ้้อนหรืือไม่่เป็็นที่่�รู้้�จััก และเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ต่่ อ ผู้้�ใช้้ บ ริิการ นอกจากนี้้� บริิษัั ท ฯ มีีการกำำ� หนดมาตรการและการระบุุความเสี่่� ย งที่่� อ าจเกิิดขึ้้� น จากไซเบอร์์ อ ย่่ า งครอบคลุุมและมีี
ประสิิทธิิภาพ เพื่่�อเป็็นแนวทางควบคุุมภััยคุุกคามจากไซเบอร์์ อาทิิ การป้้องกัันภััยคุุกคาม (Threat Prevention) และการตอบสนองต่่อสิ่่�งที่่�
เกิิดขึ้้น� อย่่างทัันท่่วงทีี (Timely & Effective Threat Response) สำำ�หรัับพนัักงานในทุุกระดัับ ตั้้ง� แต่่คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และบริิษัทย่
ั อ่ ย
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• จัดตั้งคณะกรรมการด้านไซเบอร์เพื่อท�ำหน้าที่วางนโยบาย และหาแนวทางการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์
• การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
• การประเมินความเสี่ยงต่อการถูกคุมคามทางไซเบอร์
เป้้าหมายระยะยาว
• การลดจ�ำนวนเหตุการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์
• ป้องกันไม่ให้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียรั่วไหล 
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์

ไม่พบเหตุการณ์ที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์
ไม่พบเหตุการณ์ที่ข้อมูลลูกค้ารั่วไหล

นวััตกรรมทางธุุรกิิจเพื่่� อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนานวััตกรรมในทุุกกระบวนการทำำ�งานในองค์์กร และได้้ส่่งเสริิมความร่่วมมืือ
ระหว่่างองค์์กร เพื่่�อพััฒนาสิินค้้าและบริิการ อีีกทั้้�งให้้ความสำำ�คััญต่่อการนำำ�นวััตกรรมมาใช้้ในการเปลี่่�ยนแปลงความคิิดและการผลิิตเพื่่�อเพิ่่�ม
มููลค่่าสิินค้้าและบริิการ ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในเชิิงบวกและเกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อสัังคม
การเผยแพร่่นวััตกรรมถืือเป็็นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยบริิษััทได้้สื่่�อสารและเผยแพร่่การพััฒนานวััตกรรมใหม่่ๆ ที่่�นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้กัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียรัับทราบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากลุ่่�ม
เป้้าหมายและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ได้้อย่่างทั่่�วถึึง
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การเพิ่มสัดส่วนของเงินลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
• การน�ำนวัตกรรมมาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสร้างสรรค์
เป้้าหมายระยะยาว
• ผลักดันให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านนวััตกรรมทางธุุรกิิจเพื่่� อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษัทั ฯ ได้้สร้า้ งระบบนิิเวศของตััวเองอย่่างครบวงจร (หรืือ SABUY Ecosystem) เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการของคนไทย และเพิ่่ม� โอกาส
ในการเข้้าถึึงสิินค้้าและบริิการให้้ครอบคลุุมทุุกภาคส่่วน โดย SABUY Ecosystem ครอบคลุุม 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ/บริิหารหลััก ได้้แก่่ Payments,
Merchandising, Solutions & Platforms, and Financial Services
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ร่่วมมืือกัับบริิษััท เคอรี่่� เอ็็กซ์์เพรส (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) ในการพััฒนานวััตกรรมเกี่่�ยวกัับการ
ชำำ�ระเงิินแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในรููปแบบของเคอรี่่� วอลเล็็ท (KERRY Wallet) เพื่่�อรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ โซเชีียลคอมเมิิร์์ซ
ในประเทศไทย ที่่มีี� แนวโน้้มเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดย “เคอรี่่� วอลเล็็ท” เป็็นระบบที่่รว
� บรวมบริิการ SABUY Ecosystem ไว้้ในแพลตฟอร์์มเดีียว
อย่่างครบวงจร ทำำ�ให้้สามารถรองรัับการชำำ�ระเงิินได้้ในหลากหลายรููปแบบ อาทิิ การใช้้ เคอรี่่� วอลเล็็ท ซื้้�อสิินค้้าในตู้้�เวนดิ้้�งพลััสที่่�ติิดตั้้�ง
ในห้้างสรรพสิินค้้าชั้้�นนำำ� โรงงานอุุตสาหกรรม และแหล่่งชุุมชนต่่างๆ ใช้้จ่่ายผ่่านศููนย์์อาหารในศููนย์์การค้้าและห้้างสรรพสิินค้้า Lotus’s
ทั่่�วประเทศ และในศููนย์์อาหารที่่�อยู่่�ใน Ecosystem ของกลุ่่�ม SABUY รวมถึึงร้้านค้้า/ลููกค้้าระบบ POS และเครื่่�องรููดบััตร (EDC) ในกลุ่่�ม
พัันธมิิตรของ SABUY จากความร่่วมมืือดัังกล่่าว ไม่่เพีียงแต่่เป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าและบริิการ แต่่ยัังสามารถตอบสนองไลฟ์์สไตล์์ของ
ผู้้�ซื้้�อขายสิินค้้าออนไลน์์มากยิ่่�งขึ้้�น
การบริิหารจััดการความสััมพัั นธ์์ลููกค้้า

การดำำ�เนิินธุุรกิิจในยุุคปััจจุุบัันมีีความแตกต่่างจากในอดีีตเป็็นอย่่างมาก ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดการแข่่งขัันที่่�ทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�น บริิษััทฯ
จำำ�เป็็นต้้องเรีียนรู้้�และปรัับตััวให้้ทัันกัับการเปลี่่�ยนแปลงของโลกและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนในทุุกขณะ การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ประสบ
ความสำำ�เร็็จไม่่ใช่่เพีียงการมุ่่ง� ขายสิินค้้าหรืือบริิการเท่่านั้้�น แต่่ต้อ้ งอาศััยปััจจัยั อื่่น� ๆ อาทิิ การวางแผนการตลาด การบริิการลููกค้้า รวมไปถึึงการ
สร้้างความสััมพันั ธ์์ระหว่่างบริิษัทั ฯ กัับลููกค้้า ดัังนั้้�นการบริิหารจััดการความสััมพันั ธ์์ลูกู ค้้าจึึงกลายเป็็นพื้้�นฐานของความสำำ�เร็็จของบริิษัทั ในปััจจุุบันั
การบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าได้้อย่่างเหมาะสมและรวดเร็็ว จะก่่อให้้เกิิดความประทัับใจและความภัักดีีของลููกค้้าที่่�มีีต่่อ
บริิษััทในระยะยาว โดยบริิษััทฯ มีีแนวทางในการบริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า คืือ
1. การสร้้างความรู้้�จัักและคุ้้�นเคยกัับลููกค้้า/คู่่�ความร่่วมมืือทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญ
2. สร้้างความต้้องการเพื่่�อแก้้ไขปััญหาและสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับลููกค้้า
3. การวางแผนการดำำ�เนิินการร่่ วมกัับ ลูู ก ค้้ า อาทิิ การเยี่่� ย มชมเป็็ น ประจำำ�ทุุ กเดืือน เพื่่� อ ติิดตามความคืืบหน้้ า และนำำ�เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ
4. การมีีส่่วนร่่วมกัับคู่่�ความร่่วมมืือทางธุุรกิิจต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ความต้้องการของลููกค้้ามาวางแผนปรัับปรุุงและแก้้ไขผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ร่่วมกััน
กระบวนการรัับข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้า

บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีช่่องทางในการติิดต่่อสอบถาม การขอข้้อมููล และการให้้ข้้อแนะนำำ�เกี่่�ยวกัับสิินค้้าและการให้้บริิการของบริิษััท ผ่่าน
ทางอีีเมลและ Call Center ซึ่่�งข้้อร้้องเรีียนต่่างๆ จะผ่่านกระบวนการดำำ�เนิินงานตามความเหมาะสม และมีีการแจ้้งผลการดำำ�เนิินงานให้้ผู้้�
สอบถามได้้รัับทราบ
ทางอีเมล

supportcc@sabuytech.com

Call Center

02-451-5335

เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การสานสัมพันธ์และการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงร่วมพัฒนากับคู่ความร่วมมือทางธุรกิจ
• การเพิ่มและรักษาความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เป้้าหมายระยะยาว
• การลดจ�ำนวนข้อร้องเรียนและแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้า

จำ�นวนข้อร้องเรียนของลูกค้ามีน้อยกว่าร้อยละ 1 จากรายการการทำ�ธุรกรรมทั้งหมด
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รายงานประจำ�ปี 2564
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

บริิษััทฯ เชื่่�อมั่่�นว่่าปััจจััยที่่�จะนำำ�พาบริิษััทไปสู่่�ความสำำ�เร็็จส่่วนหนึ่่�งมาจาก การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�ง
ไม่่เพีียงแต่่จะช่่วยป้้องกัันผลกระทบต่่อธุุรกิิจและชื่่�อเสีียงขององค์์กร แต่่ยัังเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน ความโปร่่งใส ตลอดจนสร้้าง
คุุณค่่าร่่วมกัันระหว่่างบริิษััทฯ กัับคู่่�ค้้า โดยการดำำ�เนิินงานภายใต้้หลัักการ ความคุ้้�มค่่า โปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ตรวจสอบ
ได้้ ซึ่่ง� ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การคััดเลืือกผู้้�ค้้าและคู่่�ค้้า ตลอดจนการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งของคู่่�ค้้าด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี (ESG: Environment Social Governance) รวมถึึงการสานสััมพัันธ์์และยกระดัับศัักยภาพของคู่่�ค้้า โดยนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาช่่วยเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพกระบวนการบริิหารจััดการในแต่่ละขั้้�นตอนให้้เป็็นระบบมากยิ่่�งขึ้้�น
จรรยาบรรณคู่่�ค้้า

บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�จรรยาบรรณคู่่�ค้้าโดยมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้าธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทฯ ในเครืือมีีการดำำ�เนิินงาน
อย่่างยั่่�งยืืน โดยคำำ�นึึงถึึงประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล และเป็็นแนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับคู่่�ค้้าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้
สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนด กฎหมาย ระเบีียบ และมาตรฐานสากล ซึ่่�งคลอบคลุุมประเด็็นจริิยธรรมทางธุุรกิิจ การปฏิิบััติิด้้านแรงงานและสิิทธิิ
มนุุษยชน ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่�ปฎิิบััติิงาน และความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคม
โดยมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
ประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

แนวทางการปฏิิบััติิ
- ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ รวมไปถึึงมาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีความ
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
- ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยประเมิินความเสี่่�ยงและผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
-	คำำ�นึึงถึึงทรััพยากรธรรมชาติิ และร่่วมอนุุรัักษ์์ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมไม่่ว่่าจะเป็็นการ
ลดการใช้้กระดาษ ลดการใช้้น้ำ�ำ� ลดการใช้้ไฟฟ้้า นำำ�แก้้วน้ำำ��มาใช้้เอง แยกขยะ และอื่่�นๆ

ด้้านสัังคม

- เคารพสิิทธิิมนุุษยชนตามหลัักมาตรฐานสากล เช่่น ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน
“UDHR” (Universal Declaration of Human Rights) ตลอดจนอนุุสััญญาหลััก
ด้้านสิิทธิิแรงงานขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (The International Labour
Organization Conventions)
- ปฎิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ รวมไปถึึงมาตรฐานแรงงานที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
กัับธุุรกิิจ
- การไม่่เลืือกปฎิิบััติิบนพื้้� นฐานของ เชื้้�อชาติิ เพศ อายุุ สััญชาติิ ศาสนา สถานภาพสมรส
ความเชื่่�อ และสถานะอื่่�นๆ
- ไม่่จ้้างแรงงานเด็็กหรืือแรงงานต่่างด้้าวโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย

ด้้านบรรษััทภิิบาล

- ดำำ�เนิินธุุรกิิจบนพื้้� นฐานของจริิยธรรม โดยยึึดหลัักความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และโปร่่งใส
ตลอดจนการผลัักดัันการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
- ปกป้้องข้้อมููลคู่่�ค้้า พนัักงาน แรงงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ไม่่นำำ�ไปเปิิดเผยต่่อสาธารณะ
- เคารพในทรััพย์์สิินทางปััญญา

นอกจากนี้้� บริิษัั ท ฯ ได้้ กำำ� หนดยุุทธศาสตร์์ ใ นการบริิหารจัั ด การห่่ ว งโซ่่ อุุปท านให้้ ค รอบคลุุมตั้้� ง แต่่ ก ระบวนการคัั ด เลืือกคู่่�ค้้ า
การประเมิินความเสี่่�ยง และผลการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้าเพื่่�อให้้มีีความยั่่�งยืืนไปพร้้อมกัับบริิษััทฯ โดยมีีสาระสำำ�คัญดั
ั ังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

บริิษััทฯ กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน เพื่่อ� ให้้การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานมีีความโปร่่งใสและยั่่ง� ยืืน รวมถึึง
ป้้องกัันและลดผลกระทบในด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม โดยยึึดหลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างความไว้้วางใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่อ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท ซึ่่�งครอบคลุุมตั้้�งแต่่การสนัับสนุุนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง การสร้้างโอกาสและอาชีีพอัันเป็็นการสนัับสนุุนเศรษฐกิิจ

96

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
และสร้้างรายได้้ให้้แก่่ผู้้�คนในพื้้�นที่่� การปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องควบคู่่�กัับการติิดตามเละประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุง
กระบวนการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้าสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การผนวกเรื่อง ESG เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคู่ค้าของบริษัทฯ
เป้้าหมายระยะยาว
• คู่ค้า (ผู้ขาย/ผู้ให้บริการหลัก) รายใหม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน ESG
• การผลักดันคู่ค้าให้ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

จำำ�นวนคู่่�ค้้าทั้้�งหมดในปีี 2564
จำ�นวนคู่ค้าทั้งหมด 91 ราย

การดำำ�เนิินงานในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
กลยุุทธ์์การเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ

ประเทศไทยได้้แสดงความมุ่่�งมั่่�นในการประชุุม Conference of the Parties: COP 26 ณ เมืืองกลาสโกว์์ สหราชอาณาจัักร
ในการเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) ในปีี 2593 และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ในปีี 2608 รวมถึึงมีีความตั้้�งใจที่่จ� ะลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (Nationally Determined Contributions: NDC) ในทุุกภาคส่่วนร้้อยละ 20-25 ภายในปีี 2573 บริิษััทฯ
มีีความตระหนััก มุ่่ง� มั่่น� และพร้้อมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการมีีส่่วนร่่วม เพื่่อ� ตอบสนองต่่อเป้้าหมายดัังกล่่าวของประเทศ โดยผลัักดัันการบริิหารจััดการก๊๊าซ
เรืือนกระจกให้้เกิิดขึ้้น� อย่่างจริิงจััง พร้้อมทั้้�งปรัับปรุุงกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดรัับต่่อการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นโยบายและระบบจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ และตระหนัักถึึงความปลอดภััยของสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
คุุณภาพชีีวิิตของพนัักงาน และชุุมชนที่่�อาจได้้รัับจากผลกระทบจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานและ
ทรัั พ ยากรอย่่ า งมีีประสิิทธิิภาพ และส่่ ง เสริิมการใช้้ สิิ นค้้ า ที่่� เ ป็็ น มิิตรต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มให้้ แ ก่่ พ นัั ก งานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ ลดผลกระทบ
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม อีีกทั้้�งมุ่่ง� เน้้นสร้้างความตระหนัักในด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมในพนัักงานทุุกระดัับอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่อ� ง นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ มีีแนวทางในการจััดกิิจกรรมอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อลดความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในสัังคม ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต และ
คืืนกำำ�ไรสู่่�สัังคมตามความเหมาะสม
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การไม่ละเมิดข้อกฎหมาย ข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
• การลดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
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รายงานประจำ�ปี 2564
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านนโยบายและระบบจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติ/ละเมิด กฎหมายหรือข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
ข้้อร้้องเรีียนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
การบริิหารจััดการด้้านพลัังงาน

การบริิหารจััดการพลัังงานในบริิษััทฯ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้บริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินการปรัับปรุุงการใช้้พลัังงานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
สููงสุุดและลดสััดส่่วนของการใช้้พลัังงาน มุ่่ง� เน้้นการลดต้้นทุุนพลัังงาน การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และผลกระทบทางสิ่่ง� แวดล้้อมอื่่น� ๆ ด้้วยการ
จััดการพลัังงานที่่�เป็็นระบบและมีีประสิิทธิิภาพ โดยในปััจจุุบัันบริิษััทฯ ได้้วางแผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดการใช้้พลัังงาน ดัังนี้้�
1. ระบบการบริิหารจััดการพลัังงานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
2. การประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการลดการใช้้พลัังงาน
3. การวางกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย
4. การรณรงค์์และส่่งเสริิมการใช้้ไฟฟ้้าและการใช้้น้ำำ��อย่่างประหยััด อาทิิเช่่น กำำ�หนดเวลาการเปิิด-ปิิดไฟ เป็็นต้้น
ปััจจุุบััน บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดการเพื่่�อลดปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก โดยกิิจกรรมของบริิษััทที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อปริิมาณ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกอยู่่�ในด้้านการใช้้พลัังงาน อาทิิ การใช้้ไฟฟ้้าจากเครื่่�องปรัับอากาศ อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทอยู่่�ในระหว่่างการเริ่่�มต้้น
ในการพิิจารณาศึึกษาและเก็็บรวบรวมข้้อมููล เพื่่�อเปิิดเผยปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก รวมถึึงกำำ�หนดเป้้าหมาย แนวทาง และกลยุุทธ์์
สำำ�หรัับการลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในอนาคต ซึ่่�งจะสามารถเปิิดเผยข้้อมููลได้้ในปีีถััดๆ ไป
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การออกแบบนโยบายหรือกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการพลังงาน
• การส่งเสริมพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการในการลดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
เป้้าหมายระยะยาว
• การลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต
• การน�ำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ในกระบวนการด�ำเนินงาน
• เปิดเผยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการพลัังงาน

ปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า

98

ค่าใช้จ่ายสำ�หรับการใช้พลังงานไฟฟ้า

1,398,677.03 บาท

ค่าใช้จ่ายสำ�หรับการใช้พลังงานที่ลดได้

218,433 บาท

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
ปริมาณการใช้พลังงาน (บาท)

ประเภทของพลังงาน
ค่าใช้จ่ายสำ�หรับการใช้พลังงานไฟฟ้ า

2562

2563

2564

1,620,334.87

1,617,109.77

1,398,677.03

การบริิหารจััดการน้ำำ��

น้ำำ��เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�รงชีีวิิต และการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งปััจจุุบัันพบปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�� และ
น้ำำ��เสีียที่่�เกิิดจากโรงงานอุุตสาหกรรมเป็็นจำำ�นวนมาก ด้้วยสาเหตุุนี้้� บริิษััทฯ จึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีการบริิหารจััดการ และควบคุุมทั้้�งปริิมาณ
และคุุณภาพของน้ำำ��อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยในปััจจุุบันั บริิษััทฯ ได้้มีีการดำำ�เนิินงานดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
การใช้้น้ำำ��อย่่างรัับผิิดชอบรวมถึึงทำำ�การตรวจสอบปริิมาณการใช้้น้ำำ�� และการปล่่อยน้ำำ��
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การประเมินความเสี่ยงจากการดึงน�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติมาใช้บริโภค
• การลดและควบคุมปริมาณการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
• การควบคุมค่าคุณภาพของน�้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ��

ปริิมาณน้ำำ�� ใช้้
ปริิมาณการใช้้น้ำำ��

131,024.50 บาท

ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

2,330 บาท

ที่่�มาของน้ำำ��ใช้้
น�้ำประปา

ปริิมาณ (บาท)
2562

2563

2564

130,885.45

128,694.60

131,024.50

การบริิหารจััดการขยะและของเสีีย

การบริิหารจััดการของเสีียเป็็นประเด็็นที่่บ� ริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั และดำำ�เนิินการจััดการตามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด บริิษััทฯ ยึึดแนวทาง
การบริิหารจััดการของเสีียตามหลััก 3Rs คืือ การลดปริิมาณของเสีียโดยการลดการใช้้ (Reduce) การนำำ�ของเสีียกลัับมา ใช้้ซ้ำำ�� (Reuse)
และการนำำ�ของเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) ตามแนวทางปฏิิบััติิทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอัันเนื่่�อง
มาจากการกำำ�จััดของเสีียที่่�ไม่่เหมาะสม ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้มีีการบริิหารจััดการของเสีียอย่่างเหมาะสม ทั้้�งสถานที่่�จััดเก็็บ วิิธีีการขนส่่งออกนอก
สถานที่่� การบำำ�บัั ด และการกำำ�จัั ด ของเสีียที่่� เ กิิดขึ้้� น และได้้ มีี การรวบรวมขยะอัั น ตราย อาทิิ อะไหล่่ และขยะอิิเล็็ ก ทรอนิิกส์์
เพื่่�อนำำ�ไปประมููลผ่่านตััวแทน และเพื่่�อส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างเกิิดประโยชน์์สููงสุุด
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รายงานประจำ�ปี 2564
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การลดปริมาณของเสียไม่อันตราย
• การส่งเสริมหลัก 3R ในการคัดแยกขยะ
การดำำ�เนิินงานในมิิติิสัังคม
การปฏิิบััติิต่่อแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชน

ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจย่่อมส่่งผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม อาทิิ ลููกค้้า คู่่�ค้า้ ผู้้�ส่ง่ มอบ พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน ชุุมชน
ท้้องถิ่่น� เป็็นต้้น ซึ่่ง� อาจจะส่่งผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ โดยประเด็็นที่่มั� กั เกิิดขึ้้น� บ่่อยคืือ เรื่่อ� งสิิทธิิมนุุษยชน ดัังนั้้�นการดููแล
ใส่่ใจและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ธุุรกิิจต้้องให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากในปััจจุุบััน
บริิษััทฯ ได้้วางแผนสำำ�หรัับการกํําหนดแนวทางการดํําเนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับหลัักการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างครอบคลุุมตาม
กฎหมายของประเทศและหลัักการสากล อาทิิ ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรืือ UDHR)
หลัักการชี้้�แนะของสหประชาชาติิเรื่่อ� งสิิทธิิมนุุษยชนสำำ�หรัับธุุรกิิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) แนวปฏิิบััติิ
ในการตรวจสอบธุุรกิิจอย่่างรอบด้้านของ OECD สำำ�หรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีความรัับผิิดชอบ (The OECD Guidelines for Multinational
Enterprises) บริิษััทฯ กำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดจากการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน มีีกลไกการคุ้้�มครอง
และเยีียวยาเมื่่อ� เกิิดเหตุุ รวมถึึงเปิิดโอกาสให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีส่่วนร่่วมหารืือในประเด็็นดัังกล่่าวเพื่่อ� สร้้างความเข้้าใจ สร้้างความร่่วมมืือ
และสร้้างประโยชน์์ให้้เกิิดขึ้้น� พร้้อมกััน และส่่งเสริิมให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กรตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่า่ ต่่อไป นอกจากนี้้� การสร้้างความรู้้�
ในการเคารพและปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนให้้แก่่บุุคลากรถืือเป็็นหััวใจสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้ธุุรกิิจของบริิษััทสามารถขัับเคลื่่�อนต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืนและมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยบริิษัทั ได้้ส่ง่ เสริิมความรู้้�และสร้้างความตระหนัักที่่ดีีด้
� า้ นสิิทธิิมนุุษยชนให้้แก่่บุุคลากรผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ อาทิิ การฝึึกอบรม และ
การเข้้าร่่วมสัมม
ั นา
บริิษัทั ฯ มุ่่ง� มั่่น� ในการสนัับสนุุนการเคารพและปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน เสรีีภาพและสิิทธิิของแรงงาน การไม่่เลืือกปฏิิบััติิไม่่ว่า่ จะเป็็นเชื้้อ� ชาติิ
สีีผิิว เพศ ศาสนา ความคิิดเห็็นทางการเมืือง การแบ่่งแยกสััญชาติิ หรืือต้้นกำำ�เนิิดทางสัังคม การจ้้างงานที่่สมั
� คั รใจ ไม่่มีีการใช้้แรงงานเด็็ก แรงงานบัังคัับ
หรืือแรงงานที่่�ผิิดกฎหมาย การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ตลอดจนการพิิจารณาจ่่ายค่่าตอบแทนในรููปเงิินเดืือน และ/หรืือ โบนััสด้้วยความ
เป็็นธรรมเหมาะสมตามศัักยภาพของพนัักงาน อีีกทั้้�งยัังมุ่่�งมั่่�นในการที่่�จะจััดทำำ�นโยบายสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นเอกสารชััดเจนในอนาคต โดยนำำ�
แนวปฏิิบััติิหรืือหลัักการด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศหรืือระดัับสากล เช่่น มาตรฐานแรงงานไทย ความรัับผิิดชอบทางสัังคมของธุุรกิิจไทย
(มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน หรืือ The UN Guiding Principles on Business and Human Rights เป็็นต้้น มาประกอบการ
จััดทำำ�นโยบายสิิทธิิมนุุษยชนพร้้อมทั้้�งกำำ�หนดเป้้าหมายและแสดงการดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้องกัับนโยบาย ดัังนี้้�
1. บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการตรวจสอบการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในทุุกกระบวนการดำำ�เนิินงานและห่่วงโซ่่คุุณค่่า ซึ่่�งรวมถึึง นโยบาย
กรอบการพััฒนาโครงร่่างงาน (Framework Development) การระบุุความเสี่่ย� ง (Risk Identification) และ มาตรการในการบรรเทาความเสี่่ย� ง
(Mitigation Measures) นอกจากนี้้�บริิษััทจะนำำ�มาตรการในการบรรเทาความเสี่่�ยงที่่�ได้้จััดทำำ�ไว้้มาดำำ�เนิินการอย่่างครอบคลุุม
2. บริิษัทั ฯ มีีการพััฒนาและปรัับปรุุงหลัักสููตรการฝึึกอบรมพนัักงานตามความเหมาะสมอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่อ� เสริิมสร้้างในความยึึดมั่่�นของ
บริิษััทเกี่่�ยวกัับแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชน
3. บริิษััทฯ จะตรวจสอบและติิดตามข้้อร้้องเรีียน (ถ้้ามีี) ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน เพื่่�อแก้้ไขและปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การจัดท�ำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เป้้าหมายระยะยาว
• การประเมินความเสี่ยง ติดตาม และตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
• ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนในทุกการด�ำเนินงาน
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการปฏิิบััติต่่
ิ อแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชน

ไม่พบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไม่พบกรณีการเลือกปฏิบัติ

การพัั ฒนาทุุนมนุุษย์์ขององค์์กร

บริิษััทฯ ตระหนัักและเล็็งเห็็นว่่า “พนัักงาน” เป็็นปััจจััยที่่�สำ�คั
ำ ัญในการขัับเคลื่่�อนบริิษััทฯ ให้้บรรลุุพัันธกิิจและเป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
ธุุรกิิจและช่่วยสร้้างการเติิบโต ท่่ามกลางการแข่่งขัันในสถานการณ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน อีีกทั้้�งยัังมีีส่่วนช่่วยในการพััฒนาบริิษััทไปสู่่�
ความยั่่�งยืืน ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงมุ่่�งเน้้นและให้้ความสำำ�คััญต่่อการส่่งเสริิมการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพ ผ่่านการดำำ�เนิินงาน
ที่่�สอดคล้้องกัับกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคลนั้้�นสามารถสร้้างให้้เกิิด
คุุณค่่าสููงสุุดกัับบริิษััท
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การทบทวนโครงสร้างการด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• การลดและแก้ไขข้อร้องเรียนของพนักงานที่มีต่อการด�ำเนินงานบริษัทฯ
• การวางแผนอัตราก�ำลังให้เหมาะสม
เป้้าหมายระยะยาว
• การทบทวนค่านิยมตลอดจนถึงวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ผลการดำำ�เนิินงานการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล

จำ�นวนพนักงานทั้งหมด
จำ�นวนของพนักงานเข้าใหม่
จำ�นวนพนักงานพ้นสภาพ

983 คน
336 คน
178 คน

จำ�นวนพนักงานท้องถิ่น

983 คน

ร้อยละของพนักงานเข้าใหม่

34.18

จำำ�นวนบุุคลากรทั้้�งหมด
ประเภท

จำ�นวน (คน)
ชาย

หญิง

จำ�นวนพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด

521

462

จำ�นวนพนักงานทั้งหมด

509

438

12

24

จำ�นวนลูกจ้างทั้งหมด
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ความหลากหลายของบุุคลากร

บริิษััทฯ เคารพและให้้ความสำำ�คััญในความหลากหลายของบุุคลากร โดยแบ่่งเป็็น 2 มิิติิหลััก ได้้แก่่ ระดัับปฐมภููมิิ ซึ่่�งประกอบด้้วย อายุุ
เพศ เชื้้�อชาติิ ชาติิพัันธุ์์� รสนิิยมทางเพศ ความสามารถทางกายภาพ และระดัับทุุติิยภููมิิ ประกอบด้้วยภาษา วััฒนธรรม ประเพณีี ค่่านิิยม การ
ศึึกษา ประสบการณ์์ ความเชื่่�อหรืือศาสนา ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ มิิได้้มีีบรรทััดฐานในการคััดสรรบุุคลากรโดยอ้้างอิิงจากมิิติิข้้างต้้น เนื่่�องจากบริิษััทฯ
มีีความเชื่่�อว่่าความแตกต่่างของบุุคลากรแต่่ละคนจะเป็็นตััวนำำ�การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปด้้วยความหลากหลายที่่มีีคุุณ
� ภาพ
เพศ (คน)

ตำ�แหน่งงาน

ชาย

หญิง

ผู้บริหารระดับสูง

33

17

ผู้บริหารระดับกลาง

92

100

ผู้บริหารระดับต้น

363

231

พนักงาน

31
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ลูกจ้าง

12

24

จำำ�นวนบุุคลากรเข้้าใหม่่และพ้้ นสภาพทั้้�งหมด
จำ�นวน (คน)

ประเภท

2563

2564

ชาย

215

181

หญิง

130

155

< 30 ปี

188

208

30 – 50 ปี

153

113

4

15

พนักงานเข้าใหม่จำ�แนกตามเพศ

พนักงานเข้าใหม่จำ�แนกตามอายุ

> 50 ปี

ประเภท

จำ�นวน (คน)
2563

2564

ชาย

190

122

หญิง

150

56

พนักงานพ้ นสภาพจำ�แนกตามเพศ

การดึึงดููดและรัักษาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพ

บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการวิิเคราะห์์ความสามารถของพนัักงานเป็็นหลััก โดยการนำำ�ข้้อมููลเชิิงลึึกที่่�ได้้จากการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานมาเป็็น
ปััจจััยในการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตการทำำ�งานของพนัักงาน เพื่่�อดึึงดููดและรัักษาบุุคลากรที่่�มีีความสามารถให้้คงอยู่่�กัับบริิษััทฯ ได้้นานที่่�สุุด
เพื่่�อให้้พนัักงานมีีส่่วนช่่วยขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโต ก้้าวหน้้า และสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงได้้กำ�ำ หนด
กลยุุทธ์์ แนวทางการบริิหาร และแนวทางการปฏิิบััติิ ซึ่่ง� คำำ�นึึงถึึงการกำำ�หนดสวััสดิิการ ค่่าตอบแทน ผลประโยชน์์ การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม การ
จััดกิิจกรรมสัังสรรค์์เพิ่่ม� ความสุุขแก่่พนัักงาน และการส่่งเสริิมสิิทธิิเสรีีภาพในการเจรจาต่่อรองระหว่่างพนัักงานกัับบริิษััทฯ โดยบริิษััทมีีขั้้น� ตอน
การประเมิินผลงานของพนัักงานอย่่างเป็็นระบบ รวมทั้้�งยัังมีีนโยบายการสรรหาผู้้�บริิหารมาสืืบทอดตำำ�แหน่่งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั (Successor plan) ได้้แก่่
ตำำ�แหน่่งระดัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (C level) และผู้้�บริิหารในสายงานต่่างๆ ควบคู่่�ไปกัับนโยบายการพััฒนาบุุคลากร โดยเฉพาะ บุุคลากรแถวระดัับ
ถััดมาของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสามารถปฏิิบััติิงานทดแทนกัันได้้
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นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้เสริิมสร้้างกิิจกรรมภายในองค์์กรเพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิดการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันภายในบริิษััท กำำ�หนดหลัักสููตร
การพััฒนาพนัักงานรวมถึึงการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานทุุกคนภายใต้้หลัักเกณฑ์์และระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรม มีีการ
ทบทวนค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้องกัับผลประกอบการของบริิษััทฯ และเชื่่�อมโยงกัับผลการปฏิิบััติิงาน โดยในปััจจุุบัันได้้มีีการจััดสรรสวััสดิิการ
และสิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ ดัังนี้้�
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
ประกันกลุ่ม (สุขภาพ/อุบัติเหตุ)
ตรวจสุขภาพประจำ�ปี
เครื่องแบบพนักงาน
เงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน)
เงินช่วยเหลืองานศพ (บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/ญาติพนักงาน)

สิทธิ์การลา

ลาเพื่ อจัดงานศพ
ลาคลอดบุตร
ลาเพื่ อช่วยภรรยาเลี้ยงบุตร
ลารับราชการทหาร
ลาป่ วย
ลาเพื่ อทำ�หมัน
ลาฝึ กอบรม
ลากิจส่วนตัว
ลาพั กผ่อนประจำ�ปี
ลาเพื่ อสมรส
ลาอุปสมบท

การคำำ�นวณค่่าล่่วงเวลา

บริิษัทั ฯ กำำ�หนดแนวทางในการทำำ�งานล่่วงเวลาในวัันทำำ�งานปกติิและในวัันหยุุด โดยพนัักงานจำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การอนุุมััติิจากผู้้�บัังคัับบััญชา
สููงสุุดของแผนกล่่วงหน้้า สำำ�หรัับในวัันทำำ�งานปกติิ บริิษััทฯ จะทำำ�การจ่่ายค่่าล่่วงเวลาในอััตรา 1.5 เท่่าของอััตราค่่าจ้้าง/ชั่่�วโมง ให้้แก่่พนัักงาน
สำำ�หรัับการทำำ�งานในวัันหยุุด อาทิิ วัันหยุุดประจำำ�สััปดาห์์ และวัันหยุุดตามประเพณีีที่่�บริิษััทประกาศ พนัักงานรายเดืือนที่่�ทำำ�งาน
ในวัันหยุุด บริิษััทจ่่าย 1 เท่่าของค่่าจ้้างในวัันทำำ�งาน ในกรณีีพนัักงานรายวัันที่่�ทำำ�งานในวัันหยุุด บริิษััทจ่่ายเท่่ากัับค่่าจ้้างในวัันทำำ�งานปกติิ
และในกรณีีพนัักงานทำำ�งานล่่วงเวลาในวัันหยุุด บริิษััทจ่่ายในอััตรา 3 เท่่า ของค่่าจ้้างในวัันทำำ�งานปกติิ
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพ
เป้้าหมายระยะยาว
• การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับบริษัทฯ
• การรักษาและเพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน
• การลดและแก้ไขข้อร้องเรียนของพนักงานบริษัทฯ
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โครงการหรืือกิิจกรรมด้้านการดึึงดููดและรัักษาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพ

บริิษััทฯ จััดทำำ�โครงการ SABUY Academy เพื่่�อพััฒนาบุุคลากรรุ่่�นใหม่่และมุ่่�งเน้้นให้้พนัักงานที่่�มีีศัักยภาพเข้้ามาทำำ�งาน
ในบริิษััทฯ โดยโครงการดัังกล่่าวถููกบรรจุุอยู่่�ในแผนธุุรกิิจของบริิษััทในระยะกลางและยาว เพื่่�อเป็็นการสร้้างแรงจููงใจให้้กัับพนัักงาน
นอกจากนี้้� ยัั ง มีีมติิอนุุมัั ติิ ให้้ บ ริิษัั ท ฯ จัั ด สรรและเสนอขายใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิทธิิเพื่่� อ ซื้้� อ หุ้้�นสามัั ญ เพิ่่� มทุุ นของบริิษัั ท ฯ ให้้ แ ก่่ ก รรมการ
และพนัักงานของบริิษััทฯ (“SABUY-WA”) และบริิษััทย่่อยจำำ�นวน 45,000,000 หน่่วย เมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม 2562 และที่่�ประชุุม
สามัั ญผู้้�ถืื อหุ้้�นมีีมติิอนุุมัั ติิ ให้้ อ อกและเสนอขายใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิทธิิที่่� จ ะซื้้� อ หุ้้�นสามัั ญ ของบริิษัั ท ฯ (“SABUY-WB”) ให้้ แ ก่่ ก รรมการ
และพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย เป็็นจำำ�นวนไม่่เกิิน 29,500,000 หน่่วย เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2564 ทั้้�งนี้้�จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ที่่�จััดสรรให้้แก่่กรรมการ ผู้้�บริิการ พนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ขึ้้�นอยู่่�กัับตำำ�แหน่่ง อายุุงาน ความรู้้�และประสบการณ์์ ความรัับผิิดชอบ
รวมถึึงผลการปฏิิบััติิงานหรืือประโยชน์์ที่่�บริิษััทจะได้้รัับ
การฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากรขององค์์กร

บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร ตลอดจนส่่งเสริิมให้้พนัักงานในบริิษััทมีีความรู้้�ความสามารถ และมีีทัักษะในการ
ปฎิิบััติิงานที่่�ดีีขึ้้�น โดยผ่่านกระบวนการฝึึกอบรม การเรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิงานจริิง การศึึกษาดููงาน ไปจนถึึงการแบ่่งปัันถ่่ายทอดประสบการณ์์
การทำำ�งานระหว่่างกััน ซึ่่ง� บริิษััทฯ เล็็งเห็็นว่่าหากพนัักงานมีีทัักษะ ความรู้้� ความสามารถ และมีีทััศนคติิที่่ดีีต่
� อ่ การทำำ�งานย่่อมจะสร้้างประโยชน์์
สููงสุุดต่่อบริิษััท ส่่งผลให้้เกิิดการพััฒนาและบรรลุุเป้้าหมายของบริิษััทที่่�กำำ�หนดไว้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
รููปแบบ/แนวทาง/นโยบายการฝึึกอบรมและพัั ฒนาบุุคลากร

โดยในปััจจุุบััน บริิษััทฯ ได้้วางแนวทางในการบริิหารจััดการและพััฒนาบุุคลากรของบริิษััทให้้เติิบโตควบคู่่�ไปพร้้อมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท ผ่่านนโยบายในการพััฒนาบุุคลากรทุุกระดัับ โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่คณะกรรมการและผู้้�บริิหาร ตลอดจนพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ
การพััฒนากรรมการและผู้บ
้� ริิหาร

บริิษััทฯ สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้มีีการฝึึกอบรมและให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ อาทิิ
กรรมการบริิษััท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุุดย่่อยผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อให้้มีีความรู้้�เท่่าทัันต่่อบริิบทและการเปลี่่�ยนแปลง
ในด้้านต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงมีีการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านการฝึึกอบรมและ
ให้้ความรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นภายในบริิษััทและการฝึึกอบรมของหน่่วยงานภายนอก
หลัักสููตรการฝึึกอบรมของบริิษััทจะได้้รัับการพิิจารณาตามความเหมาะสมของหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ในแต่่ละตำำ�แหน่่ง ซึ่่�งจะเป็็นไปตามระเบีียบข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และหน่่วยงานราชการอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการ บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่� รวมถึึงการแนะนำำ�
ลัักษณะธุุรกิิจและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ทราบถึึงความสำำ�คััญและรููปแบบการดำำ�เนิินงานในปััจจุุบััน
การพััฒนาพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ

บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการตามนโยบายฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากร โดยพนัักงานทุุกคนจะได้้รัับการฝึึกอบรมด้้านความรู้้�เชิิงวิิชาการ
การพััฒนาบุุคลิิกภาพ การพััฒนาให้้พนัักงานมีีทััศนคติิที่่�ดีีในการทำำ�งานอย่่างเท่่าเทีียมและสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อสร้้างขีีดความสามารถที่่�จำำ�เป็็น
ในการปฏิิบััติิงาน (Job Requirement) อีีกทั้้�งยัังเป็็นการเตรีียมความพร้้อมต่่อการปฏิิบััติิงานในตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�การงานและความรัับผิิดชอบ
ที่่�สููงขึ้้�นในอนาคต สามารถเติิบโตก้้าวหน้้าตามเส้้นสายอาชีีพ (Career Path) โดยบริิษััทจะพิิจารณาและสนัับสนุุนการฝึึกอบรมและสััมมนา
ตามความเหมาะสมและความเชี่่�ยวชาญในงาน
การฝึึกอบรมภายในบริิษััท

บริิษััทฯ กำำ�หนดหลัักสููตรในการฝึึกอบรมที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อพนัักงานในแต่่ละสายงาน โดยได้้กำำ�หนดแผนพััฒนาและหลัักสููตรการฝึึกอบรม
ประจำำ�ปีี อาทิิ การฝึึกพััฒนาฝีีมืือการขายระดัับหััวหน้้างาน (Sales) การฝึึกอบรม PDPA และปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ เป็็นต้้น ซึ่่�งบริิษััทฯ
จะคััดสรรบุุคลากรผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอกเข้้ามาทำำ�การฝึึกอบรมให้้แก่่บุุคลากรของบริิษััท
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การฝึึกอบรมภายนอกบริิษััท

บริิษััทฯ สนัับสนุุนการฝึึกอบรมภายนอกให้้แก่่พนัักงาน โดยการเปิิดโอกาสให้้พนัักงานเข้้าร่่วมการฝึึกอบรมร่่วมกับั องค์์กรต่่าง ๆ ที่่ไ� ด้้รับั
การยอมรัับและได้้มาตรฐานในระดัับสากล รวมถึึงบริิษััทฯ จะพิิจารณาด้้านคุุณธรรม ประสิิทธิิภาพขององค์์กรที่่ทำ� ำ�การฝึึกอบรม และประโยชน์์
ที่่�พนัักงานจะได้้รัับเป็็นสำำ�คััญ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ จะทำำ�การสำำ�รวจแผนการดำำ�เนิินงาน และโครงสร้้างต่่าง ๆ เพื่่�อรวบรวม ปรัับปรุุง แก้้ไขข้้อมููลจากทุุกสายงานอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ อีีกทั้้�งได้้จัดั ทำำ�ระบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน โดยกำำ�หนดตััวชี้้วั� ดั ระดัับประสิิทธิิภาพทั้้�งในระดัับองค์์กรและระดัับหน่่วยงาน รวมถึึง
ทบทวนลัักษณะงานให้้สอดคล้้องกัับแผนการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างระบบการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรอย่่างครอบคลุุม
และครบถ้้วน พร้้อมกัับนำำ�ผลการประเมิินไปจััดทำ��แผนการฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากรในปีีต่่อไป เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการทำำ�งานของ
พนัักงานให้้ตอบสนองต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปในอนาคต
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละ 1 ครั้ง
• ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
• การทบทวนแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม�่ำเสมอ
ผลการดำำ�เนิินงานการฝึึกอบรมและพัั ฒนาบุุคลากร

จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย

1.05 ชั่วโมง/คน/ปี

จำ�นวนเงินลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 133,400 บาท

จำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึกอบรมเฉลี่่�ย
ประเภท

การฝึ กอบรมของพนักงานทั้งหมด

จำ�นวนชั่วโมงฝึ กอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี )
1.05

การฝึ กอบรมของพนักงานเพศชาย

0.85

การฝึ กอบรมของพนักงานเพศหญิง

1.58

ตำ�แหน่งงาน

จำ�นวนชั่วโมงฝึ กอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี )

ผู้บริหารระดับสูง

6.08

ผู้บริหารระดับกลาง

2.26

ผู้บริหารระดับต้น

0.63
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หลัักสููตรการฝึึกอบรม
หลัักสููตรการฝึึกอบรม
หมวดบริิหารจััดการ
การฝึึกพััฒนาฝีีมืือการขายระดัับหััวหน้้างาน (Sales)
พััฒนาทัักษะการบริิหารคน สำำ�หรัับหััวหน้้างาน
หลัักสููตรการประเมิินความเสี่่�ยงสำำ�หรัับหััวหน้้างาน

หมวดเทคนิิคเฉพาะ
การพััฒนาทัักษะการติิดตั้้�งตู้้� เพื่่� อยกระดัับมาตรฐานฝีีมืือช่่าง อย่่างมืืออาชีีพ
การพััฒนาการบริิหารงานด้้านสารสนเทศ ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
เทคนิิคการสื่่�อสารและการบริิการ Call Center
การพััฒนาและเพิ่่� มทัักษะการบริิหารจััดการคลัังสิินค้้าอะไหล่่
PDPA In Action การแบ่่งปัันเกี่่�ยวกัับ พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
การแบ่่งปัันเกี่่�ยวกัับ พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล PDPA (ขั้้�นพื้้� นฐาน)

หมวดทัักษะพื้้� นฐานด้้านการทำำ�งาน
ปฐมนิิเทศ
การประยุุกต์์ใช้้ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่่� อการพัั ฒนาองค์์กร
เทคนิิคการทำำ�งานให้้ประสบความสำำ�เร็็จในยุุควิิถีีใหม่่

อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิและบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของ
พนัักงานเป็็นอย่่างยิ่่ง� โดยมุ่่ง� มั่่น� ที่่จ� ะสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่ดีี� และเกิิดความปลอดภััยกัับพนัักงานทุุกคนรวมถึึงบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องอื่่น� ๆ
อาทิิ ผู้้�รัับเหมา คู่่�ค้้า ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น
บริิษััทฯ ได้้มีีการป้้องกัันผลกระทบจากอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและอาจส่่งผลให้้ธุุรกิิจต้้องหยุุดชะงัักลง โดยดำำ�เนิินงานตามกระบวนการ
บริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพภายใต้้ระบบการจััดการด้้าน
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ISO 14001: 2015 รวมถึึงตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ
และมาตรการอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััย ซึ่่�งจะทำำ�หน้้าที่่�ติิดตาม เฝ้้าระวััง อาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััยในการทำำ�งาน พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�คู่่�มืือความปลอดภััยในการดำำ�เนิินงานของพนัักงานและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ อีีกทั้้�งยัังทำำ�หน้้าที่่�
ทบทวนและแก้้ไขปรัับปรุุงแผนการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่ำำ��เสมอ และทำำ�การประเมิิน
ความเสี่่ย� งด้้านความปลอดภััยและสิ่่ง� แวดล้้อมในการปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ รวมถึึงมีีมาตรการตรวจสอบการปฏิิบััติิงานที่่มีี� ความเสี่่ย� งอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การสร้างจิตส�ำนึกและการตระหนักถึงความปลอดภัยให้แก่พนักงานของบริษัท
• การทบทวนแผนงานด้านความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ไม่มีข้อร้องเรียนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป้้าหมายระยะยาว
• จ�ำนวนอุบัติเหตุเป็นศูนย์
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
มาตรการ Covid-19

เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรค Covid-19 บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันหากพบพนัักงานติิดเชื้้�อไวรััส Covid-19
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หากพบพนักงานติดเชื�อไวรัส Covid-19 บริษัทประกาศป�ดทําการ (เป�นเวลา 3 วัน)

แจ้งบริษัททําความสะอาดฆ่าเชื�อ Covid-19 ภายในบริษัท

จัดกลุ่มพนักงานเข้าปฏิบัติงานตามความจําเป�น (บางหน่วยงาน)

ในกรณีท�พ
ี นักงานปฏิบัติงานที�บ้านบางส่วน พนักงาน
ต้องติดต่อประสานงานตามที�ระบบ IT กําหนดไว้
และเฝ�าสังเกตอาการรวมถึงดูแลตนเอง 14 วัน

ในกรณีท�พ
ี นักงานปฏิบัติงานที�บริษัทบางส่วน พนักงานต้อง
ปฏิบัติตามขัน� ตอนการคัดกรองโดยเคร่งครัดก่อนเข้า
ปฏิบัติงานทุกครัง� รวมถึงสวมใส่อุปกรณ์ปอ� งกันที�บริษัทฯ
กําหนดและปฏิบัติตามแนวทางของบริษัท

พนักงานทุกคนปฏิบัติงานตามปกติ (ตามประกาศบริษัท)

ดัังนี้้�

นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ได้้จัดทำ
ั �ำ การประกาศ เรื่่อ� ง เฝ้้าระวัังโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (รอบ 2) ณ วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2563 โดยมีีรายละเอีียด

1. ขอให้พนักงานทุกท่านป้องกันตนเองโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบตั งิ าน หรืออยูใ่ นทีส่ าธารณะ รวมถึง การล้างมือบ่อยๆ
เพื่อป้องกันอีกทางหนึ่ง
2. ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่านหลีกเลี่ยงโดยไม่ไปอยู่ในพื้นที่แออัด และ พื้นที่เสี่ยงโดยไม่จ�ำเป็นโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร
3. พนักงานที่อาศัยหรือเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ให้สังเกตุอาการของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
(ไข้้ ไอ เจ็็บคอ มีีน้ำำ��มููก หรืือจมููกไม่่ได้้กลิ่่�น) หากมีีอาการผิิดปกติิให้้รีีบพบแพทย์์ทัันทีี ขอให้้รัับผิิดชอบต่่อสัังคม ด้้วยการเฝ้้าระวัังอาการ
ตนเองอย่่างน้้อย 14 วััน
4. ส�ำหรับพนักงานทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ นได้ ให้ใช้สทิ ธิ WFH ได้ โดยลงเวลาเข้า-ออก ผ่านระบบออนไลน์ ทีบ่ ริษทั ฯ ประกาศใช้
และรายงานตััวกัับผู้้�บัังคัับบััญชาผ่่าน Zoom Cloud และ ผ่่าน Line Group ทุุกวััน
5. กรณีพนักงานปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่ปฏิบัติตามข้อที่ 1. บริษัทขอลงโทษพนักงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 มาตรา 119(4) ว่าด้วย ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน หรือระเบียบหรือค�ำสั่งของนายจ้าง อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม
และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีร้ายแรงนายจ้างไม่ต้องตักเตือน ซึ่งพนักงานอาจถูกลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุด โดยเลิกจ้าง
ไม่จ่ายค่าชดเชยได้
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การมีีส่่วนร่่วมต่่อชุุมชน

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั การมีีส่่วนร่่วมต่อ่ การพััฒนาชุุมชนให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ที่ดีีขึ้
่� น้� โดยมุ่่ง� เน้้นถึึงผลกระทบจากการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ที่่มีีต่
� อ่ ชุุมชน อีีกทั้้�งยัังตระหนัักถึึงการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมต่อ่ ชุุมชน สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม ผ่่านแนวทางการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการมีีส่่วนร่่วมต่อ่ ชุุมชนและการจััดทำำ�นโยบายในการให้้ความช่่วยเหลืือและพััฒนาสัังคม
ในปััจจุุบันั สถานการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้อ� ไวรััส Covid-19 ยัังคงทวีีความรุุนแรงและส่่งผลกระทบโดยตรงแก่่ชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียงกัับ
สถานประกอบการ บริิษััทฯ เล็็งเห็็นและให้้ความสำำ�คััญต่่อความเป็็นอยู่่�และคุุณภาพชีีวิิตของคนในสัังคมและชุุมชน จึึงจััดกิิจกรรมบริิจาค
หน้้ากากป้้องกัันเชื้้อ� ไวรััสแก่่ โรงพยาบาล อาทิิ โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ โรงพยาบาลภููมิิพลอดุุลยเดช
เป็็นต้้น รวมถึึง โรงพััก บ้้านพัักคนชรา วััด และชุุมชนโดยรอบบริิษััท และแจกน้ำำ�ดื่
� ม่� ให้้แก่่มูลนิิธิิ
ู เส้้นด้้าย นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมุ่่�งเน้้นถึึงการ
พััฒนาศัักยภาพของคนในชุุมชนและสัังคม จึึงมอบโอกาสในการทำำ�งานให้้แก่่นัักศึึกษาในชุุมชนเข้้ามาฝึึกงานร่่วมกัับบริิษััท
ช่่องทางการร้้องเรีียน

ทางอีเมล

supportcc@sabuytech.com

Call Center

02-451-5335

เป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะสั้้�น
• การจ้างงานคนในท้องถิ่นให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ
• การท�ำกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เป้้าหมายระยะยาว
• การประเมินความเสี่ยงของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
• การประเมินความพึงพอใจของชุมชน รวมไปถึงการลดผลกระทบและข้อร้องเรียนจากชุมชน
• ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
โครงการหรืือกิิจกรรมด้้านการมีีส่่วนร่่วมต่่อชุุมชน

บริิษััทฯ มีีนโยบายจััดทำำ�โครงการเพื่่อ� สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยมีีตััวอย่่างโครงการที่่จั� ดั ทำำ�แล้้วเสร็็จ และ/หรืือ อยู่่�ระหว่่าง
การดำำ�เนิินโครงการ ประกอบด้้วย
1. โครงการปันน�้ำใจผ่านสโมสรสมุทรปราการ
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการสนัับสนุุนด้้านกีีฬา เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีวิิสััยทััศน์์ในการให้้โอกาสและสร้้างสัังคมที่่�ดีี สนัับสนุุน
ให้้เยาวชนห่่างไกลจากยาเสพติิด โดยระยะแรกของการช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนโครงการดัังกล่่าว เริ่่�มจากการสนัับสนุุนเงิินเพื่่�อช่่วยเหลืือ
ค่่าใช้้จ่่ายของสโมสร และในระยะต่่อมาคืือการสร้้างกิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคมต่่าง ๆ เช่่น การเพิ่่� มช่่ อ งทางการขายน้ำำ�� เปล่่ า
ตราสโมสรฟุุตบอลสมุุทรปราการในตู้้�น้ำำ��ของบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ทุุกตู้้�ในจัังหวััดสมุุทรปราการ ทั้้�งในพื้้�นที่่�เปิิดและพื้้�นที่่�ปิิด เพื่่�อให้้
สโมสรฟุุตบอลมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น และนำำ�รายได้้ดัังกล่่าวไปพััฒนากิิจกรรมกีีฬาภายในจัังหวััดอีีกหลายโครงการ เช่่น โครงการ Factory Cup
ในโรงเรีียนมััธยมในจัังหวััดสมุุทรปราการ 8 แห่่ง ซึ่่�งเป็็นโครงการแข่่งขัันฟุุตบอลซึ่่�งสโมสรฟุุตบอลสมุุทรปราการเป็็นเจ้้าภาพในการจััดการ
แข่่งขััน เป็็นต้้น
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2. โครงการรณรงค์รับบริจาคผ่านการแชร์คลิปสั้น
บริิษััทฯ ร่่วมกัับสถาบัันกััลยาณ์์ราชนคริินทร์์ ซึ่่�งเป็็นสถาบัันที่่�ดููแลผู้้�ป่่วยจิิตเวช โดยการจััดทำำ�คลิิปรณรงค์์
รัับบริิจาคเงิินให้้กัับสถาบัันกััลยาณ์์ราชนคริินทร์์ผ่่านการแชร์์คลิิปสั้้�น ซึ่่�งเงิินที่่�ได้้รัับจากการบริิจาคดัังกล่่าวได้้ถููกนำำ�ไป
ช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยจิิตเวชที่่�มีีอาการผิิดปกติิทางธรรมชาติิและเกิิดจากการใช้้ยาเสพติิด โดยบริิษััทฯ จะบริิจาคเงิินสมทบให้้
ตามยอดการเผยแพร่่ (share) และการแสดงความคิิดเห็็น (comment) ใน Facebook และ YouTube
ซึ่่ง� ผลจากกิิจกรรมดัังกล่่าว ช่่วยให้้สถาบัันกััลยาณ์์ราชนคริินทร์์สามารถระดมเงิินบริิจาคได้้กว่่า 1 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้ในการ
ดำำ�เนิินงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการรัักษาผู้้ป่� ว่ ยจิิตเวชต่่อไป

3. โครงการปันน�้ำใจผ่านสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บริิษััทฯ ได้้เริ่่�มโครงการปัันน้ำำ��ใจผ่่านสภากาชาดไทยมาตั้้�งแต่่ช่่วงปลายปีี 2559 โดยการนำำ�ตู้้�เติิมเงิินของบริิษััทฯ
ไปให้้บริิการที่่�สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์จำำ�นวน 10 ตู้้� โดยรายได้้ที่่�เกิิดจากการใช้้บริิการตู้้�เติิมเงิิน
ดัังกล่่าวบางส่่วนจะถููกบริิจาคให้้แก่่สภากาชาด เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางรายได้้ และสามารถนำำ�รายได้้ดัังกล่่าวไปใช้้กัับกิิจกรรม
ด้้านสาธารณสุุขได้้เพิ่่�มขึ้้น� โดยบริิษัทั ฯ ได้้ทำำ�การบริิจาคเงิินภายใต้้โครงการดัังกล่่าวสำำ�หรับั ปีี 2562 และ 6 เดืือนแรก
ของปีี 2563 ไปแล้้วทั้้ง� สิ้้น� 165,423 บาท และ 48,643 บาท ตามลำำ�ดับั
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4. โครงการดื่มได้บุญ เพื่อสมทบให้กับสภากาชาด
เพื่อการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ส�ำหรับอาคารศรีสวรินทิิรานุุสรณ์์ 150 ปีี โรงพยาบาลสมเด็็จพระบรมราชเทวีี
ณ ศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี
VDP ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ได้้เริ่่�มโครงการ
ดื่่ � ม ได้้ บุ ุ ญ เพื่่ � อ สมทบให้้ กั ั บ สภากาชาด เพื่่ � อ การจััดซื้้ � อ
เครื่่�องมืือแพทย์์สำำ�หรัับอาคารศรีีสวริินทิิรานุุสรณ์์ 150 ปีี
โรงพยาบาลสมเด็็จพระบรมราชเทวีี ณ อำำ�เภอศรีีราชา
จัังหวััดชลบุุรีี ตั้้�งแต่่ช่่วงเดืือนมิิถุุนายน ปีี 2562 โดยได้้มีี
การนำำ�ตู้้�ขายสิินค้้าที่่�มีีการสกรีีนข้้อความลวดลายสนัับสนุุน
โครงการ “ดื่่�มได้้บุุญ” ไปวางให้้บริิการในสถานที่่�ต่่างๆ
ทั่่�วประเทศ เช่่น ภายในห้้างสรรพสิินค้้า โรงแรม สนามบิิน
สนามกีีฬา ธนาคาร โรงพยาบาล สถานีีบริิการน้ำำ��มััน
สถานศึึกษา เป็็นต้้น โดยรายได้้ที่่เ� กิิดจากการขายสิินค้้าผ่่าน
ตู้้�ขายสิินค้้าดัังกล่่าวบางส่่วนจะถููกแบ่่งให้้แก่่สภากาชาดไทย
เพื่่อ� เป็็นการร่่วมบริิจาคอย่่างต่่อเนื่่อ� งและยั่่ง� ยืืน

5. โครงการมอบสิ่งของบริจาคเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
บริิษััทฯ ได้้มอบสิ่่�งของบริิจาคประเภทน้ำำ��ดื่่�มตราเวนดิ้้�งพลััสและ 6.11 เพื่่�อเป็็นขวััญและกำำ�ลัังใจให้้แก่่บุุคลากรทางการแพทย์์
และบรรเทาภััยจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้้แก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ อาทิิ
โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์ โรงพยาบาลภููมิิพลอดุุลยเดช กรมแพทย์์ทหารอากาศ คณะแพทย์์ศาสตร์์
วชิิรพยาบาล สภากาชาดไทย ศาลาว่่าการกรุุงเทพ มููลนิิธิดิ วงประทีีป เป็็นต้้น
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7. การวิิเคราะห์์และอธิิบายของฝ่่ายจััดการ (MD&A)
� ำ�คััญในปีี 2564
การเปลี่่�ยนแปลงที่่สำ

จากปีี 2563 บริิษััทฯ มีีธุุรกิิจหลัักอยู่่� 3 ธุุรกิิจคืือ ตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิ ภายใต้้ชื่่�อ “เติิมสบายพลััส” ตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ ภายใต้้ชื่่�อ
“เวนดิ้้�งพลััส” และระบบการจััดการ รวมไปถึึงการบริิหารศููนย์์อาหารและระบบ POS และเพื่่�อก้้าวข้้ามขีีดจำำ�กััดและความท้้าทาย
กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้มุ่่�งปรัับตััวฝ่่าภาวะวิิกฤต สรรหาช่่องทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่ ๆ (Synergy) พััฒนาองค์์กรและบุุคคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง
ผสมผสานกัับการพััฒนานวััตกรรมและโซลููชัันส์์ เพื่่�อตอบโจทย์์ทุุกความต้้องการของลููกค้้าในยุุค New normal ส่่งผลให้้ในปีี 2564
บริิษััทฯได้้ขยายช่่องทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเพิ่่�มพัันธมิิตรที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้ครอบคลุุม Ecosystem ของบริิษััทฯ และตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าได้้มากยิ่่�งขึ้้�น บริิษััทฯจึึงได้้แบ่่งธุุรกิิจออกเป็็น 4 กลุ่่�มหลัักได้้แก่่ ธุุรกิิจเติิมเงิินและรัับชำำ�ระเงิิน ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่าย
สิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�นส์์และแพลตฟอร์์ม และธุุรกิิจการให้้บริิการทางการเงิิน ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯได้้มีีการลงทุุนที่่�ส่่งผลต่่อ
การเติิบโตของธุุรกิิจเป็็นจำำ�นวนมาก โดยมีีรายละเอีียดของการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญและประเภทธุุรกิิจมีีดัังนี้้�
กลุ่่�มธุุรกิิจเติิมเงิินและรัับชำำ�ระเงิิน

กลุ่่�มธุุรกิิจเติิมเงิินและรัับชำำ�ระเงิินประกอบไปด้้วย บริิษััท
สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (“SBT”) เป็็นผู้้�ให้้บริิการ
ธุุรกรรมทางการเงิินผ่่านตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้า
“เติิมสบายพลััส” บริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) เป็็นผู้้�ให้้
บริิการและเป็็นตััวกลางในการชํําระเงิิน (ระบบ E-Payment) และ
บริิษััท สบาย เอ็็กเชนจ์์ จำำ�กััด (“SBE”) เป็็นผู้้�ให้้บริิการจััดทำำ�ระบบ
Loyalty และ CRM สำำ�หรัับการให้้บริิการลููกค้้าผ่่าน Ecosystem
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ
กลุ่่�มธุุรกิิจจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์

กลุ่่�มธุุรกิิจโซลููชั่่น
� และแพลตฟอร์์ม

เพื่่�อตอบสนองความต้้องการผู้้�บริิโภคได้้อย่่างรอบด้้าน อีีกทั้้�ง
เป็็นช่่องทางในการนำำ�สินิ ค้้าจากผู้้ผ� ลิิตมาจััดจำ�ำ หน่่ายในรููปแบบ “B2B”
และ “B2C” กลุ่่�มบริิษัั ทฯ จึึ งจััดกลุ่่�มธุุรกิิ จ จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
และผลิิตภััณฑ์์ โดยมีี บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”) ให้้
จำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มและอาหารสำำ�เร็็จรููปผ่่านตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ
ภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้า “เวนดิ้้ง� พลััส” บริิษัทั สบาย มาร์์เก็็ต พลััส
จำำ�กััด (“SBMP”) ที่่�ลงทุุนในธุุรกิิจบริิหารห่่วงโซ่่อาหาร (e-Market
Supply Chain) บริิษััท สบาย ฟู๊๊�ด พลััส จำำ�กััด (“SBFP”) เป็็นผู้้�
ให้้บริิการจััดจำำ�หน่่ายอาหารสด อาหารแห้้ง และวััตถุุดิิบ สำำ�หรัับ
ประกอบอาหาร บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) (“TBSP”)
เป็็นผู้้�ให้้บริิการผลิิตบััตรพลาสติิกและบริิการบัันทึึกข้้อมููลเพื่่�อใช้้ใน
Ecosystem ของ SABUY และบริิษัทั ฟอร์์ท สบาย จำำ�กััด ให้้บริิการ
ดููแล และซ่่อมบำำ�รุุงตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิหรืือตู้้�เวนดิ้้�ง ให้้บริิการรัับส่่ง
ไปรษณีีย์์ และให้้บริิการจุุดชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้าในอนาคต

บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”) เป็็นผู้้�ให้้บริิการ
และขายอุุปกรณ์์ Hardware ของระบบศููนย์์อาหาร และ บริิษััท
เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (“ShipSmile”) เป็็นแฟรนไชส์์
ไปรษณีีย์เ์ อกชน ให้้บริิการรัับส่่งพััสดุุด่่วนที่่มี� คี วามรวดเร็็วและมีีบริิษัทั
ขนส่่งชั้้�นนำำ�ในประเทศไทยรองรัับการส่่งพััสดุุให้้แก่่ลููกค้้า อีีกทั้้�งยััง
ให้้บริิการเป็็นเคาน์์เตอร์์เซอร์์วิิสสำำ�หรัับการต่่อ พรบ. ภาษีีรถยนต์์
หรืือชำำ�ระบิิลต่่างๆ นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังคงลงทุุนต่่อเนื่่�องใน บริิษััท
The Letter Post บริิ ษั ั ท Point Express และบริิ ษั ั ท
Payspost ตลอดจนขยายธุุรกิิจในแบรนด์์ Plus Express โดย
จัั ด ให้้ทั้้� ง หมดอยู่่ � ใ นกลุ่่� ม ธุุ รกิ ิ จ รัั บ ส่่ง (Delivery drop-off)
ภายในบริิษััท SABUY Speed อีีกด้้วย นอกจากนี้้�ทางบริิษััทฯ
มีีการร่่วมมืือกัับบริิษััท Laundry Bar Thailand เพื่่�อขยายสาขา
และเพิ่่�มการเติิบโตของธุุรกิิจร้้านซัักผ้้าอััตโนมััติิของ SABUY Wash
(“SBW”) รวมไปถึึงการลงทุุนในบริิษััท Citysoft เพื่่�อเป็็นการ
ยกระดัับบริิการโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปที่่�ใช้้ในการบริิหาร จััดการร้้าน และ
ระบบบััญชีีในร้้าน
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กลุ่่�มธุุรกิิจการให้้บริิการทางการเงิิน

ด้้วยศัักยภาพที่่แ� ข็็งแกร่่งของ SABUY Ecosystem ที่่�สามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายในระดัับชุุมชนทั่่�วประเทศ กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ขยายธุุรกิิจ
และต่่อยอดไปยัังธุุรกิิจประกัันภััยและสิินเชื่่�อ โดยมีีบริิษัท 
ั สบาย แคปปิิตอล พลััส จำำ�กััด (“SCAP”) เป็็นผู้้�ให้้บริิการสิินเชื่่�อหมุุนเวีียนธุุรกิิจ
และสิินเชื่่�อรายย่่อย และ บริิษัท 
ั สบาย แมกซี่่ อิ
� ินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์ จำำ�กััด (“SBMX”) เป็็นผู้้�ให้้บริิการธุุรกิิจนายหน้้าประกัันภััย (Broker
Insurance) และขายประกัันภััยหลากหลายกรมธรรม์์ผ่่านระบบ POS และเคาเตอร์์ drop-off ของกลุ่่�ม SABUY Speed เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคอีีกด้้วย
กลยุุทธ์์และเป้้าหมายในปีี 2565

“SABUYVERSE The Next Visionary” หรืือจัักรวาล
ในแบบของสบายที่่ค� รอบคลุุมภาคธุุรกิิจและการใช้้ชีีวิิตของประชาชน
มีีกลยุุทธ์์คืือ 7-7-7 โดยแบ่่งออกเป็็น 7 สะดวก 7 SMARTs และ 7
Rising Stars ดัังนี้้�
7 สะดวก เพื่่�อชีีวิิตที่่�สบายของผู้้�บริิโภคตั้้�งแต่่ตื่่�นจนเข้้านอน
ด้้วยบริิการจาก SABUY ได้้แก่่ สะดวกซื้้�อ, สะดวกส่่ง, สะดวกซััก, 
สะดวกใช้้, สะดวกจ่่าย, สะดวกโอน และสะดวกชำำ�ระ
7 SMARTs การพััฒนาเทคโนโลยีี ให้้ครอบคลุุมในทุุกกลุ่่�ม
พื้้�นที่่�เป้้าหมาย ได้้แก่่ SMART Factory, SMART Office, SMART
School, SMART Canteen, SMART Parking, SMART Home และ SMART Locker
7 Rising Stars ตั้้�งจุุดยุุทธศาสตร์์ขยายการลงทุุนไปในกลุ่่�มธุุรกิิจดาวรุ่่�ง ได้้แก่่ SABUY Digital, SABUY Accelerator, SABUY As A
Solutions (SAAS), SABUY Speed, SABUY Channel, SABUY Media และ SABUY Infrastructure.

สำำ�หรัับโครงสร้้างธุุรกิิจหลัักจะมีีการปรัับเปลี่่�ยนจาก 4 กลุ่่�ม เป็็น 5 กลุ่่�มธุุรกิิจหลัักได้้แก่่ 1) ธุุรกิิจเติิมเงิินและรัับชำำ�ระเงิิน 2) ธุุรกิิจ
จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ 3) ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�นส์์และแพลตฟอร์์ม 4) ธุุรกิิจการให้้บริิการทางการเงิิน และ 5) ธุุรกิิจเศรษฐกิิจใหม่่
(New Economy) โดยในส่่วนของธุุรกิิจเศรษฐกิิจใหม่่ที่่�เพิ่่�มเข้้ามา จะเป็็น บริิษััท  สบาย ดิิ จิิตอล จำำ�กััด (SABUY Digital)
เพื่่�อลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (Digital Asset) ซึ่่�งรวมไปถึึงสกุุลเงิินดิิจิิทััล (คริิปโทเคอร์์เรนซีี) และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เทคโนโลยีีบล็็อกเชน โดยอยู่่�ระหว่่างเดิินหน้้าขอใบอนุุญาตที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
และบริิษััท สบาย แอคเซอเรอเรเตอร์์ จำ�กั
ำ ัด (SABUY Accelerator) การลงทุุนธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนวััตกรรม เพื่่�อขยายการลงทุุนของกลุ่่�ม
บริิษััท เพิ่่�มศัักยภาพสิินค้้าและบริิการใน Ecosystem ของ SABUY
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ผลประกอบการปีี 2564 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
12M’63
ล้้านบาท

12M’64
ล้้านบาท

เปลี่่�ยนแปลง
Y-on-Y

รายได้้จากการให้้บริิการ

689.5

1,191.6

72.8%

รายได้้จากการขาย

536.2

665.4

24.1%

รายได้้จากการให้้บริิการตามสััญญาและดอกเบี้้�ยผ่่อนชำำ�ระ

235.2

269.8

14.7%

รายได้้รวม1

1,460.8

2,126.8

45.6%

กำำ�ไรขั้้น
� ต้้น

625.1

750.0

20.0%

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร

531.0

612.4

15.3%

กำำ�ไรสุุทธิิ

97.6

257.5

163.8%

กำำ�ไรสุุทธิิส่่วนของบริิษััท

102.1

213.6

109.3%

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น	ร้้อยละ

42.8%

35.3%

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ	ร้้อยละ

6.7%

12.1%

0.11

0.20

บาทต่่อหุ้้�น

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้� นฐาน

2

หมายเหตุุ : 1) รายได้้รวมข้้างต้้นไม่่รวม รายได้้อื่่�นๆ และ ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของการร่่วมค้้าและบริิษััทร่่วมที่่�ใช้้วิิธีส่ี ่วนได้้เสีีย
2) คำำ�นวณจากหุ้้�นที่่� 1,201.4 ล้้านหุ้้�น

รายได้้

รายได้้จากการขายและให้้บริิการของบริิษััทฯ ปีี 2564 เท่่ากัับ
2,126.8 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 666.0 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 45.6
จากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้า เป็็นผลมาจากการที่่�บริิษััทสามารถ
รัักษาฐานรายได้้จากการให้้บริิการผ่่านตู้้เ� ติิมเงิินตลอดจนธุุรกรรมต่่างๆ
ไว้้ได้้อย่่างดีีแม้้ว่า่ จะถููกกระทบจากวิิกฤติิการณ์์ COVID-19 ด้้วยลููกค้้า
มีีความสะดวกสบายที่่�สามารถทำำ�รายการผ่่านตู้้�เติิมเงิินของบริิษััท ซึ่่�ง
เข้้าถึึงผู้้บ� ริิโภคในพื้้�นที่่�ต่า่ งๆ รวมไปถึึงรายได้้จากการขายบริิการระบบ
ฟู๊๊�ดคอร์์ทของศููนย์์อาหารยัังคงเติิบโตได้้ดีี โดยมีีผู้้�เช่่าในระบบศููนย์์
อาหารเพิ่่ม� ขึ้้น� 12 ราย เป็็น 3,194 ราย จากช่่วงเดีียวกัันในปีีก่อ่ นหน้้า

และยัังมีีรายได้้จากการพััฒนาระบบให้้กัับลููกค้้าอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ
มีีการรัับรู้้ร� ายได้้จากเข้้าลงทุุนซื้้อ� หุ้้�นสามััญของบริิษัทั ทีีบีเี อสพีี จำำ�กัดั
(มหาชน) ในไตรมาสที่่� 3 ซึ่่ง� ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตบัตั รพลาสติิกและบริิการ
บัันทึึกข้้อมููลส่่วนบุุคคล เป็็นจำำ�นวนร้้อยละ 73.54 ของทั้้�งหมด ในส่่วน
รายได้้จากการขายสิินค้้าจากตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิยัังคงปรัับตััวได้้ดีี
โดยมีีการขยายปริิมาณการติิดตั้้�งตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิและตู้้�น้ำำ��มัันที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นจากการได้้รัับความนิิยมและสะดวกสบายในการเข้้าถึึง ทั้้�งใน
ส่่วนของชุุมชน ร้้านค้้า โรงงาน และออฟฟิิศ ในส่่วนของธุุรกิิจ
Drop-off แบรนด์์ ”ชิิปป์์สไมล์์” มีีรายได้้เติิบโตต่่อเนื่่�องจากความ

รายได้
2,500

หน่วย ล้านบาท

฿2,126.8

+45.6%
2,000

รายได้จากการให้บริการตามสัญญา
และดอกเบี�ยจากการขายผ่อนชําระ

฿1,460.8

1,500

รายได้จากการขาย

+86.0%
฿714.1

1,000

รายได้จากให้บริการ

฿383.8

500
0

รายได้ทั�งหมด
Q4-63

Q4-64

12M-63

12M-64
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สามารถในการขยายสาขาได้้อย่่างก้้าวกระโดดเป็็น 4,640 สาขา โดยเพิ่่�มขึ้้�น 3,890 สาขา จากปีีก่่อนหน้้าที่่มีี� เพีียง 750 สาขา และหากรวม
พลััส เอกซ์์เพลสจะมีีสาขาทั้้�งหมด 5,984 สาขา
กำำ�ไรขั้้น
� ต้้น

กำำ�ไรขั้้�นต้้นรวมสำำ�หรัับปีี 2564 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เท่่ากัับ 750.0 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน
คิิดเป็็นร้้อยละ 20.0 ทั้้�งนี้้�อััตราการทำำ�กำำ�ไรขั้้�นต้้นลดลงจากร้้อยละ 42.8 เป็็น 35.3 ในรอบ 12 เดืือนของปีี นี้้� เป็็นผลจากการรัับรู้้�
ค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (ชิิปป์์สไมล์์) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทให้้บริิการจุุดรัับส่่งสิินค้้า และบริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน)
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตบััตรพลาสติิก โดยทั้้�งสองบริิษััทมีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�น้้อยกว่่าธุุรกิิจเดิิมของบริิษััท
ค่่าใช้้จ่่ายรวม

ค่่าใช้้จ่่ายรวมสำำ�หรัับปีี 2564 เท่่ากัับ 612.4 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อนร้้อยละ 15.3 เป็็นผลจากการรัับรู้้�
ค่่าใช้้จ่่ายของ ชิิปสไมล์์และ บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) นอกจากนี้้�บริิษััทได้้เพิ่่�มบุุคลากรและลงทุุนในระบบ โดยมุ่่�งเน้้นการ
หารายได้้ การเพิ่่ � ม ศัั ก ยภาพทางเทคโนโลยีีและการบริิหารความเสี่่ � ย งอัั น เป็็ น การเสริิมสร้้ า งโครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน (Infrastructure)
ของบริิษััทอย่่างไรก็็ดีีบริิษััทยัังคงสามารถควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายได้้เป็็นอย่่างดีี
กำำ�ไรสุุทธิิ

กำำ�ไรสุุทธิิสำ�ำ หรัับปีี 2564 เท่่ากัับ 213.6 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� จากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่อ่ นที่่� 111.5 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 109.3 สอดคล้้อง
กัับการรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งรายได้้ และกำำ�ไรจากบริิษััท เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด และ บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) นัับได้้ว่่า
บริิษััทได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวกลยุุทธ์์ที่่�วางไว้้และสามารถสร้้างผลการกำำ�ไรที่่�แข็็งแกร่่งได้้เป็็นอย่่างดีี

รายได้
หน่วย: ล้านบาท
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102.1

31.8
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Q4-64
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
การวิิเคราะห์์อัต
ั ราส่่วนทางการเงิินที่�สำ
่ ำ�คััญ
ผลประกอบการไตรมาส 3/2564

ฐานะทางการเงิิน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
งบการเงินสำ�หรับงวดบัญชีส้ินสุดวันที่
รายการ

31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์รวม

2,772.5

100.0

6136.5

100.0

3,364.0

121.3

หนี้สินรวม

1,238.4

44.7

2,748.6

44.8

1,510.0

122.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,534.1

55.3

3,387.9

55.2

1,853.8

120.8

1,482.9

53.5

2,937.3

47.9

1,454.5

98.1

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.82

0.90

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.81

0.81

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
หลังจ่ายชำ�ระหนี้สินจากการเข้าลงทุน TBSP

0.81

0.51

สิินทรััพย์์รวม

สิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เพิ่่�มขึ้้�น 3,364.0
ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 121.3 จากปีี 2563 โดยมีีสาเหตุุหลััก
มาจากการขยายตัั ว ของธุุรกิิจในการเข้้ า ลงทุุนซื้้� อ กิิจการบริิษัั ท
ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน)และการขยายสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท
เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (ชิิปป์์สไมล์์)
หนี้้�สิินรวม

หนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เพิ่่�มขึ้้�น 1,510.2
ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 122.0 จาก ปีี 2563 จากหนี้้�สิิน
ในการเข้้าไปลงทุุนในบริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) และการ
กู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิินเพื่่�อรองรัับการขยายตััวของธุุรกิิจ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เพิ่่มขึ้
� ้�น 1,853.8
ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 120.8 จาก ปีี 2563 ตามผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ประกอบกัับส่่วนของทุุนที่่ป� รัับเพิ่่มขึ้
� น้� จากการ
เพิ่่� มทุุ นให้้ กัั บ บริิษัั ท ทีี.เค.เอส เทคโนโลยีี จำำ�กัั ด (มหาชน)
การใช้้สิิทธิ์์�ซื้้�อหุ้้�นสามััญจากใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิ์์�ซื้้�อหุ้้�นของพนัักงาน
และส่่วนทุุนนอกเหนืือการควบคุุมของ บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กัดั (มหาชน)
และ บริิษััท เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (ชิิปป์์สไมล์์)

การวิิเคราะห์์อััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เพิ่่มขึ้
� น้� เป็็น
0.90 เมื่่�อเทีียบกัับ 0.82 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 คงที่่�ที่่� 0.81 เท่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เป็็นผลมาจาก
การขยายตััวของผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทส่่งผลให้้สััดส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับสััดส่่วนของหนี้้�สิิน ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีแผน
ที่่�จะจ่่ายชำำ�ระหนี้้�จำ�ำ นวน 1,020 ล้้านบาท จากการเข้้าไปลงทุุนใน
บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งจะส่่งผลให้้อััตราส่่วนหนี้้�สิิน
ต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นลดลงเป็็น 0.51 เท่่า
เมื่่� อพิิจารณาถึึงความสามารถในการเติิบโตในอนาคตของ
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย อััตราส่่วนดัังกล่่าวยัังคงอยู่่�ในระดัับที่่�ต่ำำ��
โดยเปรีียบเทีียบ ซึ่่�งยัังคงทำำ�ให้้บริิษััทฯมีีความสามารถที่่�จะก�อภาระ
ผููกพัันเพิ่่�มเติิมเพื่่�อใช้้ในการขยายธุุรกิิจได้้
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8. ข้้อมููลทั่่ว� ไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
ชื่่�อสถานที่่�ตั้้ง
� ของ บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)

ชื่่�อ

บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
SABUY Technology Public Company Limited
ชื่่�อย่่อ
SABUY (จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย)
เลขทะเบีียนบริิษััท
0107562000017
ประเภทธุุรกิิจ
บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
หลากหลายรููปแบบ ผ่่านระบบนิิเวศน์์ทางการเงิิน (Financial Ecosystem) ของบริิษััทฯ ผ่่าน
ตู้้�เติิมเงิิน ภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้า “เติิมสบายพลััส” ตู้้�สิินค้้า ภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้า
“เวนดิ้้�งพลััส” ระบบบริิหารศููนย์์อาหาร ระบบ POS ศููนย์์บริิการรัับส่่งพััสดุุ (Delivery drop-off)
ตลอดจนธุุรกรรมทางการเงิิน เช่่น สิินเชื่่�อและนายหน้้าประกัันภััย โดยปััจจุุบัันประกอบธุุรกิิจหลััก
4 ประเภท ได้้แก่่ 1) ธุุรกิิจบริิการระบบชำำ�ระเงิิน (Payment) 2) ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและ
ผลิิตภััณฑ์์ (Merchandising) 3) ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่�นส์์ (Solutions) และ 4) ธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน
(Financial Service)
www.sabuytech.com
เว็็บไซด์์
วัันจดทะเบีียน
วัันที่่� 18 ก.ค. 2557
วัันแรกที่่�ซื้้�อขายหุ้้�นในตลาดหลัักทรััพย์์ 11 พ.ย. 2563
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
230 ถนนบางขุุนเทีียน-ชายทะเล แขวงแสมดำำ� เขตบางขุุนเทีียน กทม. 10150
ทุุนจดทะเบีียน
1,365,411,624.00 บาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
1,201,379,956.00 บาท
รอบระยะเวลาบััญชีี
1 มกราคม 2564 - 31 ธัันวาคม 2564
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ปััจจุุบัันผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทได้้แก่่
นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี และ นาย อานนท์์ชััย วีีระประวััติิ โดยถืือหุ้้�นร้้อยละ 33.30 และ 15.23
ตามลำำ�ดัับ ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นการถืือหุ้้�นโดยสถาบัันและนัักลงทุุนทั่่�วไป
แผนที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่
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นายทะเบีียนหุ้้�น
ที่่�ตั้้�ง
โทรศััพท์์
โทรสาร
อีีเมลล์์
เว็็ปไซด์์
ผู้้�สอบบััญชีี

ที่่�ตั้้�ง
โทรศััพท์์
โทรสาร

บริิษััทศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ชั้้�น 1 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เลขที่่� 93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ
10400
0-2009-9999
0-2009-9991
SETContactCenter@set.or.th
http://www.set.or.th
บริิษััทเคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
โดย
1.นายวััชระ ภััทรพิิทัักษ์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6669
2.นางสาวพรทิิพย์์ ริิมดุุสิิต ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5565
3.นายวััยวััฒน์์ กอสมานชััยกิิจ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6333
1 เอ็็มไพร์์ทาวเวอร์์ ชั้้�น 50 - 51 ถนนสาทรใต้้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222

ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ไม่่ได้้มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในกระบวนการข้้อเรีียกร้้อง
ทางกฎหมาย หรืือเป็็นคู่่�กรณีีในคดีีความใดๆ ดัังนี้้�
1. คดีีความที่่�มีีผลกระทบต่่อสิินทรััพย์์ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ที่่�มีีจำำ�นวนสููงกว่่าร้้อยละ 5.0 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
2. คดีีความที่่�กระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย อย่่างมีีนััยสำำ�คััญแต่่ไม่่สามารถประเมิินมููลค่่าของผลกระทบเป็็น
ตััวเลขออกมาได้้
3. คดีีความที่่�เกิิดจากการประกอบธุุรกิิจโดยทั่่�วไปของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
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9. นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ให้้มีีประสิิทธิิภาพและมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
ทุุกฝ่่าย ตั้้�งแต่่พนัักงาน ผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ ดัังนั้้�นคณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้เห็็นควรให้้มีีการจััดทำำ�นโยบาย
เกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่� ดีีขึ้้�น โดยครอบคลุุมเนื้้�อหาหลัักการสำำ�คััญตั้้�งแต่่โครงสร้้าง บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิ ดชอบ
ของคณะกรรมการ จนถึึงหลัักการในการบริิหารงานของผู้้�บริิหารอย่่างโปร่่งใส ชััดเจน และสามารถตรวจสอบได้้เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการบริิหารองค์์กรทำำ�ให้้เกิิดความเชื่่อ� มั่่นว่
� า่ การดำำ�เนิินงานใดๆ ของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย เป็็นไปด้้วยความเป็็นธรรม และคำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์
สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมุ่่�งหวัังที่่�จะพััฒนาองค์์กรให้้เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในด้้านบรรษััทภิิบาล ธรรมาภิิบาล และจรรยาบรรณ
โดยวางวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ด้้วยแนวคิิดการยกระดัับบรรษััทภิิบาล ธรรมาภิิบาล และจรรยาบรรณจะเป็็นระบบ
บริิหารจััดการที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดความเป็็นธรรมและโปร่่งใส ส่่งผลให้้สร้า้ งผลตอบแทนและเพิ่่�มมููลค่่าของบริิษัทั ในระยะยาว เพื่่�อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุุก
ฝ่่าย อีีกทั้้�งมีีการสนัับสนุุนการพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อให้้เติิบโตควบคู่่�กัันไปอย่่างยั่่�งยืืน
ทางคณะกรรมการบริิษััท ได้้กำำ�หนดนโยบาย แนวปฏิิบััติิ การกำำ�กัับดููแลกิิจการ และติิดตามผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
คณะย่่อยแต่่ละชุุดให้้เป็็นไปตามรากฐานนโยบายที่่�บริิษััทฯ ได้้วางไว้้ อีีกทั้้�งจะมีีการพิิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิเพื่่�อให้้
มีีความเป็็นปััจจุุบัันและทัันต่่อสถานการณ์์ต่่างๆ ทั้้�งในระดัับประเทศและสากลเป็็นประจำำ�ในทุุกรอบปีี โดยกำำ�หนดให้้เรื่่�องบรรษััทภิิบาล
ธรรมาภิิบาล และจรรยาบรรณเป็็นวาระสำำ�คััญในการประชุุมครั้้�งนั้้�นๆ
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิ บััติิการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ

บริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อยตั้้�งใจและยึึดถือื ในหลัักปฏิิบัติั ติ ามการ
กำำ�กัับกิิจการที่่�ดีีมาอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล
กิิจการภายในประเทศ โดยอ้้างอิิงมาจาก หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่ดีี� สำำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียนของคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
อย่่างไรก็็ดีีทางคณะกรรมการเห็็นว่่าหลัักเกณฑ์์ตามโครงการสำำ�รวจ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทจดทะเบีียน (CGR) ของสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) และ DJSI Sustainability
Assessment ทั้้�งสองหลัักเกณฑ์์นี้้�มีีประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ และบริิษััท
ย่่อยในการเพิ่่�มความน่่าเชื่่�อถืือแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายจึึงเริ่่�มนำำ�
มาปรัับใช้้ในปีีที่ผ่�่ า่ นมา โดยสำำ�หรัับแนวปฎิิบัติั ข้ิ อ้ ใดที่่ยั� งั ไม่่มีีการนำำ�ไป
ใช้้หรืือมีีอุุปสรรค ฝ่่ายบริิหารการจััดการจะคอยรายงานคณะกรรมการ
บริิษัทั เพื่่�อพิิจารณาและทบทวนเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งดั่่ง� กล่่าวเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี
ทั้้�งนี้้�สำ�ำ หรัับบริิษััทย่่อยในเครืือ ทางคณะกรรมการเห็็นควรว่่า
ถึึงแม้้จะยัังไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน ก็็สมควรที่่�จะนำำ� นโยบาย แนว
ปฏิิบััติิ และ การกำำ�กัับกิิจการตามที่่�บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดไว้้มาปฏิิบััติิ
ในองค์์กร เพื่่�อให้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันและมีีมาตรฐาน โดยจะ
มุ่่�งเน้้นไปในการทำำ�ธุรกิ
ุ จิ ควบคู่่�กัับการสร้้างรากฐานวััฒนธรรมองค์์กร
ที่่�เป็็นปึึกแผ่่นเดีียวกััน และสร้้างประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่สัังคม ชุุมชน
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และสิ่่�งแวดล้้อม ทางคณะกรรมการจะเข้้ามาพิิจารณาและปรัับปรุุง
ในส่่วนของนโยบายของบริิษัทั ย่่อยทุุกปีีเพื่่�อให้้เกิิดความเหมาะสมและ
สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิงโดยขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของธุุรกิจิ อีีกทั้้�งบริิษัทั ฯ
มีีมติิให้้มีีการประชุุมสำำ�หรัับคณะกรรมการของบริิษัทั ฯ กัับบริิษัทั ย่่อย
เพื่่� อหารืื อเรื่่� องนโยบาย แนวปฏิิบััติิ และการกำำ�กัั บกิิจการที่่�ดีี
และนำำ�ความเห็็น มุุมมองของคณะกรรมการแต่่ละท่่านนำำ�มาพิิจารณา
ในการปรัับปรุุงอยู่่�เสมอเป็็นประจำำ� จึึงทำำ�ให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
สามารถเติิบโตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีความน่่าเชื่่�อถืือสำำ�หรัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และเพื่่�อประโยชน์์ในการสร้้าง
คุุณค่่าให้้กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน ตรงตามความมุ่่�งหวัังของทั้้�งภาคธุุรกิิจ
ผู้้�ลงทุุน ตลอดจนตลาดทุุนและสัังคมโดยรวม บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�
นโยบายเกี่่ย� วกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีโดยยึึดหลัักปฏิิบัติั ติ ามหลััก
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 ซึ่่�งจััดทำำ�
โดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อเป็็น
แนวทางในการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยโดย
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยหลัักปฏิิบััติิ
8 หมวด ซึ่่�งสามารถสรุุปโดยสัังเขปได้้ดัังนี้้�

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
หลัักปฏิิบััติิที่�่ 1 : บทบาทและความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการจะทำำ�ความเข้้าใจบทบาทและตระหนััก
ถึึงความรัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�ที่่�ต้้องกำำ�กัับดููแลให้้องค์์กรมีีการ
บริิ ห ารจัั ด การที่่ � ดีี  ซึ่ ่ � ง ครอบคลุุ ม ถึึ ง การกำำ � หนดวัั ต ถุุ ป ระสงค์์
และเป้้ า หมาย การกำำ � หนดกลยุุ ท ธ์์  น โยบายการดำำ � เนิิ น งาน 
ตลอดจนการจััดสรรทรััพยากรสำำ�คััญเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมาย และการติิดตาม ประเมิินผล และดููแลการรายงานผลการ
ดำำ�เนิินงาน 
2. คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลบริิษััทฯ ให้้นำำ�ไปสู่่�ผลการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  (governance outcome) ในการสร้้างคุุณค่่า
ให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน โดยบริิษััทฯ จะต้้องสามารถแข่่งขัันได้้ และ
มีีผลประกอบการที่่�ดีีโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบ
ธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิและมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม และพััฒนาหรืือลดผลกระ
ทบด้้านลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการ
เปลี่่ย� นแปลง ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั จะประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่าง
และจะจััดให้้มีีนโยบายสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน รวม
ทั้้�งสื่่อ� สารเพื่่อ� ให้้กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานทุุกคนเข้้าใจ มีีกลไก
เพีียงพอที่่�เอื้้�อให้้มีีการปฏิิบััติิจริิงตามนโยบายข้้างต้้น ติิดตามผลการ
ปฏิิบััติิ และทบทวนนโยบายและการปฏิิบััติิเป็็นประจำำ� 
3. คณะกรรมการจะดููแลให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหาร
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบระมััดระวััง (duty of care) และ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตต่่อองค์์กร (duty of loyalty) และดููแลให้้การดำำ�เนิิน
งานเป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมติิที่ป�่ ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจน
นโยบายหรืือแนวทางที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้รวมทั้้�งมีีกระบวนการอนุุมััติิการ
ดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ เช่่น การลงทุุน  การทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีผลกระทบต่่อ
บริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ การทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การ
ได้้มา/จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน การจ่่ายเงิินปัันผล เป็็นต้้น 
4. คณะกรรมการจะทำำ � ความเข้้ า ใจขอบเขตหน้้ า ที่่ � แ ละ
ความรัั บ ผิิ ด ชอบของคณะกรรมการ และกำำ � หนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และฝ่่ า ยจัั ด การอย่่างชัั ด เจน  ตลอดจนติิ ด ตามดููแลให้้ ป ระธาน
เจ้้ า หน้้ า ที่่ � บ ริิ ห ารและฝ่่ า ยจัั ด การปฏิิ บั ั ติ ิ ห น้้ า ที่่ � ต ามที่่ � ไ ด้้ รั ั บ
มอบหมาย  
หลัักปฏิิบัติ
ั ที่
ิ �่ 2 : วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของ
บริิษััทฯ

1. คณะกรรมการจะกำำ�หนดหรืือดููแลให้้วััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายหลัักของบริิษััทฯ (objectives) เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน โดย
เป็็นวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับการสร้้างคุุณค่่าให้้ทั้้�ง

บริิษััทฯ ลููกค้้า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวม  
2. คณะกรรมการจะกำำ�กับั ดููแลให้้ วัตั ถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
ตลอดจนกลยุุทธ์์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรืือประจำำ�ปีขี องบริิษัทั ฯ
สอดคล้้องกัับการบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษััทฯ
โดยมีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้อย่่างเหมาะสม และปลอดภััย
หลัั ก ปฏิิ บัั ติิ ที่�่ 3: เสริิ ม สร้้ า งคณะกรรมการที่่� มีี
ประสิิทธิิผล

1. คณะกรรมการมีีหน้้ า ที่่ � รั ั บ ผิิ ด ชอบในการกำำ � หนดและ
ทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ ทั้้�งในเรื่่�องขนาดองค์์ประกอบ
สััดส่่วนกรรมการที่่�เป็็นอิิสระที่่�เหมาะสมและจำำ�เป็็นต่่อการนำำ�พา
องค์์กรสู่่�วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักที่่�กำำ�หนดไว้้
2. คณะกรรมการจะเลืือกบุุคคลที่่�เหมาะสมเป็็ นประธาน
กรรมการ และดููแลให้้มั่่�นใจว่่าองค์์ประกอบและการดำำ�เนิินงาน
ของคณะกรรมการเอื้้� อ ต่่อการใช้้ ดุ ุ ล พิิ นิ ิ จ ในการตัั ด สิิ น ใจอย่่าง
มีีอิิสระ
3. คณะกรรมการมีีหน้้ า ที่่ � กำ ำ �กั ั บ ดููแลให้้ ก ารสรรหาและ
คััดเลืือกกรรมการมีีกระบวนการที่่�โปร่่งใสและชััดเจนเพื่่�อให้้ได้้คณะ
กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยคณะ
กรรมการจะจััดให้้มีีการประชุุมเพื่่�อพิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
สรรหาบุุคคลเพื่่อ� ให้้ได้้กรรมการที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติที่ิ จ�่ ะทำำ�ให้้คณะกรรมการ
มีีองค์์ประกอบความรู้้�ความชำำ�นาญที่่�เหมาะสมรวมทั้้�งมีีการพิิจารณา
ประวััติขิ องบุุคคลดัังกล่่าว และจะทบทวนหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหา
กรรมการ ก่่อนที่่�จะมีีการสรรหากรรมการที่่�ครบวาระ
4. ในการเสนอค่่าตอบแทนคณะกรรมการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
คณะกรรมการจะพิิจารณาให้้โครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนมีีความ
เหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบและจููงใจให้้คณะกรรมการนำำ�พาองค์์กร
ให้้ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
5. คณะกรรมการมีีหน้้ า ที่่ � กำ ำ �กั ั บ ดููแลให้้ ก รรมการทุุ ก คน
มีีความรัั บ ผิิ ด ชอบในการปฏิิ บั ั ติ ิ ห น้้ า ที่่ � แ ละจัั ด สรรเวลาอย่่าง
เพีียงพอ
6. คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้มีีกรอบและกลไกใน
การกำำ�กัับดููแลนโยบายและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและกิิจการ
อื่่นที่
� บ�่ ริิษัทั ฯ ไปลงทุุนอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ในระดัับที่่เ� หมาะสมกัับกิิจการ
แต่่ละแห่่ง รวมทั้้�งบริิษัทย่่
ั อยและกิิจการอื่่นที่
� บ�่ ริิษัทั ฯ ไปลงทุุนมีีความ
เข้้าใจถููกต้้องตรงกัันด้้วย
7. คณะกรรมการจะจัั ด ให้้ มีี การประเมิิ นผ ลการทำำ � งาน
ของกรรมการทั้้�งคณะ รวมทั้้�งประเมิินผลการทำำ�งานของกรรมการ
รายบุุ ค คล เพื่่ � อ พิิ จ ารณาทบทวนผลงาน ปัั ญ หาและอุุ ป สรรค
ในแต่่ละปีี เพื่่อ� สามารถนำำ�ผลการประเมิินไปใช้้ในการพััฒนาและปรัับ
ปรุุงการปฏิิบััติิงานในด้้านต่่างๆ ได้้
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รายงานประจำ�ปี 2564
8. คณะกรรมการจะกำำ �กั ั บ ดููแลให้้ ค ณะกรรมการและ
กรรมการแต่่ละคนมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับบทบาทหน้้าที่่ลั� กั ษณะ
การประกอบธุุรกิิจ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจ
ตลอดจนสนัับสนุุนให้้กรรมการทุุกคนได้้รัับการเสริิมสร้้างทัักษะและ
ความรู้้�สำำ�หรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
9. คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของคณะ
กรรมการเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อยสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่จำ� �ำ เป็็น และ
มีีเลขานุุการบริิษััทฯ ที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะ
สมต่่อการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
หลัักปฏิิบััติิที่�่ 4: สรรหาและพัั ฒนาผู้้�บริิหารระดัับ
สููงและการบริิหารบุุคลากร

1. คณะกรรมการจะดำำ � เนิิ น การให้้ มั่่ � น ใจว่่ามีีการสรรหา
และพััฒนาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้� บริิหารระดัับสููงให้้มีี
ความรู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์ และคุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
ขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�เป้้าหมาย
2. คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการกำำ�หนดโครงสร้้างค่่า
ตอบแทนและการประเมิินผลที่่เ� หมาะสม โดยจะกำำ�หนดโครงสร้้างค่่า
ตอบแทนที่่�เป็็นเครื่่�องจููงใจให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับปฏิิบััติิ
งานให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กรและ
สอดคล้้องกัับผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ ในระยะยาว
3. คณะกรรมการจะทำำ � ความเข้้ า ใจโครงสร้้ า งและความ
สััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการบริิหารและการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทฯ
4. คณะกรรมการจะติิ ด ตามดููแลการบริิ ห ารและพัั ฒ นา
บุุ ค ลากรให้้ มีี ความรู้้ � ทั ั ก ษะ ประสบการณ์์ แ ละแรงจููงใจที่่ �
เหมาะสม โดยจะดููแลให้้มีีการบริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่ส� อดคล้้องกัับ
ทิิศทางและกลยุุทธ์์ขององค์์กร พนัักงานในทุุกระดัับมีีความรู้้�  ความ
สามารถ แรงจููงใจที่่�เหมาะสม
หลัักปฏิิบััติิที่�่ 5 : การประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความ
รัับผิิดชอบ

1. คณะกรรมการให้้ ค วามสำำ �คั ั ญ และสนัั บ สนุุ น การ
ดำำ � เนิิ น การที่่ � ก่่ อให้้ เ กิิ ด มููลค่่าแก่่ธุุ ร กิิ จ ควบคู่่� ไ ปกัั บ การสร้้ า ง
คุุณประโยชน์์ต่่อลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
2. คณะกรรมการจะติิ ด ตามดููแลให้้ ฝ่ ่ า ยจัั ด การประกอบ
ธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมและสะท้้อน
อยู่่�ในแผนดำำ�เนิินการ (Operational Plan) เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ทุุ ก ฝ่่ า ยขององค์์ ก รได้้ ดำ ำ � เนิิ น การสอดคล้้ อ งกัั บ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์
เป้้าหมายหลััก และแผนกลยุุทธ์์ (Strategies) ของบริิษััทฯ
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3. คณะกรรมการจะติิ ด ตามดููแลให้้ ฝ่ ่ า ยจัั ด การจัั ด สรร
และจััดการทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล
เพื่่อ� ให้้สามารถบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ทั้้�งนี้้�
ทรััพยากรที่่บ� ริิษัทั ฯ พึึงคำำ�นึงึ ถึึงมีีอย่่างน้้อย 4 ประเภท ได้้แก่่ การเงิิน 
(Financial Capital) ภููมิิปัญ
ั ญา (Intellectual Capital) ด้้านบุุคลากร
(Human Capital) สัั ง คมและความสัั ม พัั น ธ์์ (Social and
Relationship Capital) และธรรมชาติิ (Natural Capital)
4. คณะกรรมการจะจััดให้้มีีกรอบการกำำ�กัับดููแลและการ
บริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ที่่�สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการของบริิษััทฯ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารส
นเทศมาใช้้ในการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน 
การบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้บริิษััทฯ สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์แล
ะเป้้าหมายหลัักของบริิษััทฯ
หลัักปฏิิบััติิที่�่ 6 : ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความ
เสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม

1. คณะกรรมการจะกำำ �กั ั บ ดููแลให้้ มั่่ � น ใจว่่า บริิ ษั ั ท ฯ มีี
ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�จะทำำ�ให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์อย่่างมีีประสิิทธิิผล และมีีการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. คณะกรรมการจะจััดตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบที่่ส� ามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและอิิสระตามหลัักเกณฑ์์ของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
3. คณะกรรมการจะติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้ง
ของผลประโยชน์์ที่ ่ � อ าจเกิิ ด ขึ้้� น ระหว่่างบริิ ษั ั ท ฯ กัั บ ฝ่่ า ยจัั ด การ
คณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น รวมไปถึึงการป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์
อัั นมิ ิ ค วรในทรัั พ ย์์ สิ ิ น  ข้้ อ มููล โอกาสของบริิ ษั ั ท ฯ และการทำำ �
ธุุ รกรรมกัั บผู้้ �ที่่ � มีี ความสัั มพัั นธ์์ เกี่่ � ย วโยงกัั บบริิ ษัั ทฯ ในลัั กษณะ
ที่่�ไม่่สมควร
4. คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดทำำ�นโยบายและ
แนวปฏิิบััติิด้้านการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นที่่�ชััดเจนและสื่่�อสารในทุุก
ระดัับขององค์์กรและต่่อคนนอกเพื่่�อให้้เกิิดการนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง
รวมถึึ ง การสนัั บ สนุุ นกิ ิ จ กรรมที่่ � ส่่ งเสริิ ม และปลููกฝัั ง ให้้ พ นัั ก งาน
ทุุกคนปฏิิบััติิตามกฎหมาย และระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทฯ มีีกลไกในการรัับ
เรื่่�องร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการกรณีีมีีการ ชี้้�เบาะแส

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
หลัักปฏิิบััติิที่�่ 7 : รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิิน
และการเปิิดเผยข้้อมููล

1. คณะกรรมการมีีความรัั บ ผิิ ด ชอบในการดููแลให้้ ร ะบบ
การจััดทำำ�รายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญต่่างๆ
ถููกต้้อง เพีียงพอ ทัันเวลา เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ มาตรฐานและ
แนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. คณะกรรมการจะติิ ด ตามดููแลความเพีียงพอของ
สภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
3. ในภาวะที่่ � บ ริิ ษั ั ท ฯ ประสบปัั ญ หาทางการเงิิ น หรืือมีี
แนวโน้้ ม จะประสบปัั ญ หา คณะกรรมการจะพิิ จ ารณาให้้ มั่่ � น ใจ
ได้้ว่่า บริิษััทฯ มีีแผนในการแก้้ไขปััญหา หรืือมีีกลไกอื่่�นที่่�จะสามารถ
แก้้ไขปััญหาทางการเงิินได้้ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้การคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย
4. คณะกรรมการจะพิิจารณาจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนตาม
ความเหมาะสม โดยจะพิิ จ ารณาเปิิ ด เผยข้้ อ มููลการปฏิิ บั ั ติ ิ ต าม
�
กฎหมาย การปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณ นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รัปั ชั่่น 
การปฏิิ บั ั ติ ิ ต่่ อพนัั ก งานและผู้้ �มีีส่่ วนได้้ เ สีียซึ่ ่ � ง รวมถึึ ง การปฏิิ บั ั ติ ิ
อย่่างเป็็นธรรม และการเคารพสิิทธิมิ นุุษยชน รวมทั้้�งความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยคำำ�นึึงถึึงกรอบการรายงานที่่�ได้้รัับการ
ยอมรัับในประเทศหรืือในระดัับสากล  
5. คณะกรรมการจะกำำ �กั ั บ ดููแลให้้ ฝ่ ่ า ยจัั ด การจัั ด ให้้ มีี
หน่่วยงานหรืือผู้้ �รั ั บ ผิิ ด ชอบงานนัั ก ลงทุุ นสั ั ม พัั น ธ์์ ที่ ่ � ทำ ำ � หน้้ า ที่่ � ใ น
การสื่่ � อ สารกัั บ ผู้้�ถืื อหุ้้�น  และผู้้ �มีีส่่ วนได้้ เ สีียอื่่ � น  เช่่น  นัั ก ลงทุุ น 
นัักวิิเคราะห์์ ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน และทัันเวลา
6. คณะกรรมการจะส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศ
มาใช้้ในการเผยแพร่่ข้้อมููล
หลัักปฏิิบััติิที่�่ 8 : สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการ
สื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น

1. คณะกรรมการจะดููแลให้้มั่่�นใจว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วม
ในการตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััทฯ
2. คณะกรรมการจะดููแลให้้การดำำ�เนิินการในวัันประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย โปร่่งใสมีีประสิิทธิภิ าพ และเอื้้�อให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้สิิทธิิของตน 
3. คณะกรรมการจะดููแลให้้การเปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมและการ
จััดทำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วน 
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงการปฏิิบััติิและคุ้้�มครองสิิทธิิผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม (The Equitable Treatment
for Shareholders) และตระหนัั กและให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิ ทธิิ
ของผู้้ �ถืื อหุ้้�น  (Rights of Shareholders) เช่่น สิิ ทธิ ิ ใ นการ
ซื้้�อขายหรืือโอนหุ้้�น  การมีีส่่วนแบ่่งในกำำ�ไรของกิิจการ การได้้รัับ

ข่่าวสารข้้อมููลของบริิษััทฯ อย่่างเพีียงพอครบถ้้วน  การเข้้าร่่วม
ประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างอิิสระและ
เท่่าเทีียม มีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถ
เสนอเพิ่่�มวาระการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�ง
การมีีส่่วนร่่วมตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญและมีีผลกระทบต่่อบริิษััทฯ เช่่น 
การจััดสรรเงิินปัันผล การแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนกรรมการ การแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนผู้้�สอบบััญชีีและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี เป็็นต้้น 
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยได้้ไตร่่ตรองและให้้ความสำำ�คััญของ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจและได้้ยึึดมั่่�นในความโปร่่งใสของการดำำ�เนิิน
กิิจการ โดยให้้เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ของการขัับเคลื่่อ� นวััฒนธรรมของบริิษัทั ฯ
และบริิษััทย่่อยในเครืือ และสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและซื่่�อสััตย์์ให้้แก่่
ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย โดยมีีคณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�จััดตั้้�ง
นโยบายและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ สำำ�หรัับพนัักงาน คณะกรรมการ
ผู้้บ� ริิหารทุุกท่่าน ยึึดถืือไว้้เป็็นวิถีีิ การปฏิิบัติั ติ นภายในและนอกองค์์กร
เพื่่�อส่่งเสริิมการเติิบโตของธุุรกิิจและพนัักงานทุุกคนให้้เป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใสและบรรลุุเป้้าหมายที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้สอดคล้้อง
ไปกัับวิิสััยทััศน์์ ทััศนคติิ และวััตถุุประสงค์์ของบริิษััทฯ โดยยึึดหลััก
หััวข้้อดัังนี้้�
1. การประกอบกิิจการอย่่างเป็็นธรรมและโปร่่งใส
2. การปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด
3. การไม่่เปิิดเผยข้้อมููลภายในองค์์กรแก่่บุุคคลภายนอก
4. การพััฒนาสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ และบริิษัทย่่
ั อยต้้อง
เป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน
5. การเคารพในสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
อย่่างเท่่าเทีียม
6. การปฏิิบััติิต่่อพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
7. การปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าสััญญา
8. ไม่่รัับหรืือให้้ทรััพย์์สิินที่่�มีีมููลค่่าที่่�อาจมีีผลประโยชน์์แก่่ทั้้�ง
ผู้้�ให้้และผู้้�รัับ
9. ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภคหรืือการบริิการก่่อนและหลััง
การขาย
โดยคณะกรรมการบริิ ษั ั ทจั ั ด ให้้ มีี การเตรีียมและแจกจ่่าย
คู่่� มืื อเพื่่ � อ เสริิ ม สร้้ า งความเข้้ า ใจในเรื่่ � อ งของจรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ
แก่่พนัักงานในบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของเรื่่�อง
ดัังกล่่าว และในทุุกปีีจะมีีการพิิจารณาทบทวนนโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการขององค์์กรและจรรยาบรรณเพื่่�อให้้ครอบคลุุมและมีี
ประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
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รายงานประจำ�ปี 2564
การเปลี่่� ย นแปลงและพัั ฒ นาการที่่� สำำ �คัั ญ ของ
นโยบาย แนวปฏิิ บัั ติิ และระบบการกำำ �กัั บดูู แล
กิิจการในปีี 2564

ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับปรุุงนโยบาย แนวปฏิิบััติิ และ
ระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�สำำ�คััญสรุุปได้้ดัังนี้้�
ภายใต้้สถานการณ์์เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจึึงได้้ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการทำำ�งานอย่่างสุุจริิต โปร่่งใส และเป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยเหตุุนี้้�
จึึงส่่งผลให้้คณะกรรมการในแต่่ละชุุดสามารถทำำ�หน้้าที่่�ได้้ในการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนั้้�นทางบริิษััทฯ มีีการจััดประชุุมให้้กรรมการชุุดย่่อย
ทุุกส่่วนรวมทั้้�งคณะกรรมการในบริิษััทย่่อยเข้้ามาออกความคิิดเห็็น
และแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้ได้้รัับความคิิดเห็็นและมุุมมอง
ที่่�หลากหลายและแตกต่่างออกไปตามคณะกรรมการที่่�ได้้รัับผิิดชอบ
ดููแลส่่วนนั้้�นๆ จึึงส่่งผลให้้ผลลััพธ์์ในการทำำ�งานของคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยสามารถส่่งเสริิมการทำำ�หน้้าที่่กำ� �กั
ำ บั ดููแลกิิจการของฝ่่ายบริิหาร
ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ด้้วยแนวคิิดเรื่่�องการให้้ความสำำ�คััญแก่่ทรััพยากรบุุคคลของ
องค์์กรนั้้�นเป็็นอีี กหนึ่่�งในแรงขัับเคลื่่�อนที่่�สามารถทำำ�ให้้บริิษััทฯ
สามารถเติิบโตได้้อย่่างแข็็งแกร่่งและเป็็นไปตามเป้้าหมายและกลยุุทธ์์
ที่่ไ� ด้้วางแผนไว้้ ในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาค่่าตอบแทน ได้้หารืือ
เกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิิน
และไม่่เป็็นตััวเงิิน  ให้้มีีความครอบคลุุมทั่่�วถึึงความต้้องการของ
พนัักงานมากที่่�สุุด โดยยัังอยู่่�ในขอบเขตและกฎเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
นอกจากนี้้� ทางบริิษััทฯ ได้้คอยทบทวนและปรัับเปลี่่�ยนกฎ
บััตรของคณะกรรมการทั้้�งภายในบริิษััทเอง และบริิษััทย่่อยเช่่นกััน 
โดยการปรัับปรุุงวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ ให้้มีีความเป็็นปััจจุุบัันและ
ทัันต่่อสถานการณ์์ต่่างๆ รวมไปถึึงในด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
อีีกทั้้ง� ปรัับปรุุงรายละเอีียดต่่างๆ ในกฎบััตรให้้มีีความชััดเจน ครอบคลุุม
ถึึงหััวข้้อหรืือประเด็็นที่่�ได้้ถููกกำำ�หนดไว้้โดยหน่่วยงานต่่างๆ
จากที่่ก� ล่่าวไว้้ข้า้ งต้้นจึงึ มีีการประชุุมของคณะกรรมการบริิษัทั
และได้้มีีมติิการกำำ�หนดวาระกรรมการอิิสระที่่�มีีการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อ
เนื่่�องมากกว่่า 9 ปีี โดยจะนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�มีีคุุณสมบััติิ และทางคณะ
กรรมการจะเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณาถึึงความจำำ�เป็็นในการ
กลัั บ มาดำำ � รงตำำ � แหน่่งของกรรมการท่่านนั้้� น  โดยพิิ จ ารณาจาก
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คุุณสมบััติิความเป็็นอิิสระของกรรมการดัังกล่่าว หากเห็็นว่่ามีีความ
เหมาะสมและจำำ�เป็็น จึงึ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปได้้เพื่่อ� ผลประโยชน์์สููงสุุด
ของบริิษััท
บริิษัทั ฯ และบริิษัทย่่
ั อยได้้มีีการยกระดัับและปรัับปรุุงนโยบาย
แนวปฏิิบัติั ิ และระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ เพื่่อ� ให้้มีีระบบการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการอย่่างยั่่�งยืืนและให้้สอดคล้้องไปกัับ CG Code ปีี 2560
จำำ�นวน 4 เรื่่�อง ดัังนี้้�
1. ทบทวนนโยบายการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและการสรรหา
กรรมการบริิษััทให้้เป็็นไปตามหลัักมาตรฐานสากล
2. ทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของ
บริิษัทั ฯ
3. กำำ�หนดนโยบายด้้านการบริิหารความหลากหลายและการ
ยอมรัับในความแตกต่่างของแต่่ละบุุคคล และปรัับปรุุงนโยบายด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชน
4. กำำ�หนดนโยบายการดููแลสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และชุุมชนใกล้้
เคีียง เพื่่�อให้้เติิบโตควบคู่่�กัันไปได้้อย่่างมีีความยั่่�งยืืน 
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10. โครงสร้้างการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ และข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะ
� ๆ
กรรมการ คณะกรรมการชุุดย่อ
่ ย ผู้้�บริิหารพนัักงาน และอื่่น
โครงสร้้างองค์์กร
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััท

โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ประกอบไปด้้วยคณะกรรมการ 4 คณะ ช่่วยกลั่่�น
กรองงานที่่�มีีความสำำ�คััญ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่ย� ง คณะกรรมการบริิหาร โดยมีีประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร เป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษัทั ผ่่านสายงานบริิหาร
8 สายงาน ดัังนี้้�

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน

คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
(นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี)
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน

สายงานปฏิิบััติิการ
(นางสาวทััศน์์วรรณ
บุุญอนัันต์์)

สายงานขาย
และการตลาด
(นายชููเกีียรติิ
รุุจนพรพจีี)

สายงานพััฒนา
ธุรุ กิิจ & B2B
(นายประสิิทธิ์์�
เหล่่าเกษมสุุขวงศ์์)

สายงานบััญชีี
และการเงิิน
(นายณรงค์์ชััย
ว่่องธนะวิิโมกษ์์)

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี
(นายณััฐตภาคย์์ นวลแก้้ว*)

สายงานพาณิิชย์์
และการลงทุุน
(นายวิิรััช
มรกตกาล)

สายงานนวััตกรรม
เทคโนโลยีี
(นายสัันติิธร
บุุญเจืือ)

ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง

สายงานดิิจิิทััล
บิิสเนสและ
เทคโนโลยีี
สารสนเทศ
(นางสาวพิิมพ์์ศิิริิ
โภชนพาณิิชย์์)

สายงานเซอร์์วิิส
และกฎหมาย
(นายวิิรธร คงสุุข)

ผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิิน
(นางสาวอนััญญา วงค์์วรรณวััฒน์์)

*นายณััฐตภาคย์์ นวลแก้้ว ได้้รัับแต่่งตั้้�ง
เมื่่�อวัันที่�่ 4 ตุุลาคม 2564
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คณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัั นธกุุล

-ประธานกรรมการบริิษััท
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิิสระ

นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี

-กรรมการบริิษััท
-ประธานกรรมการบริิหาร
-ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
-รองประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
-ประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงานขายและการตลาด

นายศรััณย์์ สุุภััคศรััณย์์

-กรรมการบริิษััท
-กรรมการอิิสระ
-กรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

นายวรวิิทย์์ ชััยลิิมปมนตรีี

-กรรมการบริิษััท
-รองประธานกรรมการบริิหาร
-กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
-ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

นายวชิิรธร คงสุุข

-กรรมการบริิษััท
-กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
-ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานเซอร์์วิิสและกฎหมาย

นายวิิรััช มรกตกาล

-กรรมการบริิษััท
-กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
-กรรมการบริิหาร
-ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานพาณิิชย์์
และการลงทุุน

นางอุุมาวดีี รััตนอุุดม

-กรรมการบริิษััท
-กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
-กรรมการอิิสระ

นางสาวทััชนัันท์์ กัังวานตระกููล
-กรรมการบริิหาร
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นายพูู ลพัั ฒน์์ ศรีีเปล่่ง
-กรรมการบริหารความเสี่ยง
-กรรมการบริหาร

นายสัันติิธร บุุญเจืือ

-กรรมการบริิหาร
-กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
-ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานนวััตกรรมเทคโนโลยีี

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

-ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยการเงิินและบััญชีี
-กรรมการบริิหาร

นายประสิิทธิ์์� เหล่่าเกษมสุุขวงค์์

-ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานขายและการตลาด

นางสาวทััศน์์วรรณ บุุญอนัันต์์

-ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานปฏิิบััติิการ

นางสาวพิิ มพ์์ ศิิริิ โภชนพาณิิชย์์

-ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานดิิจิิทััจบิิสเนสและ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ

นายณััฐตภาคย์์ นวลแก้้ว
-ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี

นางสาวอนััญญา วงค์์วรรณวััฒน์์
-ผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิิน
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คณะกรรมการบริิษััท

ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ กำำ�หนดองค์์ประกอบของคณะกรรมการ ดัังนี้้�
• มีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน
• มีีกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 3 คน
• กรรมการอย่่างน้้อย 1 คน ต้้องมีีความรู้้�ด้้านบััญชีีการเงิิน
ณ 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััทของบริิษััทฯ มีีจำำ�นวน 7 ท่่าน ประกอบด้้วย

ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ - นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล

ประธานกรรมการบริิษััท / กรรมการอิิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายวรวิิทย์์ ชััยลิิมปมนตรีี

รองประธานกรรมการบริิษััท

3.

นางอุุมาวดีี รััตนอุุดม

กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4.

นายวรวิิทย์์ ชััยลิิมปมนตรีี

กรรมการบริิษััท

5.

นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี

กรรมการบริิษััท

6.

นายวชิิรธร คงสุุข

กรรมการบริิษััท

7.

นายวิิรััช มรกตกาล(1)

กรรมการบริิษััท

กรรมการเพศหญิง
14.3%

1

6
กรรมการเพศชาย
85.7%

หมายเหตุุ :
(1) ที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้ง� ที่่� 1/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 8 มกราคม 2564 ได้้แต่่งตั้้ง� นายวิิรััช มรกตกาล เป็็นกรรมการบริิษััทฯ แทนกรรมการ
ที่่�ลาออก ให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 11 มกราคม 2564
(2) นางสาวดวงฤทััย ศรีีวะรมย์์ เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท

ทั้้�งนี้้� กรรมการบริิษััททุุกท่่านเป็็นผู้้�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด เช่่น พระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััดและพระราช
บััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายและประกาศข้้อบัังคัับของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
รายการการถืือหลัักทรััพย์์ของคณะกรรมการ ณ 31 ธัันวาคม 2564
รายชื่�่อ
1.

นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัั นธกุุล

2.

นายศรััณย์์ สุุภััคศรััณย์์

3.

นางอุุมาวดีี รััตนอุุดม

4.

จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น)

ร้้อยละ

750,000

0.06

11,967,330

1.00

400,000

0.03

นายวรวิิทย์์ ชััยลิิมปมนตรีี

30,918,270

2.57

5.

นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี

400,118,545

33.30

6.

นายวชิิรธร คงสุุข

2,934,669

0.24

7.

นายวิิรััช มรกตกาล

2,240,600

0.19

449,329,414

37.39

รวมจำำ�นวนหุ้้�น

คณะกรรมการชุุดย่่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระที่่�มีีคุุณสมััติิครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนด
โดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ จำำ�นวน 3 ท่่าน โดยมีีรายชื่่�อ ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

ชื่�่อ - นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัั นธกุุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

นายศรััณย์์ สุุภััคศรััณย์์

กรรมการตรวจสอบ

3.

นางอุุมาวดีี รััตนอุุดม

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุุ :
(1) นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
โดยนายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีสาขาการบััญชีีจากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และระดัับปริิญญาโทสาขาสาขาบริิหารธุุรกิิจ
จาก Angelo State University ประเทศสหรััฐอเมริิกา
(2) นายจตุุพร วัันเต็็ม เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบไปด้้วย จำำ�นวน 3 ท่่าน โดยมีีรายชื่่�อ ดัังนี้้�
ลำ�ดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1.

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

2.

นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

3.

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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3. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบไปด้้วย จำำ�นวน 6 ท่่าน โดยมีีรายชื่่�อ ดัังนี้้�
ลำ�ดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1.

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.

นายวชิรธร คงสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.

นายวิรัช มรกตกาล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.

นายสันติธร บุญเจือ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.

นายพู ลพั ฒน์ ศรีเปล่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการบริิหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการบริิหาร ประกอบไปด้้วย จำำ�นวน 7 ท่่าน โดยมีีรายชื่่�อ ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ - นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี

ประธานคณะกรรมการบริิหาร

2.

นายวรวิิทย์์ ชััยลิิมปมนตรีี

รองประธานคณะกรรมการบริิหาร

3.

นายวิิรััช มรกตกาล

กรรมการบริิหาร

4.

นายสัันติธ
ิ ร บุุญเจืือ

กรรมการบริิหาร

5.

นางสาวทััชนัันท์์ กัังวานตระกููล

กรรมการบริิหาร

6.

นายณรงค์์ชััย ว่่องธนะวิิโมกษ์์

กรรมการบริิหาร

7.

นายพูู ลพัั ฒน์์ ศรีีเปล่่ง

กรรมการบริิหาร

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 10/2564 เมื่่�อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564 ได้้แต่่งตั้้�งนายพููลพััฒน์์ ศรีีเปล่่ง เป็็นกรรมการบริิหาร และ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของกรรมการบริิษััท
รายชื่อ

ลำ�ดับ
1

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพั นธกุล

2

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

3

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

4

นางอุมาวดี รัตนอุดม

5

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

6

เปลี่ยนแปลง

จำ�นวนหุ้น (SABUY)
2564

เพิ่ ม/(ลด)

2563

750,000.00

0

750,000.00

30,918,270.00

29,140,000.00

1,778,270.00

11,967,330.00

9,800,000.00

2,167,330.00

400,000.00

100,000.00

300,000.00

400,118,545.00

255,570,000.00

144,548,545.00

นายวชิรธร คงสุข

2,934,669.00

2,300,000.00

634,669.00

7

นายวิรัช มรกตกาล

2,240,600.00

140,000.00

2,100,600.00

8

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

1,326,390.00

0

1,326,390.00

9

นายสันติธร บุญเจือ

9,006,100.00

7,240,000.00

1,766,100.00

10

นายณัฐตภาคย์ นวลแก้ว

220,000.00

62,000.00

158,000.00

11

นายพู ลพั ฒน์ ศรีเปล่ง

0

0

0

12

นางสาวทันชนันท์ กังวานตระกูล

150,000.00

0

150,000.00

129

รายงานประจำ�ปี 2564
ขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท

1. จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี
ภายใน 4 เดืือน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบระยะเวลาบััญชีีของบริิษััท
2. จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1
ครั้้ง� โดยกำำ�หนดวัันประชุุมไว้้ล่ว่ งหน้้าตลอดทั้้�งปีี โดยกรรมการทุุกคน
มีีหน้้าที่่�เข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และอาจมีีการประชุุม
เพิ่่�มเติิมในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็น
3. ในการเรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ให้้ประธาน
กรรมการหรืือบุุคคลซึ่่�งได้้รัับมอบหมาย ส่่งหนัังสืือนััดประชุุม พร้้อม
ระเบีียบวาระและเอกสารประกอบการประชุุมให้้กรรมการทุุกท่่านล่่วง
หน้้าไม่่น้อ้ ยกว่่า 7 วััน ก่่อนวัันประชุุม เพื่่อ� ให้้กรรมการได้้มีีเวลาศึึกษา
ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ เว้้นแต่่เป็็นกรณีีจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน เพื่่�อรัักษาสิิทธิิ
หรืือประโยชน์์ ให้้สามารถแจ้้งนััดประชุุมโดยวิิธีีอื่่�นหรืือกำำ�หนดวััน
ประชุุมให้้เร็็วกว่่านั้้�นก็็ได้้
4. กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียเรื่่อ� งใดไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ในเรื่่�องนั้้�น และให้้กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียออกจากที่่�ประชุุมระหว่่าง
พิิจารณาเรื่่อ� งนั้้�นๆ เพื่่อ� เปิิดโอกาศให้้ที่ปร
่� ะชุุมได้้อภิิปรายแสดงความ
คิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ
5. จััดทำำ�รายงานคณะกรรมการประจำำ�ปีี และรัับผิิดชอบต่่อ
การจััดทำำ�และการเปิิดเผยงบการเงิิน ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีตรวจสอบแล้้ว
เพื่่อ� แสดงถึึงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่ผ่่� า่ นมา และ
นำำ�เสนอต่่อที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิ
6. มีีอำำ�นาจและรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััทตลอดจนมติิที่่ปร
� ะชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และระมััดระวััง
รัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััท และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดย
สม่ำำ��เสมอ
7. กำำ�หนดเป้้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบ
ประมาณของบริิษััท ควบคุุมกำำ�กับั ดููแลการบริิหารและการจััดการของ
คณะกรรมการบริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�ได้้รัับมอบหมาย เพื่่�อ
เพิ่่� มมูู ลค่่ า ทางเศรษฐกิิจสูู ง สุุดให้้ แ ก่่ บ ริิษัั ท และกำำ� ไรสูู ง สุุดให้้ แ ก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น
8. มีีอำำ�นาจตรวจสอบและพิิจารณาอนุุมััติิ นโยบาย แนวทาง
และแผนการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับโครงการลงทุุนขนาดใหญ่่ของบริิษััท
ตามที่่�ได้้รัับเสนอจากคณะอนุุกรรมการ และ/หรืือ ฝ่่ายบริิหาร
9. คณะกรรมการมีีหน้้าที่่ใ� นการกำำ�กับั ดููแลให้้บริิษััทปฏิิบัติิั ตาม
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท กฎหมายบริิษััทมหาชน
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎเกณฑ์์ของ
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ สำำ�นักั งานคณะ
กรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการกำำ�กับั
ตลาดทุุน ตลอดจนตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย อาทิิเช่่น การ
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เข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์
เป็็นต้้น
10. พิิจารณาโครงสร้้างการบริิหารงาน รวมทั้้�งมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้ง�
มอบหมาย หรืือแนะนำำ�ให้้อนุุกรรมการหรืือคณะทำำ�งานเพื่่อ� พิิจารณา
หรืือปฏิิบััติิในเรื่่�องหนึ่่�งเรื่่�องใดที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร
11. ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามแผนงานและงบ
ประมาณอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนติิดตามการดำำ�เนิินกิิจการและการ
ปฏิิบััติิงานของคณะอนุุกรรมการ และ/หรืือ ฝ่่ายบริิหารอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผล
12. กรรมการจะต้้องไม่่ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่าง
เดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท หรืือเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วน
ในห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนไม่่จำำ�กััดความรัับผิิดในห้้างหุ้้�น
ส่่วนจำำ�กััด หรืือเป็็นกรรมการของบริิษััทเอกชน หรืือบริิษััทอื่่�นที่่�
ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกััน และเป็็นการแข่่งขัันกัับ
กิิจการของบริิษััทไม่่ว่่าจะทำำ�เพื่่�อประโยชน์์ตนหรืือเพื่่�อประโยชน์์ผู้้�อื่่�น
เว้้นแต่่จะได้้แจ้้งให้้ที่ปร
่� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
13. กรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบโดยไม่่ชัักช้้า หากมีีส่่วน
ได้้เสีียไม่่ว่่าโดยตรงหรืือโดยอ้้อมในสััญญาที่่�บริิษััททำำ�ขึ้้�น หรืือถืือหุ้้�น
หรืือหุ้้�นกู้้�เพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงในบริิษััทหรืือบริิษััทในเครืือ
14. ต้้องมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสม่ำำ��เสมอ และดำำ�เนิิน
งานโดยรัักษาผลประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนมีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลต่่อผู้้�ลงทุุนอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันกาล มีีมาตรฐาน และ
โปร่่งใส
15. ดำำ�เนิินการให้้บริิษััทมีีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่่อ�
ให้้เกิิดระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งการจััดการ
ความเสี่่�ยง และความเชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน โดยจััดให้้มีี
หน่่วยงานตรวจสอบภายในเป็็นผู้้�ติิดตามและดำำ�เนิินการร่่วมและ
ประสานงานกัับคณะกรรมการตรวจสอบ
16. มีีอำำ�นาจพิิจารณาและอนุุมััติิเรื่่อ� งใด ๆ ที่่จำ� ำ�เป็็น และเกี่่ย� ว
เนื่่อ� งกัับบริิษัทั หรืือที่่เ� ห็็นว่่าเหมาะสมและเพื่่อ� ผลประโยชน์์ของบริิษัทั
ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการบริษัทจะกระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นคือ
ก) เรื่่อ� งใดๆ ที่่ก� ฎหมายหรืือข้้อบัังคัับของบริิษััทกำำ�หนดให้้ต้อ้ ง
ได้้รัับมติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ข) เรื่่อ� งใดๆ ที่่ก� รรมการมีีส่่วนได้้เสีีย และอยู่่�ในข่่ายที่่ก� ฎหมาย
หรืือประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
คณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน หรืือตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ระบุุให้้ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
การตััดสิินใจของคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อดำำ�เนิินการในเรื่่�อง
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ดัังต่่อไปนี้้� คณะกรรมการจะกระทำำ�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียง
ทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ก) การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษััททั้้�งหมด หรืือบางส่่วนที่่�
สำำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
ข) การซื้้�อหรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทอื่่�นมาเป็็นของบริิษััท
ค) การทำำ� แก้้ไข หรืือเลิิกสััญญา เกี่่ย� วกัับการให้้เช่่ากิิจการของ
บริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญ การมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเข้้า
จััดการธุุรกิิจของบริิษััท หรืือการรวมกิิจการกัับบุุคคลอื่่�น โดยมีี
วััตถุุประสงค์์จะแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนกััน
ง) การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบริิคณห์์สนธิิหรืือข้้อบัังคัับบริิษััท
จ) การเพิ่่�มทุุน การลดทุุน หรืือการออกหุ้้�นกู้้�ของบริิษััท
ฉ) การควบกิิจการ หรืือเลิิกบริิษัทั
ช) การอื่่น� ใดที่่�กำ�หนด
ำ
ไว้้ภายใต้้บทบััญญััติขิ องกฎหมายว่่าด้้วย
หลัั ก ทรัั พย์ ์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พย์ ์ และ/หรืือประกาศของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และที่่�ประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�นด้้วยคะแนนเสียี งดััง
กล่่าวข้้างต้้น
ทั้้�งนี้้� เรื่่อ� งใดที่่�กรรมการมีีส่่วนได้้เสียี หรืือมีีความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์กัับบริิษััท และ/หรืือ บริิษััทย่่อย (ถ้้ามีี) กรรมการซึ่่�งมีีส่่วน
ได้้เสีียหรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ดังั กล่่าวไม่่มีีสิทิ ธิิออกเสียี ง
ลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น
บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการหรืือบุุคคลซึ่่ง� ได้้รับั มอบหมาย ส่่งหนัังสืือนััด
ประชุุม พร้้อมระเบีียบวาระและเอกสารประกอบการประชุุมให้้
กรรมการทุุกท่่านล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน ก่่อนวัันประชุุม เพื่่�อให้้
กรรมการได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ เว้้นแต่่เป็็นกรณีีจำำ�เป็็น
เร่่งด่่วน เพื่่�อรัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ ให้้สามารถแจ้้งนััดประชุุมโดย
วิิธีีอื่่�นหรืือกำำ�หนดวัันประชุุมให้้เร็็วกว่่านั้้�นก็็ได้้
ประธานในที่่�ประชุุมเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาดกรณีีมีีคะแนนเสีียง
เท่่ากััน
อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิ ษั ั ทมีีอำ ำ �น าจการอนุุ มั ั ติ ิ ใ นเรื่่ � อ งต่่ า งๆ
ตามขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�กำำ�หนดบริิษัทั ฯ โดยเป็็นไป
ตามข้้อกฏหมายที่่�ได้้ระบุุไว้้ ได้้แก่่ การกำำ�หนดและวางรากฐานของ
วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน แผนหลัักในการดำำ�เนิิน
งาน นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง แผนงบประมาณประจำำ�ปีี และ
การดููแลรายจ่่ายการลงทุุน รายการระหว่่างกัันที่่สำ� ำ�คััญ การเข้้าควบ
รวมและแบ่่งแยกกิิจการ และการเข้้าร่่วมทุุน

1.	มีีอำำ�นาจและรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััทตลอดจนมติิที่่ป� ระชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และระมััดระวััง
รัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััท และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดย
สม่ำำ��เสมอ
2.	กำำ �หนด เป้้ า หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและ
งบประมาณของบริิษัทั ควบคุุมกำำ�กัับดููแลการบริิหารและการจััดการ
ของคณะกรรมการบริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�ได้้รัับมอบหมาย
เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงสุุดให้้แก่่บริิษััทและกำำ�ไรสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�
ถืือหุ้้�น
3. มีีอำำ�นาจตรวจสอบและพิิจารณาอนุุมััติิ นโยบาย แนวทาง
และแผนการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับโครงการลงทุุนขนาดใหญ่่ของบริิษััท
ตามที่่�ได้้รัับเสนอจากคณะอนุุกรรมการ และ/หรืือ ฝ่่ายบริิหาร
กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
ของบริิษััท กฎหมายบริิษััทมหาชน กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎเกณฑ์์ของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัั ก ทรัั พย์ ์ คณะกรรมการกำำ �กั ั บ ตลาดทุุ น ตลอดจน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย อาทิิเช่่น การเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยว
โยงกััน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ เป็็นต้้น
4.	พิิ จ ารณาโครงสร้้ า งการบริิ ห ารงาน รวมทั้้� ง มีีอำำ �น าจ
แต่่งตั้้�ง มอบหมาย หรืือแนะนำำ�ให้้อนุุกรรมการหรืือคณะทำำ�งานเพื่่�อ
พิิจารณาหรืือปฏิิบััติิในเรื่่�องหนึ่่�งเรื่่�องใดที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็น
สมควร
5.	ติิ ดตามผลการดำำ �เนิิ น งานให้้ เ ป็็ น ไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ตลอดจนติิดตามการดำำ�เนิินกิจิ การและการ
ปฏิิบัติั งิ านของคณะอนุุกรรมการ และ/หรืือ ฝ่่ายบริิหารอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผล
6. ดำำ�เนิินการให้้บริิษััทมีีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่่�อ
ให้้เกิิดระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งการจััดการ
ความเสี่่�ยง และความเชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน โดยจััดให้้มีี
หน่่วยงานตรวจสอบภายในเป็็นผู้้�ติิดตามและดำำ�เนิินการร่่วมและ
ประสานงานกัับคณะกรรมการตรวจสอบ
การแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทกัับ
ฝ่่ายจััดการ
คณะกรรมการทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมายหลัักของกิิจการ รวมถึึงนโยบายสำำ�คััญต่่าง ๆ ขณะที่่�
ฝ่่ายจััดการมีีหน้้าที่่�บริิหารงานให้้เป็็นไปตามแนวทางที่่�คณะกรรมการ
กำำ�หนด บริิษััทกำำ�หนดขอบเขต บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการอย่่างชััดเจน และคณะกรรมการ
กำำ�หนดอำำ�นาจและระดัับการอนุุมััติิในการทำำ�ธุุรกรรมต่่าง ๆ ของ
คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ โดยพิิจารณาถึึงความคล่่องตััวในการ
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รายงานประจำ�ปี 2564
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ พร้้อมจััดทำำ�เป็็นคู่่�มืืออำำ�นาจอนุุมััติิไว้้เป็็นลายลัักษณ์์
อัักษร
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััท

1. การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ เมื่่�อมีีการประชุุมสามััญ
ประจำำ�ปีีของบริิษััททุุกๆ คราว ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวน
หนึ่่�งในสามของกรรมการทั้้�งหมด ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่�แบ่่งออกให้้
ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่สุ� ดกั
ุ บั ส่่วนหนึ่่ง� ในสาม
กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่ง อาจได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่ได้้
2. กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สอง
ภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น ให้้จัับฉลากกััน ส่่วนปีีหลัังๆ ต่่อไปให้้
กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง
3. กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการเลืือก
ตั้้�งให้้กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งได้้อีีกวาระหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้� กรรมการอิิสระจะมีี
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งรวม 9 ปีี เว้้นแต่่คณะกรรมการบริิษััทจะเห็็น
ว่่าบุุคคลนั้้�นสมควรจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการอิิสระของบริิษััท
ต่่อไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท

4. นอกจากการพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้ว กรรมการจะพ้้น
จากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
(1) เสีียชีีวิิต
(2) ลาออก
(3) ขาดคุุณสมบััติิ หรืือมีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วย
บริิษััทมหาชนจำำ�กััดกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(4) ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิให้้ออก
(5) ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออก
(6) ขาดความเหมาะสมที่่�จะได้้รัับความไว้้วางใจให้้บริิหาร
จััดการกิิจการที่่�มีีมหาชนเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นตามมาตรา 89/3 แห่่งพระราช
บััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม)

คณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยทั้้�งหมด 4 ชุุด ซึ่่�งประกอบไปด้้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการบริิหาร โดยมีีการกำำ�หนดข้้อระเบีียบบัังคัับและหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบ นอกจากนี้้ค� ณะกรรมการบริิษััทมีีสิทธิ์์
ิ แ� ต่่งตั้้ง� คณะกรรมการชุุดย่อ่ ยเฉพาะเรื่่อ� งในเรื่่อ� งอื่่น� ๆ ตามความเหมาะสมกัับสถานการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่่�อคณะกรรมการตรวจสอบ จำำ�นวน 3 คน ประกอบด้้วย
ชื่อ - นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1.

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพั นธกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการตรวจสอบ

3.

นางอุมาวดี รัตนอุดม

กรรมการตรวจสอบ

ลำ�ดับ

การแต่่งตั้้�งกรรมการตรวจสอบจะต้้องผ่่านการพิิจารณาและอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดย
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น จะพิิจารณาจากความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
ทั้้ง� นี้้� กรรมการตรวจสอบจะมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่่ง� พ้้นจากตำำ�แหน่่งอาจได้้รับั แต่่งตั้้ง� โดยคณะกรรมการ
บริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อได้้
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้้องจััดการประชุุมขึ้้�นอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง และอาจจะมีีประชุุมเพิ่่�มเติิมได้้ในกรณีีที่่�ต้้องการ
โดยองค์์ประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้้องประกอบด้้วย สมาชิิกเข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการตรวจสอบทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�
เมื่่�อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งหรืือมีีเหตุุใดที่่�กรรมการตรวจสอบไม่่สามารถอยู่่�ได้้จนครบวาระ ซึ่่�งมีีผลให้้จำำ�นวนสมาชิิก
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
น้้อยกว่่าจำำ�นวนที่่�กำำ�หนด คืือ 3 ราย คณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประ
ชุุ ม ผู้้ � ถื ื อ หุ้้�นควรแต่่ ง ตั้้� ง กรรมการตรวจสอบรายใหม่่ ใ ห้้ ค รบ
ในทัั นทีี หรืืออย่่ า งช้้ า ภายใน 3 เดืือน นัั บ จากวัั นที่่ � จำ ำ �น วน
คณะกรรมการตรวจสอบไม่่ครบถ้้วน เพื่่�อให้้กรรมการตรวจสอบ
มีีจำำ�นวนครบตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด โดยบุุคคลที่่�เข้้าเป็็น
กรรมการตรวจสอบแทนอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงวาระที่่�ยัังคงเหลืืออยู่่�
ของกรรมการตรวจสอบซึ่่�งตนแทน
คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี
นัับจากวัันที่่�ได้้รับั แต่่งตั้้�งหรืือตามวาระการเป็็นกรรมการของบริิษัทั ฯ
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการ
แต่่งตั้้�งอีีกก็็ได้้ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควร
บุุคคลที่่�จะได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการตรวจสอบ จะต้้องมีี
คุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
� ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม และไม่่มีีลักั ษณะต้้อง
(1) จะต้้องเป็็นผู้้�ที่่มีีคุ
ห้้ามตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย กฎหมายว่่าด้้วย
บริิษััทมหาชนจำำ�กััด และหลัักเกณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(2) เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้� และประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับการประกอบ
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ
(3)	มีีเวลาเพีียงพอที่่� จ ะสามารถทำำ �หน้ ้ า ที่่� ไ ด้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
(4) เป็็นกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ
	นอกจากนี้้� กรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อยหนึ่่�งท่่านต้้องมีี
ความรู้ค�้ วามเข้้าใจและประสบการณ์์เพีียงพอที่่จ� ะทำำ�หน้า้ ที่่ใ� นการสอบ
ทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการตรวจสอบ

1) 	กำำ�หนดวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการตรวจสอบให้้
สอดคล้้องกัับวาระการเป็็นกรรมการบริิษัทั ซึ่่ง� โดยทั่่�วไป ในการเลืือก
ตั้้�งกรรมการวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ คืือ 3 ปีี
2) กรรมการตรวจสอบอาจได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ต่่อไปตามวาระที่่�
คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิแต่่ไม่่ควรเป็็นการต่่อวาระโดยอััตโนมััติิ
ขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1)	สอบทานให้้บริิษัทั ฯ และบริิษัทย่
ั อ่ ยมีีการรายงานทางการ
เงิินอย่่างถููกต้้องและเชื่่อ� ถือื ได้้ รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินโดยการประสานงานกัับผู้้�สอบ
บััญชีีภายนอกและผู้้�บริิหารที่่�รัับผิิดชอบจััดทำำ�รายงานทางการเงิินทั้้�ง
รายไตรมาสและประจำำ�ปีี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะ
ให้้ผู้�ส้ อบบััญชีีสอบทานหรืือตรวจสอบรายการใดๆ ที่่�เห็็นว่่าเป็็นเรื่่�อง

สำำ�คััญและจำำ�เป็็นในระหว่่างการตรวจสอบบััญชีีของบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่่อย
(2)	สอบทานให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีการควบคุุมภายใน
(Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน internal audit)
ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิสิ ระของหน่่วย
งานตรวจสอบภายในตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่ง
ตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�น
ใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
(3)	สอบทานให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั
(4)	พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่ง� มีีความเป็็นอิิสระ
เพื่่อ� ทำำ�หน้า้ ที่่ผู้� �ส้ อบบััญชีีของบริิษัทั ฯ และเสนอค่่าตอบแทนของบุุคคล
ดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีี โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้า
ร่่วมประชุุมด้้วย อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
(5)	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผล
และเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษัทั
(6)	จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิดเผยไว้้
ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อย
ดัังต่่อไปนี้้�
1) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้องครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือ
ได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ
2) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความพอเพีียงของระบบควบคุุม
ภายในของบริิษััทฯ
3) ความเห็็นเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
4)	ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ หรืือกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั
5) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
6) ความเห็็นเกี่่ย� วกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์
7)	จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
8) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจ
สอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร
9) รายการอื่่นที่่
� เ� ห็็นว่า่ ผู้้ถื� อื หุ้้�นและผู้้ล� งทุุนทั่่ว� ไปควรทราบ
ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริิษััท
(7)	มีีอำำ�นาจเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ทุกุ ระดัับของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย
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รวมถึึงการเชิิญผู้้�บริิหาร ฝ่่ายจััดการ หััวหน้้างาน พนัักงาน หรืือบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อชี้้�แจงข้้อมููล รวมทั้้�งจััดส่่งและให้้ข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ภายใต้้การปฏิิบััติิงานตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
(8) ตรวจสอบและสอบสวนผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องภายใต้้อำำ�นาจหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีีอำำ�นาจในการว่่าจ้้างหรืือนำำ�ผู้้�
เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านมาช่่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน

(9) ให้้มีีอำำ�นาจคััดเลืือกที่่�ปรึึกษา หรืือบุุคคลภายนอกตาม
ระเบีียบของบริิษััทฯ มาให้้ความเห็็นหรืือให้้คำำ�ปรึึกษาในกรณีีจำำ�เป็็น
และนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาว่่าจ้้าง
(10) ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน จำำ�นวน 3 คน ประกอบด้้วย
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ – นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายศรััณย์์ สุุภััคศรััณย์์

ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

2.

นางอุุมาวดีี รััตนอุุดม

กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

3.

นายวรวิิทย์์ ชััยลิิมปมนตรีี

กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

การแต่่ ง ตั้้� ง กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่ า ตอบแทนจะต้้ อ งผ่่ า นการพิิจารณาและอนุุมัั ติิจ ากที่่� ปร ะชุุมคณะกรรมการบริิษัั ท
ซึ่่�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะต้้องมีีสมาชิิกอัันประกอบไปด้้วยกรรมการบริิษััทไม่่น้้อยกว่่า 3 ท่่าน โดยคณะกรรมการ
บริิษััทจะพิิจารณาจากความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� กรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนจะมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งอาจได้้รัับแต่่งตั้้�งโดย
คณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อได้้
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะต้้องจััดให้้มีีการประชุุมอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง และเพิ่่�มเติิมตามที่่�ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเห็็นสมควร โดยองค์์ประชุุมของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนต้้องประกอบด้้วย สมาชิิก
ที่่�เข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้ วนเป็็ นกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่ าตอบแทนรายใหม่่ ให้้ ครบในทัั นทีี หรืืออย่่ างช้้ าภายใน 3 เดืือน นัั บจากวัั นที่่� จำำ�นวน
คณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่ า ตอบแทนไม่่ ค รบถ้้ ว น เพื่่� อ ให้้ ก รรมการกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่ า ตอบแทน
มีีจำำ�นวนครบตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด โดยบุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนแทนดัังกล่่าวจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่ า ตอบแทนได้้ เ พีียงเท่่ า วาระที่่� ยัั ง เหลืืออยู่่�ของกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่ า ตอบแทนที่่� ต น
เข้้ามาแทน บุุคคลที่่�จะได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะต้้องมีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
(1)	จะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย กฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด และหลัักเกณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(2) เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้� และประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ
(3)	มีีเวลาเพีียงพอที่่จ� ะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน

กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี และให้้เป็็นไปตามวาระการดำำ�
รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท (กรณีีกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าต
อบแทนดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการบริิษัทั ด้้วย) ทั้้�งนี้้� กรรมการสรรห
าและพิิจารณาค่่าตอบแทนซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับแต่่
งตั้้�งโดยคณะกรรมการบริิษััทให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อได้้
ขอบเขตหน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทน

(1)	กำำ�หนดคุุณสมบััติิ หลัักเกณฑ์์และนโยบายในการสรรหา
กรรมการบริิษัทั กรรมการชุุดย่่อย และผู้้บ� ริิหารระดัับสููงโดยพิิจารณา
ความเหมาะสมของจำำ�นวน โครงสร้้าง และองค์์ประกอบของคณะ
กรรมการ ให้้สอดคล้้องกัับกฎเกณฑ์์และ/หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือเสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
(2) พิิจารณาสรรหา คััดเลืือก และเสนอบุุคคลที่่�เหมาะสมให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั ที่่�ครบวาระ และ/หรืือมีีตำ�ำ แหน่่งว่่างลง
และ/หรืือแต่่งตั้้�งเพิ่่�ม
(3) พิิจารณาเกณฑ์์ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธานเจ้้า
หน้้าที่่�บริิหาร และนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาให้้ความ
เห็็นชอบ
(4)	มีีบทบาทในการเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เกี่่�ยวกัับอััตราค่่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริิษััท
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะ

อนุุกรรมการต่่าง ๆ (ถ้้ามีี) (โดยขอรัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้ถื� อื
หุ้้�นในภายหลััง)
(5)	มีีหน้้าที่่�จััดทำำ�นโยบายอััตราค่่าตอบแทน และกำำ�หนด
เงื่่�อนไขในการว่่าจ้้างผู้้�บริิหารระดัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารขึ้้�นไป
(6)	มีี ห น้้ า ที่่� พิ ิ จ ารณาคุุ ณ สมบัั ติ ิ แ ละความเหมาะสมของ
บุุคคลากรที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้บ� ริิหารระดัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ขึ้้�นไป
(7) พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทและ
ติิดตามดููแลการดำำ�เนิินการ เกี่่�ยวกัับวิิสััยทััศน์์ และกลยุุทธ์์ทางด้้าน
ทรััพยากรบุุคคลของบริิษััทฯ รวมทั้้�ง แผนงานพััฒนาผู้้�บริิหารของบริิ
ษััทฯ ด้้วย
(8) จะทำำ�การสรรหา และนำำ�เสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสม สำำ�หรัับการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการเป็็นครั้้�งแรก และ
พิิจารณาผลงาน คุุณสมบััติิ และความเหมาะสมของกรรมการที่่�พ้้น
ตำำ�แหน่่งและสมควรได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ และเสนอที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้ง�
เป็็นกรรมการบริิษััท
(9)	ปฏิิบัติั กิ ารอื่่น� ใดที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการกำำ�หนดค่่าตอบแทนตาม
ที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายโดยฝ่่ายบริิหารและหน่่วยงานต่่าง
ๆ ต้้องรายงานหรืือนำำ�เสนอข้้อมููลและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อคณะ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิ
งานของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้บรรลุุตาม
หน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนอาจแสวงหา
ความเห็็นทางวิิชาชีีพจากที่่�ปรึึกษาภายนอกได้้ด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของ
บริิษััทฯ

3. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง จำำ�นวน 6 คน ประกอบด้้วย
ลำ�ดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1.

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.

นายวชิรธร คงสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.

นายวิรัช มรกตกาล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.

นายสันติธร บุญเจือ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.

นายพู ลพั ฒน์ ศรีเปล่ง*

กรรมการบริหารความเสี่ยง

*นายพููลพััฒน์์ ศรีีเปล่่ง ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง จากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 10/2564 วัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564
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รายงานประจำ�ปี 2564
การแต่่งตั้้ง� กรรมการบริิหารความเสี่่ย� งจะต้้องผ่่านการพิิจารณา
และอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่่�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะต้้องมีีสมาชิิกอัันประกอบไปด้้วย
กรรมการบริิษััทหรืือผู้้�บริิหารไม่่น้้อยกว่่า 3 ท่่าน โดยที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น จะพิิจารณาจากความรู้้�
ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ
3 ปีี โดยกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งอาจได้้รัับ
แต่่งตั้้ง� โดยคณะกรรมการบริิษัทั หรืือที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้�นให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง
ต่่อได้้
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะต้้องจััดการประชุุมขึ้้�น
ไม่่น้อ้ ยกว่่าไตรมาสละ 1 ครั้้�ง และอาจมีีการประชุุมเพิ่่�มเติิมได้้กรณีีที่่�
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งเห็็นสมควร โดยองค์์ประชุุม
ของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งต้้องประกอบด้้วย สมาชิิกเข้้าร่่วม
ประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� ของกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งทั้้ง� หมด ทั้้ง� นี้้�
กำำ�หนดให้้ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�ง
เลขานุุการของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บุุคคลที่่�จะได้้รับั แต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งจะต้้อง
มีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
(1) จะต้้องเป็็นผู้้�ที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม และไม่่มีลัี กั ษณะต้้อง
ห้้ามตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย กฎหมายว่่าด้้วย
บริิษััทมหาชนจำำ�กััด และหลัักเกณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(2) เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้� และประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับการประกอบ
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ
(3)	มีี เ วลาเพีี ย งพอที่่� จ ะสามารถทำำ � หน้้ า ที่่� ไ ด้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
วาระการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง ของกรรมการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราว
ละ 3 ปีี กรรมการที่่�พ้น้ จากตำำ�แหน่่ง และให้้เป็็นไปตามวาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท (กรณีีกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการบริิษััทด้้วย) ทั้้�งนี้้� กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการ
บริิษััทให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อได้้
ข อ บ เ ข ต ห น้้ า ที่่� ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริิ ห า ร
ความเสี่่�ยง

(1)	กำำ � หนดนโยบายการบริิ ห ารความเสี่่� ย งเสนอต่่ อ คณะ
กรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาในเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม
เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยง
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ด้้านเครดิิต ความเสี่่�ยงด้้านตลาด ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการ หรืือ
ความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อบริิษััทฯ เป็็นต้้น
(2)	กำำ�หนดกลยุุทธ์์โครงสร้้างและทรััพยากรที่่�ใช้้ในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�ม
ธุุรกิิจอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ และกลุ่่�มบริิษััทฯ โดย
สามารถวิิเคราะห์์ ประเมิิน วััดผล และติิดตามกระบวนการบริิหาร
ความเสี่่�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล
(3)	กำำ�หนดวงเงิินสููงสุุดตามความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนด (Risk Limit)
ในมิิติิต่่าง ๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญ เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อ
พิิจารณา
(4)	กำำ�กัับดููแล ทบทวนและให้้ข้้อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการ
บริิษัทั เกี่่ย� วกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� ง วิิธีปี ฏิิบัติั ที่่ิ เ� ป็็นมาตรฐาน
กลยุุทธ์์และการวััดความเสี่่�ยงโดยรวมเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่ากลยุุทธ์์การ
บริิหารความเสี่่�ยงได้้นำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างเหมาะสม
(5)	กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ในการขายตู้้�เติิมเงิินแบบผ่่อน
ชำำ�ระ และกำำ�กับั ดููแลทบทวนนโยบายการขายตู้้เ� ติิมเงิินแบบผ่่อนชำำ�ระ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
(6) พิิจารณาอนุุมััติิการขายให้้กัับกลุ่่�มลููกหนี้้�รายใหญ่่ที่่�มีีการ
ซื้้�อตู้้�เกิินกว่่าที่่�กำำ�หนด
(7) กรรมการในคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทุุกคนมีีหน้้า
ที่่�เข้้าประชุุม ซึ่่�งอาจเป็็นการเข้้าประชุุมด้้วยตนเองหรืือการเข้้าร่่วม
ประชุุมทางโทรศััพท์์ก็็ได้้
(8) คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งอาจเชิิญบุุคคลอื่่น� เข้้าร่่วม
ประชุุมตามความจำำ�เป็็น ซึ่่�งจะต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องหรืือ
รัับผิิดชอบในวาระที่่�พิิจารณาในที่่�ประชุุม
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ต้้องรายงานต่่อคณะ
กรรมการบริิษััท ในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
(1) รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เกี่่ย� วกัับผลกระทบในภาพ
รวม (Portfolio Exposure) และการเปลี่่�ยนแปลงกรอบความเสี่่�ยง
รวมทั้้�งผลกระทบในการเปลี่่�ยนแปลงนโยบาย และการพััฒนาผลิิต
ภััณฑ์์ใหม่่ๆ
(2) รายงานสถานะความเสี่่ย� งและการเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�มีี
ต่่อระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) เมื่่�อเวลาเหมาะสม
(3) รายงานผลการดำำ�เนิินงานเรื่่อ� งการขายตู้้เ� ติิมเงิินแบบผ่่อน
ชำำ�ระ และการบริิหารจััดการลููกหนี้้�ในปััจจุุบััน
(4) รายงานความเสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จากการที่่�ลููกหนี้้�แบบผ่่อน
ชำำ�ระ ผิิดนััดชำำ�ระ และแนวทางในการบริิหารจััดการ
(5) สร้้างความมั่่�นใจว่่า คณะกรรมการบริิษััทได้้รัับทราบและ
ตระหนัักถึึงปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�อาจส่่งผลกระทบอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ต่่อฐานะ
ความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ
โดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งอาจแสวงหาความเห็็นทาง
วิิชาชีีพจากที่่�ปรึึกษาภายนอกได้้ด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทฯ

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
4. คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหาร จำำ�นวน 7 คน ประกอบด้้วย
ลำ�ดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1.

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2.

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

3.

นายวิรัช มรกตกาล

กรรมการบริหาร

4.

นายสันติธร บุญเจือ

กรรมการบริหาร

5.

นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล

กรรมการบริหาร

6.

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

กรรมการบริหาร

7.

นายพู ลพั ฒน์ ศรีเปล่ง*

กรรมการบริหาร

*นายพููลพััฒน์์ ศรีีเปล่่ง ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหาร จากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 10/2564 วัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564

การแต่่งตั้้ง� กรรมการบริิหารจะต้้องผ่่านการพิิจารณาและอนุุมัติั จิ ากที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิหารจะต้้องมีีสมาชิิก
จำำ�นวนอย่่างน้้อย 3 ท่่าน ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการบริิษััท และผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ โดยคณะกรรมการบริิษััทจะพิิจารณาจากความรู้้�
ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิหารไม่่มีีการกํําหนดให้้ลาออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระ อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อกรรมการบริิษััท และ/หรืือ
ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ท่่านใดได้้พ้้นสภาพจากการเป็็นกรรมการบริิษััท และ/หรืือผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ไม่่ว่่าด้้วยสาเหตุุใด ให้้ถืือว่่ากรรมการ
บริิษััท และ/หรืือผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ท่่านนั้้�นพ้้นสภาพจากการเป็็นกรรมการบริิหารโดยทัันทีี และให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งสมาชิิกท่่าน
ใหม่่เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทนตำำ�แหน่่งที่่�ว่่างลงโดยไม่่ชัักช้้า
บุุคคลที่่�จะได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหารจะต้้องมีีคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
(1) จะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย กฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด และหลัักเกณฑ์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(2) เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานของบริิษััทฯ
(3) เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้� และประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ และเป็็นผู้้�มีีวิิจารณญาณที่่�ดีีในการปฏิิบััติิงานให้้เกิิด
ประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
(4)	มีีเวลาเพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิหาร

การดํํารงตํําแหน่่งของกรรมการบริิหารไม่่มีีการกํําหนดให้้ลาออกจากตํําแหน่่งตามวาระ อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อกรรมการบริิษััท และ/หรืือ
ผู้้�บริิหารของบริิษััทท่่านใดได้้พ้้นสภาพจากการเป็็นกรรมการบริิษััท และ/หรืือผู้้�บริิหารของบริิษััท ไม่่ว่่าด้้วยสาเหตุุใด ให้้ถืือว่่ากรรมการบริิษััท
และ/หรืือผู้้�บริิหารของบริิษััทท่่านนั้้�นพ้้นสภาพจากการเป็็นกรรมการบริิหารโดยทัันทีี และให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งสมาชิิกท่่านใหม่่
เข้้าดํํารงตํําแหน่่งแทนตํําแหน่่งที่่�ว่่างลงโดยไม่่ชัักช้้า
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รายงานประจำ�ปี 2564
ขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร

(1) คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจหน้้าที่่� จััดการงานและ
ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดหรืือได้้
รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทให้้ดำำ�เนิินการเฉพาะกรณีี
(2) คณะกรรมการบริิ ห ารมีี อำ ำ � นาจหน้้ า ที่่ � ใ นการบริิ ห าร
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ ตามนโยบายและแผนงานที่่�กำำ�หนดไว้้
(3) คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจตามที่ค�่ ณะกรรมการบริิษััท
มอบอำำ�นาจ
(4) กิิจการดัังต่่อไปนี้้�ให้้เสนอเพื่่�อรับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ
บริิษััทก่่อน
1) เรื่่�องเกี่่�ยวกัับนโยบายของบริิษััท 
2) เรื่่�องที่่�หากทำำ�ไปแล้้วจะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
สำำ�คััญแก่่กิิจการของบริิษััท 
3) เรื่่�องที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายโดยคณะกรรมการ
บริิษััทเอง
4) เรื่่�องที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามระเบีียบที่่�บริิษััทวางไว้้
5) เรื่่�องที่่�คณะกรรมการบริิหารเห็็นสมควรเสนอเพื่่�อ
อนุุมััติิเป็็นรายเรื่่�อง หรืือตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการบริิษััท
ได้้วางไว้้
(5) คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่� ในการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมตามที่กำ�่ �ำ หนดเพื่่อ� บริิหารบริิษัทั ฯ ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ บรรลุุ
เป้้าหมายของบริิษััทฯ ซึ่่�งรวมถึึง
1) จััดทำำ�และสอบทานวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ แผน
ทางการเงิินและนโยบายที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ และนํําเสนอต่่อคณะ
กรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2) พิิจารณากลั่่�นกรองแผนธุุรกิิจประจำำ�ปีีงบประมาณ
ค่่าใช้้จ่่ายประเภททุุน เป้้าหมายการปฏิิบััติิงาน รวมถึึงสิ่่�งที่่�ต้้องริิเริ่่�ม
ต่่าง ๆ ที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย และนํําเสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
3) พิิจารณากลั่่�นกรองโครงการที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายประเภททุุน
ที่่�เกิินวงเงิินที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด เพื่่�อนํําเสนอต่่อคณะ
กรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
4) พิิจารณาและอนุุมััติิในเรื่่�องต่่าง ๆ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
อำำ�นาจดำำ�เนิินการหรืือได้้รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิษัท 
ั
5) พิิจารณาทบทวนอำำ�นาจดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งต่่าง ๆ ตาม
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในตารางการมอบอำำ�นาจ และนํําเสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
6) จััดการและสร้้างสมดุุลระหว่่างวััตถุุประสงค์์ในระยะ
สั้้�นและวััตถุุประสงค์์ในระยะยาว 
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7) พััฒนาและดููแลทรััพยากรบุุคคลให้้ดำำ�เนิินไปตาม
กลยุุทธ์์ด้้านทรััพยากรบุุคคล ที่่�คณะกรรมการสรรหาและ กำำ�หนดค่่า
ตอบแทนได้้ให้้ความเห็็นชอบไว้้
8) ติิดตามและรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท เกี่่�ยวกัับ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินการเพื่่�อ
ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของบริิษััทฯ
(6) พิิจารณาเรื่่อ� งการจััดสรรงบประมาณประจำำ�ปีก่ี อ่ นที่จ�่ ะนํํา
เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาและอนุุมััติิ ทั้้�งนี้้�ให้้รวมถึึงการ
พิิจารณาและอนุุมัติั กิ ารเปลี่่ย� นแปลงและเพิ่่�มเติิมงบประมาณรายจ่่าย
ประจำำ�ปีีในระหว่่างที่่�ไม่่มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทในกรณีีเร่่ง
ด่่วน และให้้นํําเสนอคณะกรรมการบริิษัท 
ั เพื่่�อทราบในที่่ป� ระชุุมคราว
ต่่อไป
(7) อนุุมััติิการซื้้�อของอัันเป็็นปกติิธุุระของบริิษััทฯ ในจำำ�นวน
ไม่่เกิิน 50,000,000 บาท ต่่อรายการ
(8) อนุุมััติกิ ารว่่าจ้้างที่่ป� รึึกษา บริิการอื่่น� ใดที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในจำำ�นวนไม่่เกิิน 10,000,000 บาท ต่่อ
รายการ
(9) อนุุมััติิค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อทรััพย์์สิินอัันมีีลัักษณะเป็็นการ
ลงทุุน (รวมถึึงการซ่่อมแซมอุุปกรณ์์) นอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ในงบ
ประมาณประจำำ�ปีี ในวงเงิินไม่่เกิิน 50,000,000 บาท 
(10) อนุุ มั ั ติ ิ ก ารใช้้ จ่ ่ า ยเงิิ น ลงทุุ น ที่่ � สำ ำ �คั ั ญ ๆ ที่่ � ไ ด้้ กำ ำ � หนด
ไว้้ในงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีตามที่่�จะได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท  หรืือตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้เคยมีีมติิ
อนุุมััติิในหลัักการไว้้แล้้ว 
(11) จัั ด สรรเงิิ น บํําเหน็็ จ รางวัั ล ซึ่่ � ง ได้้ รั ั บ อนุุ มั ั ติ ิ จ ากคณะ
กรรมการบริิ ษั ั ท แล้้ ว แก่่ พ นัั ก งานหรืื อลู ู ก จ้้ า งของบริิ ษั ั ท ฯ หรืื อ
บุุคคลใด ๆ ที่่�กระทำำ�กิิจการให้้บริิษัท 
ั
(12) แต่่ ง ตั้้� ง หรืื อ มอบหมายให้้ บุ ุ ค คลใดบุุ ค คลหนึ่่ � ง หรืื อ
หลายคนกระทำำ�การอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทนคณะกรรมการบริิหาร
ตามที่่�เห็็นสมควรได้้ และคณะกรรมการบริิหารสามารถยกเลิิก
เพิิกถอน เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขอำำ�นาจนั้้�น ๆ ได้้
ทั้้�งนี้้� การอนุุมัติั ริ ายการของคณะกรรมการบริิหารจะไม่่รวมถึงึ
การอนุุ มั ั ติ ิ ร ายการที่่ � ค ณะกรรมการบริิ ห าร หรืื อบุ ุ ค คลที่ ่ � อ าจมีี
ความขััดแย้้ง มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริิษััทฯ และ/หรืือบริิษััทย่่อย (ถ้้ามีี) รวมทั้้�ง
รายการที่่�กำำ�หนดให้้ต้้องขอความเห็็นชอบจากผู้้�ถืือหุ้้�นในการทำำ�
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�ง สิินทรััพย์์
ที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ และ/หรืือ  บริิษััทย่่อย (ถ้้ามีี) เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)

รายชื่่�อผู้้�บริิหาร ณ 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 10 ท่่าน โดยมีีรายชื่่�อ ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ - นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1.

นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานขายและการตลาด

2.

นางสาวทััศน์์วรรณ บุุญอนัันต์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานปฏิิบััติิการ

3.

นายวชิิรธร คงสุุข

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานเซอร์์วิิสและกฎหมาย

4.

นายประสิิทธิ์์� เหล่่าเกษมสุุขวงศ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานพัั ฒนาธุุรกิิจ & B2B

5.

นายณรงค์์ชััย ว่่องธนะวิิโมกษ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานบััญชีีและการเงิิน

6.

นายวิิรััช มรกตกาล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานพาณิิชย์์และการลงทุุน

7.

นายสัันติิธร บุุญเจืือ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานนวััตกรรมเทคโนโลยีี

8.

นางสาวพิิ มพ์์ ศิิริิ โภชนพาณิิชย์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานดิิจิิทััลบิิสเนสและเทคโนโลยีีสารสนเทศ

9.

นางสาวอนััญญา วงศ์์วรรณวััฒน์์

ผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิิน

10.

นายณััฐตภาคย์์ นวลแก้้ว*

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร มีีอำ�ำ นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ดัังต่่อไปนี้้�
(1) เป็็นผู้้� รัับมอบอำำ �นาจของคณะกรรมการบริิษัั ทในการ
บริิหารกิิจการของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ
นโยบาย ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง มติิที่่�ประชุุมผู้้ถืื� อหุ้้�น และ/หรืือ
มติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ภายใต้้กรอบกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และขอบเขตอำำ�นาจซึ่่�งคณะกรรมการกำำ�หนด
(2) ควบคุุม ดููแลการดำำ�เนิินกิิจการ และ/หรืือบริิหารงาน
ประจำำ�วัันของบริิษััทฯ รวมทั้้�งติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทในแต่่ละวัันเพื่่�อเตรีียมตััว และป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจจะ
เกิิดขึ้้�นทั้้�งปััจจััยภายนอกและปััจจััยภายใน
(3)	ดำำ�เนิินการหรืือปฏิิบัติั งิ านให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการและ/หรืือคณะ
กรรมการบริิหารของบริิษััท
(4)	ติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทน และ
บริิษััทย่่อยอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งดููแลให้้บริิษััทฯ มีีระบบการจััดการ
และควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงจากปััจจััย
ภายในและภายนอกบริิษัทั และมีีหน้้าที่่ร� ายงานผลการดำำ�เนิินงาน การ
บริิหารจััดการ และความคืืบหน้้าในการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการ
บริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััท
(5)	มีีอำำ�นาจในการให้้ความเห็็นชอบนิิติิกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกรรมปกติิของบริิษัทั ฯ เช่่น การซื้้�อขาย การจััดหาสิินค้้า ค่่า
ใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินธุุรกรรมปกติิ การลงทุุน การจััดหามาหรืือการ

จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งเครื่่�องมืือ ทรััพย์์สิิน และบริิการ เป็็นต้้น เพื่่�อประโยชน์์
ของบริิษััทฯ ภายใต้้วงเงิินอนุุมััติิที่่�กำำ�หนด
(6) อนุุมััติิการเติิมเงิิน Wallet การจ่่ายค่่าบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อัันเป็็นกิิจกรรมปกติิของบริิษััท
(7) อนุุมััติิการซื้้�อของอัันเป็็นปกติิธุุระของบริิษััท ในจำำ�นวน
ไม่่เกิิน 20,000,000 บาท ต่่อรายการ
(8) อนุุมััติกิ ารว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา บริิการอื่่น� ใดที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ (ซึ่่�งไม่่รวมถึึงการเติิม Wallet อัันเป็็น
กิิจกรรมปกติิของบริิษััทฯ) ในจำำ�นวนไม่่เกิิน 5,000,000 บาทต่่อ
รายการ
(9) อนุุมััติิค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อทรััพย์์สิินอัันมีีลัักษณะเป็็นการ
ลงทุุน (รวมถึึงการซ่่อมแซมอุุปกรณ์์) นอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ในงบ
ประมาณประจำำ�ปีี ในวงเงิินไม่่เกิิน 5,000,000 บาทต่่อรายการ
(10) เป็็นผู้้�รัับมอบอำำ�นาจของบริิษััทฯ ในการบริิหารกิิจการ
ของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย ระเบีียบ ข้้อ
กำำ�หนด คำำ�สั่่�ง มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและ/หรืือมติิที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการและคณะกรรมการบริิหารของบริิษััททุุกประการ
(11) มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้การ
ปฏิิบัติั งิ านเป็็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ และเพื่่อ�
รัักษาระเบีียบวิินััยการทำำ�งานภายในองค์์กร
(12) มีีอำำ�นาจกระทำำ�การและแสดงตนเป็็นตััวแทนของบริิษัทั
ต่่อบุุคคลภายนอกในกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�เป็็น และเป็็นการดำำ�เนิิน
ธุุรกรรมทางการค้้าปกติิ เพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ
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(13) พิิจารณาแผนการลงทุุนในธุุรกิิจต่่างๆ นำำ�เสนอต่่อคณะ
กรรมการบริิหาร และคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
(14) มีีอำำ�นาจในการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือ มอบหมายให้้
บุุคคลอื่่�นปฏิิบััติิงานเฉพาะอย่่างแทนได้้โดยการมอบอำำ�นาจช่่วง และ
/หรืือ การมอบหมายดัังกล่่าวให้้อยู่่ภ� ายใต้้ขอบเขตแห่่งการมอบอำำ�นาจ
ตามหนัังสืือมอบอำำ�นาจ และ/หรืือ ให้้เป็็นไปตามระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด
หรืือคำำ�สั่่�งที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดไว้้
ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจ หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการ
ดำำ�เนิินการเรื่่อ� งใด ๆ ที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือผู้้�รับั มอบอำำ�นาจ
จากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
(ตามนิิ ย ามประกาศคณะกรรมการกำำ �กั ั บ ตลาดทุุ น และ/หรืือ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ/หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กำำ�หนด) มีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษัทั ฯ
และ/หรืือบริิษััทย่่อย และ/หรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประธานเจ้้าหน้้าที่่�

บริิหารไม่่มีีอำำ�นาจอนุุมััติิการดำำ�เนิินการในเรื่่�องดัังกล่่าว โดยเรื่่�องดััง
กล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการและ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือ
หุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่�ออนุุมััติิต่่อไป ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�
เป็็นไปตามธุุรกิิจปกติิและเงื่่�อนไขการค้้าปกติิซึ่่�งเป็็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และ/หรืือตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย และ/หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด
(15) เป็็นตััวแทนของบริิษััทฯ ในการประชาสััมพัันธ์์องค์์กร
ต่่ อ สาธารณะโดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ในส่่ ว นของการสร้้ า งเครืือข่่ า ย
ความสััมพัันธ์์และภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีขององค์์กรในระดัับประเทศและระ
ดัับสากล
(16) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นใด ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะ
กรรมการและ/หรืือคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท รวมถึึงการมอบ
อำำ�นาจช่่วงในการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวข้้างต้้นเพื่่อ� ก่่อให้้เกิิดความคล่่อง
ตััวในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีและการเงิิน

ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีของบริิษััท คืือ ผู้้�ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�
สายงานการเงิินและบััญชีี ซึ่่�งในปััจจุุบัันได้้แต่่งตั้้�ง นายณรงค์์ชััย ว่่องธนะวิิโมกษ์์ เป็็นผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 16
พฤษภาคม 2564 โดยมีีนายณััฐตภาคย์์ นวลแก้้ว เป็็นผู้้�ทำำ�บััญชีีที่่�มีีตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 ตุุลาคม 2564 และมีีคุุณสมบััติิและเงื่่�อนไขของการเป็็นผู้้�ทำำ�
บััญชีีตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
รายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหาร
รายชื่่�อ
1. นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี

จำำ�นวนหุ้้น
�
(หุ้้�น)

ตำำ�แหน่่ง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ร้้อยละ

400,118,545

33.30

576,635

0.05

2,934,669

0.24

สายงานขายและการตลาด
2. นางสาวทััศน์์วรรณ บุุญอนัันต์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานปฏิิบััติิการ

3. นายวชิิรธร คงสุุข

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานเซอร์์วิิสและกฎหมาย

4. นายประสิิทธิ์์� เหล่่าเกษมสุุขวงศ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานพััฒนาธุุรกิิจ & B2B

559,120

0.05

5. นายณรงค์์ชััย ว่่องธนะวิิโมกษ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานบััญชีีและการเงิิน

1,326,390

0.11

6. นายวิิรััช มรกตกาล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานพาณิิชย์์และการลงทุุน

2,240,600

0.19

7. นายสัันติิธร บุุญเจืือ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานนวััตกรรมเทคโนโลยีี

9,006,100

0.75

8. นางสาวพิิมพ์์ศิิริิ โภชนพาณิิชย์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานดิิจิิทััลบิิสเนสและ

406,090

0.03

94,118

0.01

220,000

0.02

417,482,267

34.75

เทคโนโลยีีสารสนเทศ
9. นางสาวอนััญญา วงศ์์วรรณวััฒน์์

ผู้้จั
� ัดการฝ่่ายการเงิิน

10. นายณััฐตภาคย์์ นวลแก้้ว

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี
รวมจำำ�นวนหุ้้�น
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ค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง

คณะกรรมการบริิษััทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน จะพิิจารณาให้้โครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุุดย่่อยให้้มีีความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ รวมถึึงผลการดำำ�เนิินงานและขนาดธุุรกิิจของ
บริิษััทฯ โดยอยู่่�ในลัักษณะที่่�เปรีียบเทีียบได้้กัับธุุรกิิจที่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกัับบริิษััทฯ ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมประเภทเดีียวกััน ในการนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�น
จะเป็็นผู้้�อนุุมััติิโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนของกรรมการทั้้�งรููปแบบที่่�เป็็นตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิิน และบริิษััทฯ จะเปิิดเผยนโยบายและ
อััตราค่่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้้�งรููปแบบและจำำ�นวนของค่่าตอบแทนไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ ด้้วย
ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็นตััวเงิิน

ที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย ดัังนี้้�
ประเภทค่่าตอบแทน
ตำำ�แหน่่ง

ค่่าตอบแทนรายเดืือน
(บาทต่่อเดืือน)

เบี้้�ยประชุุม
(บาทต่่อครั้้�ง)

- ประธานกรรมการ

20,000

10,000

- กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

15,000

10,000

- ประธานกรรมการ

15,000

10,000

- กรรมการตรวจสอบ

10,000

8,000

- ประธานกรรมการ

15,000

10,000

- กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

10,000

8,000

- ประธานกรรมการ

15,000

10,000

- กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

10,000

8,000

- ประธานกรรมการ

15,000

10,000

- กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

10,000

8,000

(1) คณะกรรมการบริิษััท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

(4) คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

(5) คณะกรรมการบริิหาร

	ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจะไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนและค่่าเบี้้�ยประชุุมในฐานะ
กรรมการอีีก
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รายละเอีียดค่่าตอบแทนกรรมการที่่�เป็็นตััวเงิินสำำ�หรัับปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เป็็นดัังนี้้�
ลำ�ดับ

ชื่อ - นามสกุล

ค่าตอบแทนรวมสำ�หรับปี (บาท)
BOD

AC

NRC

RISK

รวม
(บาท)
EXCOM

1.

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพั นธกุล

370,000

240,000

-

-

-

610,000

2.

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

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 ชีวะปั ญญาโรจน์(2)

216,500

-

-

-

-

216,500

7.

นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล(3)

-

-

-

20,000

138,000

158,000

8.

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

-

-

-

-

-

-

9.

นายวชิรธร คงสุข

-

-

-

-

-

-

10.

นายวิรช
ั มรกตกาล

-

-

-

-

-

-

11.

นายสันติธร บุญเจือ

-

-

-

-

-

-

12.

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (4)

-

-

-

-

-

-

13.

นายอดิศร ถาวรธนสาร(5)

-

-

-

-

-

-

14.

นายพู ลพั ฒน์ ศรีเปล่ง(6)

-

-

-

31,333

31,333

62,666

1,641,500

576,000

472,000

231,333

369,333

3,290,166

รวม

หมายเหตุุ :
(1) นายณปกรณ์์ กลิ่่�นทอง ถึึงแก่่กรรมเมื่่�อวัันที่่� 7 มิิถุุนายน 2564
(2) นายทรงพล ชีีวะปััญญาโรจน์์ ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 14 กัันยายน 2564
(3) นางสาวทััชนัันท์์ กัังวานตระกููล เป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงถึึงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
(4) ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 6/2564 เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2564 แต่่งตั้้�งนายณรงค์์ชััย ว่่องธนะวิิโมกษ์์เป็็นกรรมการบริิหารแทน
นายอดิิศร ถาวรธนสาร
(5) นายอดิิศร ถาวรธนสาร ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการบริิหาร ตามมติิที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้ง� ที่่� 4/2562 วัันที่่� 14 พฤษภาคม 2562
และสิ้้�นสุุดการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2564
(6) นายพููลพััฒน์์ ศรีีเปล่่ง ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหารและกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง จากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 10/2564
วัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564
(7) กรรมการในลำำ�ดัับที่่� 8-13 ไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนเนื่่�องจากเป็็นกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
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ค่่าตอบแทนกรรมการที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิิน

กรรมการและกรรมการชุุดย่่อยของบริิษััทฯ ได้้รัับจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ตามโครงการ SABUY-W1,
SABUY-WA, SABUY-WB
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารที่่�เป็็นตััวเงิิน

คณะกรรมการบริิษััทได้้หารืือกัับคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�กำำ�หนดและประเมิินผลตอบแทนของผู้้�บริิหาร
ของบริิษััทฯ โดยพิิจารณาจากหลายปััจจััย เช่่น การดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจของบริิษััทและผลงานต่่างๆ ควบคู่่�ไปกัับสภาวะเศรษฐกิิจและสัังคม
โดยมีีข้้อสรุุปสำำ�หรัับค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููงซึ่่ง� ประกอบด้้วย เงิินเดืือน โบนััส และค่่าตอบแทนอื่่น� ๆ เช่่น เงิินประกัันสัังคม เงิินกองทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ค่่าพาหนะ และค่่าโทรศััพท์์ เป็็นต้้น สามารถสรุุปได้้จากตารางด้้านล่่างดัังนี้้�
ค่าตอบแทน

สำ�หรับปี บัญชีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำ�หรับปี บัญชีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำ�นวน (คน)

จำ�นวน
(ล้านบาท)

จำ�นวน (คน)

จำ�นวน
(ล้านบาท)

เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา

10

21.94

38

60.44

ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ

10

0.71

38

10.61

้
รวมทังหมด

22.65

71.05

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิิน

ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ได้้รัับจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ตามโครงการ SABUY-W1, SABUY-WA,
SABUY-WB
บุุคลากร

พนัักงานและบุุคลากรเป็็นฟัันเฟืืองที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการเจริิญเติิบโตขององค์์กร ซึ่่�งทางบริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแล
และจััดค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้เติิบโตและพััฒนาไปในทิิศทางที่่�ดีีเช่่นเดีียวกัับองค์์กร ทางบริิษััทฯ มีีธุุรกิิจหลัักอยู่่�ทั้้�งหมด 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่
ธุุรกิิจเติิมเงิินและรัับชำำ�ระเงิิน ธุุรกิิจตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ ธุุรกิิจระบบศููนย์์อาหาร และ ธุุรกิิจด้้านสิินเชื่่อ� และประกัันภััย โดยพนัักงานกว่่า 41.00%
สัังกััดอยู่่�ในธุุรกิิจเติิมเงิินและรัับชำำ�ระเงิิน 40.79% สัังกััดอยู่่�ในธุุรกิิจตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ 16.99% สัังกััดอยู่่�ในธุุรกิิจระบบศููนย์์อาหาร
และ 1.22% สัังกััดอยู่่�ในธุุรกิิจสิินเชื่่�อและประกัันภััย
บริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับโครงสร้้างเพื่่�อจััดระบบกำำ�ลัังคนให้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันกัับแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงของเศรษฐกิิจและสัังคม จากเหตุุผลข้้างต้้น องค์์กรจึึงสามารถจััดสรรทรััพยากรให้้ตรงกัับความต้้องการของพนัักงาน
และแผนงานที่่�เข้้ามาในแต่่ละช่่วงเวลาได้้อย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิิภาพ รวมไปถึึงได้้มีีการสร้้างโครงการพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อเพิ่่�มพููน
ความสามารถเพื่่�อให้้ปฏิิบัติิั หน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างเต็็มความสามารถ
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ณ 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทสบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) มีีพนัักงานทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 983 คน โดยรายละเอีียดสายงานของพนัักงาน
จะแสดงอยู่่�ในตารางด้้านล่่าง
จำ�นวนพนักงาน ณ วันที่ (คน)
สายงาน

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)

แผนกติดตามชำ�ระหนี้

19

19

24

(6)

แผนกบัญชีและการเงิน

16

23

58

(7)

แผนกขายและธุรการขาย

26

24

74

(8) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

31

40

105

(9)

19

32

153

(10) แผนกคลัง

13

9

30

(11) แผนกทรัพยากรมนุษย์

14

11

36

(12) แผนกอื่นๆ(1)

42

47

315

318

332

983

แผนกบริการ

รวม

หมายเหตุุ :
(1) แผนกอื่่�นๆ ได้้แก่่ แผนกดููแลพื้้�นที่่�เช่่า แผนกโลจิิสติิกส์์ แผนกกฎหมาย แผนกตรวจสอบภายใน แผนกจััดซื้้�อ เป็็นต้้น
ค่่าตอบแทนพนัักงาน

ค่่าตอบแทนพนัักงานที่่�เป็็นตััวเงิิน
ค่่าตอบแทนพนัักงานของบริิษััทฯ (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร) สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
สำ�หรับปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำ�หรับงวดบัญชีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564

103.39

62.53

ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ กองทุน
ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ

5.50

63.78

รวม

108.89

126.31

(ล้านบาท)

เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
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ข้้อพิิ พาทแรงงาน

- ไม่่มีี –
นโยบายในการพััฒนาบุุคลากร

บริิษััทฯ มีีนโยบายในการพััฒนาบุุคลากรทั้้�งในระดัับกรรมการ
และผู้้�บริิหาร รวมถึึงระดัับพนัักงาน ดัังนี้้�
การพัั ฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร

บริิษััทฯ มีีนโยบายส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้มีีการฝึึก
อบรมและให้้ ค วามรู้้�แก่่ ผู้้� ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในระบบการกำำ�กัั บ ดูู แ ล
กิิจการของบริิษััทฯ ซึ่่�งรวมถึึงกรรมการบริิษััท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อให้้มีีความรู้้�
เท่่ า ทัั น สถานการณ์์ ปัั จจุุบัั น และมีีการปรัั บ ปรุุงการปฏิิบัั ติิ งาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านการฝึึกอบรมและให้้ความรู้้�ที่่�อาจกระทำำ�เป็็นการ
ภายในหรืือใช้้บริิการของสถาบัันภายนอก
สำำ�หรัับหลัักสููตรการอบรม บริิษััทฯ จะพิิจารณาตามความ
เหมาะสมให้้เกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการ
และผู้้�บริิหารแต่่ ล ะตำำ� แหน่่ ง เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การดำำ� เนิินธุุรกิิจของ
บริิษัั ท ฯ และเป็็ น ไปตามระเบีียบข้้ อ กำำ� หนดของสำำ�นัั ก งานคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยและหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในกรณีีที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลงกรรมการหรืือมีีกรรมการ
เข้้าใหม่่ หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการข้้างต้้น
ฝ่่ า ยจัั ด การ และ/หรืือฝ่่ า ยทรัั พ ยากรบุุคคลจะจัั ด ให้้ มีี เอกสาร
และข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่� รวมถึึงการแนะนำำ�
ลัั ก ษณะธุุรกิิจและแนวทางการดำำ� เนิินธุุรกิิจของบริิษัั ท ฯ ให้้ แ ก่่
กรรมการหรืือบุุคลากรในตำำ�แหน่่งนั้้�นๆ ทราบ
การพัั ฒนาพนัักงาน

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัญต่
ั อ่ การพััฒนาความรู้้�ความสามารถของ
พนัักงาน โดยให้้โอกาสอย่่างทั่่�วถึึงและสม่ำำ��เสมอ ผ่่านนโยบาย
ฝึึกอบรมและพััฒนาบุุคลากรของบริิษััทฯในทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งความรู้้�เชิิงวิิชาการ การพััฒนาบุุคลิิกภาพ รวมทั้้�งการพััฒนา
ให้้ มีีทัั ศ นคติิที่่� ดีี เพื่่� อ ให้้ พ นัั ก งานมีีขีีดความสามารถตรงตาม
ความจำำ�เป็็นในงาน (Job Requirement) เตรีียมความพร้้อม
ที่่� จ ะปฏิิบัั ติิ งานในตำำ� แหน่่ ง หน้้ า ที่่� ก ารงานและความรัั บ ผิิดชอบ
ที่่�สููงขึ้้�นในอนาคต และเพื่่�อความเจริิญก้้าวหน้้าตามเส้้นทางสาย
อาชีีพ (Career Path) โดยบริิษััทฯจะสนัับสนุุนการฝึึกอบรมและ
สัั มม นาทั้้� ง ภายในและภายนอกองค์์ ก รที่่� มีี ความเชี่่� ย วชาญ
เฉพาะด้้านนั้้�น ตามความเหมาะสม

การฝึึกอบรมภายในองค์์กร

ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลของบริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�จััดการฝึึกอบรม
ในหลัั ก สูู ต รที่่� จำำ� เป็็ น ต่่ อ การดำำ� เนิินธุุรกิิจบริิษัั ท ฯ และจำำ�เป็็ นต่่ อ
การปฏิิบัั ติิ งานของบุุคลากรในแต่่ ล ะฝ่่ า ยงาน โดยกำำ� หนดเป็็ น
แผนพัั ฒ นาและหลัั ก สูู ต รประจำำ� ปีี รวมทั้้� ง อาจเชิิญผู้้�เชี่่� ย วชาญ
จากภายนอกมาทำำ�การฝึึกอบรมให้้แก่่บุุคลากรของบริิษััทฯ เพื่่�อเพิ่่�ม
เติิมความรู้้�ความสามารถและทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็นในการปฏิิบััติิงานทั้้�งใน
ปััจจุุบัันและอนาคตให้้แก่่พนัักงาน
การฝึึกอบรมภายนอกองค์์กร

การฝึึกอบรมภายนอกเป็็นการให้้โอกาสแก่่พนัักงานในการ
ฝึึ ก อบรมทั้้� ง กัั บ องค์์ ก รต่่ า งๆ ที่่� ไ ด้้ ม าตรฐานและเป็็ น ที่่� ย อมรัั บ
ในระดัับสากล เพื่่�อให้้ทัันต่่อสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และ
พััฒนาให้้พนัักงานมีีความรู้้�และทัักษะที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงานทั้้�งใน
ปััจจุุบัันและอนาคต ซึ่่�งการส่่งพนัักงานเข้้ารัับการฝึึกอบรมภายนอก
จะพิิจารณาด้้านคุุณธรรม ประสิิทธิิภาพขององค์์กรที่่�ให้้การฝึึกอบรม
และประโยชน์์ที่จ่� ะได้้รัับอย่่างคุ้้�มค่่าเป็็นสำำ�คััญ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯได้้จััดทำำ�ระบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
โดยมีีตััวชี้้วั� ดั ประสิิทธิิภาพทั้้�งในระดัับองค์์กรและระดัับหน่่วยงาน และ
ทบทวนลัักษณะงานให้้สอดคล้้องกัับแผนงานทางธุุรกิิจ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
การสร้้างระบบการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้วาง
แนวทางโดยกำำ�หนดแผนการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงานในส่่วน
ต่่างๆ ของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับแผนการพััฒนาองค์์กรและ
กำำ�หนดแผนการฝึึกอบรมและพััฒนาโดยการสำำ�รวจความต้้องการ
และความจำำ�เป็็นของฝ่่ายต่่างๆ ของบริิษััทฯ เพื่่�อความเหมาะสมและ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของหน่่วยงานนั้้�นๆ
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับพนัักงาน บน
พื้้�นฐานความสมััครใจของพนัักงานในการเป็็นสมาชิิกของกองทุุน
ตามพระราชบััญญัติิั กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้้�งที่่มีี� การ
แก้้ไขเพิ่่ม� เติิม) ภายใต้้การจััดการของบริิษััทหลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน
กสิิกรไทย จำำ�กััด แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน 2561
ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
เลขานุุการบริิษััท

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 8/2564 เมื่่�อวัันที่่�
23 มิิถุุนายน 2564 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งนางสาวดวงฤทััย ศรีีวะรมย์์ เป็็น
เลขานุุการบริิษััท
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รายงานประจำ�ปี 2564
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริิษััทฯ ได้้จัดั ตั้้ง� หน่่วยงานตรวจสอบภายในซึ่่ง� ขึ้้น� ตรงกัับคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ เพื่่�อรองรัับการปฏิิบััติิงานด้้านตรวจ
สอบภายในอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีนายจตุุพร วัันเต็็ม เป็็นหััวหน้้า
งานตรวจสอบภายใน ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาแล้้วว่่า
นายจตุุพร วัันเต็็ม มีีคุุณสมบััติิ การศึึกษา ประสบการณ์์ที่่�เหมาะสม
เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว โดยรายละเอีียดของผู้้�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในปรากฎอยู่่�ตามเอกสารแนบ 2
หั ว หน้ า งานก�ำกั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฏ
เกณฑ์และกฏหมาย (Compliance)

บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งหััวหน้้ากำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
และกฎหมาย (Compliance) โดยมีีนางสาวดวงฤทััย ศรีีวะรมย์์
ได้้รัับมอบหมายให้้ทำำ�หน้้าที่่�นี้้� และมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ ในการเสนอ
นโยบาย กลยุุทธ์์ และการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้เป็็นไปตามระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของกฎหมาย
หน่วยงานนักลงทุนสัมพั นธ์

หากผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องการข้้อมููลเพิ่่ม� เติิมสามารถติิดต่่อโดยตรงผ่่าน
ช่่องทางต่่อไปนี้้�
ที่่�อยู่่�
230 ถ. บางขุุนเทีียน-ชายทะเล แขวงแสมดำำ�
เขตบางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร 10150
เบอร์์ติิดต่่อ 02-451-5335
อีีเมลล์์
ir@sabuytech.com
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในรอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่อ� วัันที่่� 20 เมษายน 2564 ได้้พิิจารณา
และมีีมติิอนุุมัั ติิจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนจากการสอบบัั ญชีี ของบริิษัั ท ฯ
จำำ�นวน 3.20 ล้้านบาท และมีีค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทย่่อยรวมเท่่ากัับ
5.42 ล้้านบาท
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยได้้มีีการจ่่ายค่่าใช้้จ่่าย
อื่่�น ๆ ในปีี 2563 และปีี 2564 อาทิิ ค่่าใช้้จ่่ายเดิินทาง ค่่าใช้้จ่่าย
อื่่�น ๆ ที่่�เบิิกตามจริิง (Out of Pocket Expense) จำำ�นวน 200,700
บาท และ 160,717 บาท ตามลำำ�ดัับ
ทั้้� ง นี้้� บุุคคลหรืือกิิจการที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ผู้้�สอบบัั ญชีี และ
สำำ�นัั ก งานสอบบัั ญชีี ไม่่ เ ป็็ น บุุคคลหรืือกิิจการที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั น กัั บ
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่� กำำ� หนดโดยสภาวิิชาชีีพบัั ญชีี ใน
พระบรมราชููปถััมภ์์

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

11. รายงานผลการดำำ� เนิิ น งานสำำ�คัั ญ ด้้ า นการกำำ�กัั บ ดูู แ ล
กิิจการ

สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินและบริิหารธุุรกิิจภายใต้้การดููแลอย่่างเคร่่งครััดของคณะกรรมการบริิษััท โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ไปในทิิศทางที่่�ดีี มีีความเป็็นธรรม และรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่างๆ และ
มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และวิิธีีการ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการกำำ�กัับดููแลกิิจการและให้้เป็็นไปตามอุุดมการณ์์ของบริิษััท
ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ตั้้�งแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�ง โดยผลการปฎิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมามีีดัังนี้้�
การสอบทานรายงานทางการเงิิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้สอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี ของกลุ่่�มบริิษััท โดยเชิิญฝ่่ายจััดการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และผู้้�สอบบััญชีีเข้้าร่่วมประชุุมในวาระการพิิจารณางบการเงิินเพื่่�อชี้้�แจงและตอบข้้อซัักถามของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่่�องความถููกต้้อง
ความครบถ้้วน การปรัับปรุุงรายการบััญชีีที่่สำ� ำ�คัญซึ่่
ั ง� ส่่งผลกระทบต่่องบการเงิินความเพีียงพอของข้้อมููลที่่เ� ปิิดเผยไว้้ในงบการเงิิน และข้้อสัังเกต
ของผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่�งได้้พิิจารณาและสอบทานแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่างบการเงิินได้้แสดงรายการโดยถููกต้้องที่่�สมควร
ในสาระสำำ�คัญ
ั ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิินเพื่่อ� จััดทำำ�บัญชีี
ั และรายงานทางการเงิินที่่ค� รบถ้้วนทัันเวลาเชื่่อ� ถืือได้้เป็็นประโยชน์์ต่อ่ นัักลงทุุน
และผู้้�ใช้้งบการเงิิน
การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�
อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้สอบทานรายการระหว่่างกัันหรืือ
รายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ที่่� เข้้ า ข่่ า ยรายการ
เกี่่�ยวโยงตามประกาศหรืือข้้อระเบีียบ ของคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่ง�
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญกัั บ ประเด็็ น ดัั ง กล่่ า ว
เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััท อาจมีีรายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทของผู้้�ถืือหุ้้�น
ใหญ่่ โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้้อนุุมััติินโยบายการทำำ�
รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องไว้้เพื่่�อให้้กลุ่่�มบริิษััท ใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิ
ให้้มีีความเหมาะสมมีีความเป็็นธรรมตามเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไปและไม่่
ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง
ครบถ้้วนเพีียงพอ โดยยึึดถืือการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่� ดีี ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย
การสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและฝ่่าย
จััดการได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารความเสี่่�ยงมีีการประเมิินทั้้�ง
ปัั จจัั ย ภายในและภายนอกโอกาสที่่� จ ะเกิิดผลกระทบและจัั ด ทำำ�
แผนการจััดการบริิหารความเสี่่ย� งประจำำ�ปีีเพื่่อ� ป้้องกัันหรืือลดผลกระ

ทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้อยู่่�ในระดัับที่่�สามารถยอมรัับ
ได้้โดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะ
กรรมการบริิษััทเพื่่�อกำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััท
โดยให้้ฝ่า่ ยจััดการรายงานความก้้าวหน้้าด้้านความเสี่่ย� งอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบถามถึึงประสิิทธิิผลของการ
บริิหารความเสี่่�ยงจากรายงานผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท และ
ผลการตรวจสอบของผู้้�ตรวจสอบระบบควบคุุมภายในผู้้�สอบบััญชีีของ
กลุ่่�มบริิษััท ซึ่่�งสามารถเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่ากลุ่่�มบริิษััท มีีการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
การสอบทานการประเมิินการควบคุุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ส อบทานการสอบทานระบบ
ควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััท ตามแนวทางของคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ซึ่่� ง ผลการสอบทานของ
หน่่วยงานตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีี ไม่่พบประเด็็นหรืือ
ข้้อบกพร่่องที่่อ� าจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั อย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญตลอดจนฝ่่ายจััดการได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อ
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบผู้้�สอบบัั ญชีี และ
หน่่วยงานตรวจสอบภายในอย่่างต่่อเนื่่อ� ง แสดงให้้เห็็นถึึงการให้้ความ
สำำ�คัั ญต่่ อ ก า ร ค ว บ คุุม ภ า ย ใ น ข อ ง ก ลุ่่�ม บ ริิ ษัั ทซึ่่� ง ส า ม า ร ถ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลได้้ว่่า กลุ่่�มบริิษััท มีีการควบคุุม
ภายในที่่เ� พีียงพอ โดยกลุ่่�มบริิษััท จััดให้้มีีฝ่่ายงานตรวจสอบภายใน ที่่�
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รายงานประจำ�ปี 2564
มีีการทำำ� งานอย่่ า งอิิสระและรายงานผลการตรวจสอบต่่ อ คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็็ น ผู้้�ดำำ� เนิินการตรวจสอบระบบควบคุุม
ภายในของกลุ่่�มบริิษััท
การสอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบััติิงานและกำำ�กับั
ให้้กลุ่่�มบริิษััท ดำำ�เนิินกิิจการอย่่างถููกต้้องตามระเบีียบและระบบงาน
ที่่กำ� ำ�หนดไว้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท ให้้มีีคุุณธรรม ซึ่่ง� หากกลุ่่�ม
บริิษััท เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนแล้้วก็็จะต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
กฎหมายว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข้้ อ กำำ� หนดของ
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ตลอดจนกฎหมายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
อย่่างเคร่่งครััด เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่ากลุ่่�มบริิษัทั มีีการดำำ�เนิินการตามเงื่อ่� นไข
ทางธุุรกิิจปกติิอย่่างถููกต้้องเหมาะสม
การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำำ�กัับดููแลหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้้มีีความเป็็นอิิสระโดยปััจจุุบัันกลุ่่�มบริิษััท ได้้ว่่าจ้้างบริิษััท
ตรวจสอบภายในธรรมนิิติิ จำำ�กัดั เป็็นผู้้�ตรวจสอบระบบควบคุุมภายใน
ประจำำ�ปีี 2564 โดยให้้รายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอด
จนการกำำ�กัับดููแลการตรวจสอบให้้เป็็นมาตรฐานสากลและมีีการ
วางแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีีให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงของกลุ่่�ม
บริิษััท และกลยุุทธ์์ทิิศทางขององค์์กรเพื่่�อสร้้างมููลค่่าให้้แก่่องค์์กรก่่อ
ให้้เกิิดการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและมีีการควบคุุมภายในที่่ดีี�
การพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบ
บััญชีีประจำำ�ปีี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้คััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีโดยพิิจารณา
จากการปฏิิบัั ติิ งานความเป็็ น อิิสระคุุณสมบัั ติิทัั ก ษะความรู้้�และ
ประสบการณ์์ มีีความเข้้าใจในการตรวจสอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
ในปีีที่่�ผ่่านมาทำำ�การตรวจสอบและได้้ให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทเพื่่�อนำำ�เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 พิิจารณาแต่่งตั้้�ง
นาย วััชระ ภััทรพิิทัักษ์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับ จากบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย
สอบบัั ญชีี จำำ�กัั ด ซึ่่� ง เป็็ น ผู้้�สอบบัั ญชีี ที่่� ไ ด้้ รัั บ ความเห็็ น ชอบจาก
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่�
ของคณะกรรมการ
หลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกกรรมการอิิสระ

(1) ถื อ หุ ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจ�ำนวนหุ ้ น ที่มีสิทธิ
ออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่อ่ ย บริิษััทร่วม
่ ผู้้�ถืือ
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หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการ
ถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
(2) ไม่ เ ป็ น หรือเคยเป็ น กรรมการที่มีส่ ว นร่ วม บริหารงาน
ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อย
ลำำ�ดัั บ เดีียวกัั น ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ� นาจ
ควบคุุมของบริิษัั ท ฯ เว้้ น แต่่ จ ะได้้ พ้้ น จากการมีีลัั ก ษณะดัั งกล่่ า ว
มาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้าม
ดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�
ปรึึกษาของส่่ ว นราชการซึ่่� ง เป็็ น ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมบริิษััทฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบีียนตามกฎหมายในลัั ก ษณะที่่� เ ป็็ น บิิดา มารดา คู่่�สมรส
พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการรายอื่่�น
ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่จ� ะได้้รับั การ
เสนอให้้เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ
หรืือบริิษััทย่่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่่ บริิษัั ทย่่ อ ยบริิษัั ทร่่ วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีี
อำำ� นาจควบคุุมของบริิษัั ท ฯ ในลัั ก ษณะที่่� อ าจเป็็ น การขัั ด ขวาง
การใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตนรวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือ
หุ้้�นที่่� มีีนัั ย หรืือผู้้�มีีอำำ� นาจควบคุุมของผู้้�ที่่� มีี ความสัั มพัั น ธ์์
ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นราย
ใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีี
ลัั ก ษณะดัั ง กล่่ า วมาแล้้ ว ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า 2 ปีี ก่่ อ นได้้ รัั บ การ
แต่่ ง ตั้้� ง ความสัั มพัั น ธ์์ ท างธุุรกิิจตามวรรคหนึ่่� ง รวมถึึงการทำำ�
รายการทางการค้้ า ที่่� ก ระทำำ� เป็็ น ปกติิเพื่่� อ ประกอบกิิจการ การ
เช่่ า หรืือให้้ เช่่ า อสัั ง หาริิมทรัั พ ย์์ รายการเกี่่� ย วกัั บ สิินทรัั พ ย์์ ห รืือ
บริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการ
รัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน
รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััทฯ หรืือ
คู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละสาม
ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััทฯ หรืือตั้้�งแต่่ยี่่�สิิบล้้านบาท
ขึ้้� น ไป แล้้ ว แต่่ จำ�ำ นวนใดจะต่ำำ�� กว่่ า ทั้้� ง นี้้� การคำำ� นวณภาระหนี้้�
ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยง
กัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ใน
การทำำ�ร ายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น โดยอนุุโลม แต่่ ใ นการพิิจารณา
ภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างหนึ่่�งปีี
ก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริิษัั ทย่่ อ ย บริิษัั ทร่่ วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ� นาจ
ควบคุุมของบริิษัทั ฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือ

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
หุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีีซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััท
ใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััทฯ สัังกััดอยู่่�เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมา
แล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้
รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััทฯ บริิษัั ทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของ
ผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วยเว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะ
ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขนึ้ เพอื่ เป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
(8) ไม่ ปร ะกอบกิจการที่มีสภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น
การแข่่งขัันที่่มีีนั
� ัยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็น
หุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหาร
งาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่ปรึึ
� กษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิิน
ร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น
ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััย
กัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอนื่ ใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ

เลืือกกรรมการเป็็นรายบุุคคล คราวละคนหรืือคราวละหลายๆ คนรวม
กัันเป็็นคณะ ตามแต่่ที่ปร
่� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะเห็็นสมควร แต่่ในการลงมติิ
แต่่ละครั้้�ง ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องออกเสีียงด้้วยคะแนนที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมด จะแบ่่ง
คะแนนเสีียงแก่่คนใดหรืือคณะใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ ง กรรมการให้ ใช้ เ สียง
ข้้างมาก หากมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ผู้้�เป็็นประธานในที่่ปร
� ะชุุมเป็็นผู้้�
ออกเสีียงชี้้�ขาด
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�เสนอรายชื่่อ� กรรมการที่่จ� ะ
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการของบริิษััทฯ แทนกรรมการที่่�ออก
ตามวาระ โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเสนอรายชื่่�อกรรมการ
ที่่�จะได้้รัับการแต่่งตั้้�งก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในแต่่ละปีี
ในกรณีีที่่� ตำำ� แหน่่ ง กรรมการว่่ า งลงเพราะเหตุุอื่่� นนอกจาก
ถึึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริิษััทอาจดำำ�เนิินการเลืือก
บุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วย
บริิษัั ทม หาชนจำำ�กัั ด เข้้ า เป็็ น กรรมการแทนในการประชุุมคณะ
กรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่า 2
เดืือน โดยบุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการดัังกล่่าวแทนจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
กรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน โดย
มติิดัังกล่่าวของคณะกรรมการจะต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียง
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนกรรมการที่่ยั� งั เหลืืออยู่่� นอกจากนี้้� องค์์
ประชุุมของคณะกรรมการบริิษััทในทุุกครั้้�ง จะต้้องประกอบด้้วย
จำำ�นวนกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการ
ทั้้�งหมด

การสรรหากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด

สรรหาและพััฒนาผู้บ
้� ริิหารระดัับสููงและการบริิหาร
บุุคลากร

วิิธีีการคััดเลืือกกรรมการ

การแต่่ ง ตั้้� ง กรรมการบริิษัั ทจ ะต้้ อ งผ่่ า นการพิิจารณาและ
อนุุมัั ติิจ ากที่่� ปร ะชุุมคณะกรรมการบริิษัั ท หรืือที่่� ปร ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น จะพิิจารณา
จากความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจขอ
งบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทจะประกอบไปด้้วย กรรมการไม่่
น้้อยกว่่า 5 ท่่าน และกรรมการไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมดต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร โดยกรรมการบริิษััทสามารถ
แบ่่งได้้เป็็น กรรมการที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหาร กรรมการที่่มิิ� ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร และ
กรรมการที่่มิิ� ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร ซึ่่ง� เป็็นกรรมการอิิสระ ในสััดส่่วนไม่่น้อ้ ย
กว่่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งหมดและมีีจำำ�นวนไม่่ต่ำำ��กว่่า 3 ท่่าน ซึ่่�ง
กรรมการอิิสระและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องจะต้้องมีีคุุณสมบััติิตามที่่�ระบุุไว้้
ในหััวข้้อหลัักเกณฑ์์ของกรรมการอิิสระ
ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการ โดยใช้้เสีียง
ข้้างมากตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกกรรมการ โดยอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน

(1) คณะกรรมการจะด�ำเนิ น การให้ มั่ น ใจว่ า มีการสรรหา
และพััฒนาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้มีีความ
รู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์ และคุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อน
องค์์กรไปสู่่�เป้้าหมาย
(2) คณะกรรมการจะก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดโครงสร้างค่า
ตอบแทนและการประเมิินผลที่่เ� หมาะสม โดยจะกำำ�หนดโครงสร้้างค่่า
ตอบแทนที่่�เป็็นเครื่่�องจููงใจให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับปฏิิบััติิ
งานให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กรและ
สอดคล้้องกัับผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ ในระยะยาว
(3) คณะกรรมการจะท�ำความเข้ า ใจโครงสร้ า งและความ
สััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการบริิหารและการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทฯ
(4) คณะกรรมการจะติ ด ตามดู แ ลการบริหารและพั ฒ นา
บุุคลากรให้้มีีความรู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์และแรงจููงใจที่่�เหมาะสม
โดยจะดููแลให้้มีีการบริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่ส� อดคล้้องกัับทิิศทางและ
กลยุุทธ์์ขององค์์กร พนัักงานในทุุกระดัับมีีความรู้้� ความสามารถ แรง
จููงใจที่่�เหมาะสม
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การเข้้าประชุุม

รายละเอีียดการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ในงวดปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เป็็นดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อ - นามสกุุล

การประชุุมคณะกรรมการ
BOD

AC

NRC

RISK

EXCOM

1.

นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัั นธกุุล

13/13

6/6

-

-

-

2.

นายศรััณย์์ สุุภััคศรััณย์์

13/13

6/6

2/2

-

-

3.

นางอุุมาวดีี รััตนอุุดม

13/13

6/6

2/2

-

-

4.

นายนปกรณ์์ กลิ่่�นทอง(1)

5/5

-

-

1/1

-

5.

นายวรวิิทย์์ ชััยลิิมปมนตรีี

13/13

-

2/2

2/2

10/10

6.

นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี

13/13

-

-

3/3

10/10

7.

นายทรงพล ชีีวะปััญญาโรจน์์(2)

9/9

-

-

-

-

8.

นายวชิิรธร คงสุุข

13/13

-

-

3/3

10/10

9.

นายวิิรััช มรกตกาล(3)

13/13

-

-

3/3

10/10

10.

นางสาวทััชนัันท์์ กัังวานตระกููล(4)

-

-

-

1/1

10/10

11.

นายสัันติิธร บุุญเจืือ

-

-

-

3/3

10/10

12.

นายอดิิศร ถาวรธนสาร(5)

-

-

-

-

4/4

13.

นายณรงค์์ชััย ว่่องธนะวิิโมกษ์์(5)

-

-

-

-

6/6

14.

นายพูู ลพััฒน์์ ศรีีเปล่่ง(6)

-

-

-

2/2

2/2

หมายเหตุุ :
(1) นายณปกรณ์์ กลิ่่�นทอง ถึึงแก่่กรรมเมื่่�อวัันที่่� 7 มิิถุุนายน 2564
(2) นายทรงพล ชีีวะปััญญาโรจน์์ ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 14 กัันยายน 2564
(3)	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่�1/2564 เมื่่อวั
� ันที่่� 8 มกราคม 2564 ได้้แต่่งตั้้�งนายวิิรััช มรกตกาล เป็็นกรรมการบริิษััท แทนนายวิิชััย
วชิิรพงศ์์ที่่�ลาออกจากการเป็็นกรรมการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 2 กัันยายน 2563 และกรรมการบริิหารเมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2563 ให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่�
11 มกราคม 2564
(4) นางสาวทััชนัันท์์ กัังวาลตระกููล เป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงถึึงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
(5)	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 6/2564 เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2564 แต่่งตั้้�งนายณรงค์์ชััย ว่่องธนะวิิโมกษ์์เป็็นกรรมการบริิหารแทน
นายอดิิศร ถาวรธนสาร
(6)	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 10/2564 เมื่่�อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564 แต่่งตั้้�งนายพููลพััฒน์์ ศรีีเปล่่ง เป็็นกรรมการบริิหารและกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
อัตราการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการป� 2564
ลักษณะการประชุม

BOD
AC
NRC
RISK
EXCOM

0%

50%
อัตราการเข้าร่วมประชุม

150

100-%

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนได้้รับั มอบหมายโดยคณะกรรมการบริิษัทั ในการพิิจารณาแและวิิธีกี ารมอบค่่าตอบแทนให้้
กัับทางคณะกรรมการให้้มีคี วามเหมาะสมกัับหน้้าที่่�ที่่�ได้้รับั มอบหมายและเพื่่อ� ตอบแทนคณะกรรมการที่่�สามารถนำำ�พาบริิษัทั ให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้
เป็็นไปด้้วยดีีทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว โดยรายละเอีียดค่่าตอบแทนรวมประจำำ�ปีีมีีดัังนี้้�
ลำ�ดับ

ชื่อ - นามสกุล

ค่าตอบแทนรวมสำ�หรับปี (บาท)
BOD

AC

NRC

RISK

EXCOM

รวม (บาท)

1.

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพั นธกุล

370,000

240,000

-

-

-

610,000

2.

นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์

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

6.

นายทรงพล ชีวะปั ญญาโรจน์(2)

216,500

-

-

-

-

216,500

7.

นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล(3)

-

-

-

20,000

138,000

158,000

8.

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี

-

-

-

-

-

-

9.

นายวชิรธร คงสุข

-

-

-

-

-

-

10.

นายวิรัช มรกตกาล

-

-

-

-

-

-

11.

นายสันติธร บุญเจือ

-

-

-

-

-

-

12.

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (4)

-

-

-

-

-

-

13.

นายอดิศร ถาวรธนสาร(5)

-

-

-

-

-

-

14.

นายพู ลพั ฒน์ ศรีเปล่ง(6)

-

-

-

31,333

31,333

62,666

1,641,500

576,000

472,000

231,333

369,333

3,290,166

รวม

200,000

741,000

หมายเหตุุ :
(1) นายณปกรณ์์ กลิ่่�นทอง ถึึงแก่่กรรมเมื่่�อวัันที่่� 7 มิิถุุนายน 2564
(2) นายทรงพล ชีีวะปััญญาโรจน์์ ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 14 กัันยายน 2564
(3) นางสาวทััชนัันท์์ กัังวาลตระกููล เป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงถึึงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564
(4)	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 6/2564 เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2564 แต่่งตั้้�งนายณรงค์์ชััย ว่่องธนะวิิโมกษ์์เป็็นกรรมการบริิหารแทน
นายอดิิศร ถาวรธนสาร
(5) นายอดิิศร ถาวรธนสาร ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการบริิหาร ตามมติิที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 4/2562 วัันที่่� 14 พฤษภาคม 2562
และสิ้้�นสุุดการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2564
(6) นายพููลพััฒน์์ ศรีีเปล่่ง ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิหารและกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง จากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 10/2564
วัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564
(7) กรรมการในลำำ�ดัับที่่� 8-13 ไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนเนื่่�องจากเป็็นกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
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รายงานประจำ�ปี 2564
การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและ
บริิษััทร่่วม
1.	หลัักการ

คณะกรรมการจะกำำ�กัับดููแลให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทฯ มีีระบบ
การบริิหารความเสี่่� ย งและการควบคุุมภายในที่่� จ ะทำำ� ให้้ บ รรลุุ
วััตถุุประสงค์์อย่่างมีีประสิิทธิิผล และมีีการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการจะจััดตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบที่่�สามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและอิิสระตามหลัักเกณฑ์์ของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
คณะกรรมการจะติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้งของ
ผลประโยชน์์ ที่่� อ าจเกิิดขึ้้� น ระหว่่ า งบริิษัั ท ฯ กัั บ ฝ่่ า ยจัั ด การ
คณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น รวมไปถึึงการป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์
อัั น มิิควรในทรัั พ ย์์ สิิ น ข้้ อ มูู ล โอกาสของบริิษัั ท ฯ และการทำำ�
ธุุรกรรมกัั บ ผู้้�ที่่� มีี ความสัั มพัั น ธ์์ เ กี่่� ย วโยงกัั บ บริิษัั ท ฯ ในลัั ก ษณะ
ที่่�ไม่่สมควร
คณะกรรมการจะกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี การจัั ด ทำำ� นโยบายและ
แนวปฏิิบััติิด้า้ นการต่่อต้้านคอร์์รัปชั่่
ั น� ที่่ชั� ดั เจนและสื่่อ� สารในทุุกระดัับ
ขององค์์กรและต่่อคนนอกเพื่่�อให้้เกิิดการนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง รวมถึึง
การสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมและปลููกฝัังให้้พนัักงานทุุกคนปฏิิบััติิ
ตามกฎหมาย และระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการจะกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ บ ริิษัั ท ฯ มีีกลไกในการ
รัับเรื่่�องร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการกรณีีมีีการชี้้�เบาะแส
2.	นโยบายการแต่่งตั้้�งบุุคคลไปเป็็นกรรมการ
และผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อย

การสรรหากรรมการและผู้้�บริิหารระดัั บ สูู ง สุุดต้้ อ งไม่่ เ ป็็ น
กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิ
ษัั ท ฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่� ง เป็็ น ผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
เพื่่� อ ให้้ ก ารบริิหารจัั ด การบริิษัั ทย่่ อ ย เป็็ น ไปในทิิศทางที่่�
สอดคล้้ อ งกัั บ กลยุุทธ์์ ข องกลุ่่�ม บริิษัั ท จึึงกำำ� หนดให้้ ก ารแต่่ ง ตั้้� ง
กรรมการในบริิษัั ทย่่ อ ยและบริิษัั ทร่่ วม เป็็ น อำำ� นาจของ
คณะกรรมการบริิษััท โดยกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยต้้อง
เป็็ น บุุคคลที่่� มีี ความรู้้�ความสามารถเหมาะสมและสามารถ
บริิหารจััดการธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามนโยบายได้้เป็็นอย่่างดีี
3. อำำ�น าจในการแต่่งตั้้� ง บุุคคลไปเป็็ น
กรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อย

คณะกรรมการบริิษัั ทมีีอำำ� นาจในการแต่่ ง ตั้้� ง บุุคคลไปเป็็ น
กรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อย
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4. ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของกรรมการและผู้้� บ ริิ ห ารที่่� เ ป็็ นตัั ว แทนของ
บริิษััทในการกำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญ คณะกรรมการ

บริิหารมีีอำำ�นาจหน้้ าที่่� จััดการงานและดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ
ตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดหรืือได้้รับั อนุุมััติิจากคณะกรรมการ
บริิษััทให้้ดำำ�เนิินการเฉพาะกรณีี
(1) คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ� นาจหน้้ า ที่่� ใ นการบริิหาร
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ ตามนโยบายและแผนงานที่่�กำำ�หนดไว้้
(2) คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ� นาจตามที่่� ค ณะกรรมการ
บริิษััทมอบอำำ�นาจ
(3)	กิิจการดัั ง ต่่ อ ไปนี้้� ใ ห้้ เ สนอเพื่่� อ รัั บ อนุุมัั ติิจ ากคณะ
กรรมการบริิษััทก่่อน
1) เรื่่�องเกี่่�ยวกัับนโยบายของบริิษััท
2) เรื่่� อ งที่่� ห ากทำำ� ไปแล้้ วจ ะเกิิดการเปลี่่� ย นแปลงอย่่ า ง
สำำ�คััญแก่่กิิจการของบริิษััท
3) เรื่่� อ งที่่� จ ะต้้ อ งปฏิิบัั ติิ ตามกฎหมายโดยคณะกรรมการ
บริิษััทเอง
4) เรื่่�องที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามระเบีียบที่่�บริิษััทวางไว้้
5) เรื่่� อ งที่่� ค ณะกรรมการบริิหารเห็็ น สมควรเสนอเพื่่� อ
อนุุมัั ติิ เป็็ น รายเรื่่� อ ง หรืือตามหลัั ก เกณฑ์์ ที่่�ค ณะกรรมการบริิษัั ท
ได้้วางไว้้
(4) คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ� นาจและหน้้ า ที่่� ในการ
ดำำ� เนิินกิิจกรรมตามที่่� กำำ� หนดเพื่่� อ บริิหารบริิษัั ท ฯ ให้้ ปร ะสบ
ความสำำ�เร็็จ บรรลุุเป้้าหมายของบริิษััทฯ ซึ่่�งรวมถึึง
1)	จััดทำำ�และสอบทานวััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ แผนทาง
การเงิินและนโยบายที่่� สำำ�คัั ญ ของบริิษัั ท ฯ และนํําเสนอต่่ อ
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2)	พิิจารณากลั่่� น กรองแผนธุุรกิิจประจำำ� ปีี ง บประมาณค่่ า
ใช้้ จ่่ า ยประเภททุุน เป้้ า หมายการปฏิิบัั ติิ งาน รวมถึึงสิ่่� ง ที่่� ต้้ อ ง
ริิเริ่่� มต่่ า ง ๆ ที่่� สำำ�คัั ญ เพื่่� อ ให้้ บ รรลุุเป้้ า หมาย และนํําเสนอต่่ อ
คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
3)	พิิจารณากลั่่� น กรองโครงการที่่� มีีค่่ า ใช้้ จ่่ า ยประเภททุุน
ที่่� เ กิินวงเงิินที่่� ค ณะกรรมการบริิษัั ทกำำ� หนด เพื่่� อ นํําเสนอต่่ อ
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
4)	พิิจารณาและอนุุมัั ติิ ในเรื่่� อ งต่่ า ง ๆ ตามที่่� กำำ� หนดไว้้
ในอำำ� นาจดำำ� เนิินการหรืือได้้ รัั บ มอบอำำ� นาจจากคณะกรรมการ
บริิษััท
5)	พิิจารณาทบทวนอำำ� นาจดำำ� เนิินการในเรื่่� อ งต่่ า ง ๆ
ตามที่่� กำำ� หนดไว้้ ใ นตารางการมอบอำำ� นาจ และนํําเสนอต่่ อคณะ
กรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
6)	จััดการและสร้้างสมดุุลระหว่่างวััตถุุประสงค์์ในระยะสั้้�น
และวััตถุุประสงค์์ในระยะยาว
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7)	พัั ฒ นาและดูู แ ลทรัั พ ยากรบุุคคลให้้ ดำำ� เนิินไปตาม
กลยุุทธ์์ด้้านทรััพยากรบุุคคล ที่่�คณะกรรมการสรรหาและ กำำ�หนด
ค่่าตอบแทนได้้ให้้ความเห็็นชอบไว้้
8)	ติิดตามและรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท เกี่่�ยวกัับผล
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทและความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินการเพื่่อ� ให้้
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของบริิษััทฯ
(5)	พิิจารณาเรื่่� อ งการจัั ด สรรงบประมาณประจำำ� ปีี ก่่ อ น
ที่่� จ ะนํําเสนอให้้ ค ณะกรรมการบริิษัั ทพิิจ ารณาและอนุุมัั ติิ ทั้้� ง นี้้�
ให้้ รวมถึึ งการพิิจารณาและอนุุมัั ติิ การเปลี่่� ย นแปลงและเพิ่่� ม เติิม
งบประมาณรายจ่่ า ยประจำำ� ปีี ใ นระหว่่ า งที่่� ไ ม่่ มีี การประชุุมคณะ
กรรมการบริิษัั ท ในกรณีีเร่่ ง ด่่ ว น และให้้ นํํ าเสนอคณะกรรมการ
บริิษััท เพื่่�อทราบในที่่�ประชุุมคราวต่่อไป
(6) อนุุมััติิการซื้้�อของอัันเป็็นปกติิธุุระของบริิษััทฯ ในจำำ�นวน
ไม่่เกิิน 50,000,000 บาท ต่่อรายการ
(7) อนุุมััติิการว่่าจ้้างที่่ปรึึ
� กษา บริิการอื่่น� ใดที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในจำำ�นวนไม่่เกิิน 10,000,000 บาท ต่่อ
รายการ
(8) อนุุมัั ติิค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการซื้้� อ ทรัั พ ย์์ สิิ นอัั น มีีลัั ก ษณะเป็็ น
การลงทุุน (รวมถึึงการซ่่อมแซมอุุปกรณ์์) นอกเหนืือจากที่่ร� ะบุุไว้้ในงบ
ประมาณประจำำ�ปีี ในวงเงิินไม่่เกิิน 50,000,000 บาท
(9) อนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินลงทุุนที่่�สำำ�คััญๆ ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ใน
งบประมาณรายจ่่ า ยประจำำ�ปีี ต ามที่่� จะได้้ รัับ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริิษััท หรืือตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้เคยมีีมติิอนุุมััติิ
ในหลัักการไว้้แล้้ว
(10) จัั ด สรรเงิินบํําเหน็็ จร างวัั ลซึ่่� ง ได้้ รัั บ อนุุมัั ติิจ ากคณะ
กรรมการบริิษััทแล้้วแก่่พนัักงานหรืือลููกจ้้างของบริิษััทฯ หรืือบุุคคล
ใด ๆ ที่่�กระทำำ�กิิจการให้้บริิษััท
(11) แต่่ ง ตั้้� ง หรืือมอบหมายให้้ บุุ คคลใดบุุคคลหนึ่่� ง หรืือ
หลายคนกระทำำ�การอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดแทนคณะกรรมการบริิหารตาม
ที่่�เห็็นสมควรได้้ และคณะกรรมการบริิหารสามารถยกเลิิก เพิิกถอน
เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขอำำ�นาจนั้้�น ๆ ได้้
ทั้้� ง นี้้� การอนุุมัั ติิร ายการของคณะกรรมการบริิหารจะ
ไม่่รวมถึึงการอนุุมััติิรายการที่่�คณะกรรมการบริิหาร หรืือบุุคคล
ที่่�อาจมีี ความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริิษััทฯ และ/หรืือบริิษััทย่่อย
(ถ้้ า มีี) รวมทั้้� ง รายการที่่� กำำ� หนดให้้ ต้้ อ งขอความเห็็ น ชอบจาก
ผู้้�ถืือหุ้้�นในการทำำ�ร ายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น และการได้้ ม าหรืือ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�ง สิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ และ/หรืือ บริิษััทย่่อย
(ถ้้ า มีี) เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ข้้ อ กำำ� หนดของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ

5. การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

คณะกรรมการจะติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้งของผล
ประโยชน์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างบริิษััทฯ กัับฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการ
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น รวมไปถึึงการป้้ อ งกัั น การใช้้ ปร ะโยชน์์ อัั น มิิควร
ในทรััพย์์สิิน ข้้อมููล โอกาสของบริิษััทฯ และการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�มีี
ความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััทฯ ในลัักษณะที่่�ไม่่สมควร
6. การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน
ของบริิษััทฯ โดยบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยบริิษััทฯ มีีนโยบายห้้ามมิิให้้
กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และลููกจ้้างของบริิษัทั ฯ นำำ�ความลัับ และ
/หรืือ ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ที่่ยั� ังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไปเปิิด
เผยหรืือแสวงหาประโยชน์์แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่�นไม่่ว่่าทางตรงหรืือทาง
อ้้อม และไม่่ว่า่ จะได้้รับั ผลตอบแทนหรืือไม่่ก็ต็ าม รวมทั้้�งต้้องไม่่ทำำ�การ
ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ โดยใช้้ข้้อมููลภายใน ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ
ได้้กำำ�หนดแนวทางป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน ดัังนี้้�
(1) ให้้ความรู้้�แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ เกี่่�ยวกัับ
หน้้าที่่�ในการรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของตนเอง คู่่�สมรส และ
บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตามมาตรา 59 และบทกำำ�หนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่่งพระราชบััญญัติิั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) รวมทั้้�งการรายงานการ
ได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหลัักทรััพย์์ของตนเอง คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยััง
ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ตามมาตรา 246 และบทกำำ�หนดโทษตามมาตรา 298
แห่่งพระราชบััญญัติิั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (รวม
ทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่ม� เติิม)
(2)	กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ระดัั บ บริิหารในสายงานบัั ญชีี หรืือการเงิินหรืือเทีียบเท่่ า ของ
บริิษััทฯ รวมทั้้�งคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคลข้้าง
ต้้นจััดทำำ� และเปิิดเผยรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ และรายงาน
การเปลี่่� ย นแปลงการถืือครองหลัั กทรัั พย์์ ของบริิษัั ท ต่่อสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตามมาตรา 59
และบทกำำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่ม� เติิม) และ
จััดส่่งสำำ�เนารายงานนี้้�ให้้แก่่บริิษััทฯ ในวัันเดีียวกัันกัับที่่�ส่่งรายงาน
ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(3)	กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และลููกจ้้าง
ของบริิษัั ท ฯ และบริิษัั ทย่่ อ ยที่่� ไ ด้้ รัั บ ทราบข้้ อ มูู ล ภายในที่่� เ ป็็ น
สาระสำำ�คัั ญซึ่่� ง มีีผลหรืืออาจมีีผลต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงราคา
หลัั ก ทรัั พ ย์์ จ ะต้้ อ งงดการซื้้� อ ขายหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องบริิษัั ท ฯ ในช่่ ว ง
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30 วัันก่่อนที่่ง� บการเงิินหรืือข้้อมููลภายในนั้้�นจะเปิิดเผยต่่อสาธารณชน
และในช่่วงเวลา 24 ชั่่�วโมงภายหลัังจากที่่�ข้้อมููลดัังกล่่าวของบริิษััทฯ
ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนแล้้ว โดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลดัังกล่่าวจะ
ต้้องไม่่เปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นให้้ผู้้�อื่่น� ทราบจนกว่่าจะได้้มีีการแจ้้งข้้อมููลนั้้�น
ต่่อตลาดหลัักทรัพั ย์์แห่่งประเทศไทย และ/หรืือ ต่่อสาธารณชนเป็็นที่่�
เรีียบร้้อยแล้้ว
(4)	ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษัทั ฯ และ
บริิษัทย่
ั อ่ ย ซึ่่ง� รวมถึึงบุุคคลที่่ถู� กสั
ู นั นิิษฐานว่่ารู้้�หรืือครอบครองข้้อมููล
ภายในตามพระราชบัั ญ ญัั ติ ิ ห ลัั กทรั ั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั กทรั ั พ ย์์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) ใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษัทั ฯ
และบริิษัทย่
ั อ่ ย ที่่มีี� หรืืออาจมีีผลกระทบต่่อการเปลี่่ย� นแปลงราคาของ
หลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ซึ่่�งยัังมิิได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ ซึ่่�งตนได้้ล่่วงรู้้�
มา เพื่่�อการซื้้�อ ขาย เสนอซื้้�อ เสนอขาย หรืือชัักชวนให้้บุุคคลอื่่�นซื้้�อ
ขาย เสนอซื้้�อ หรืือเสนอขาย ซึ่่�งหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ไม่่ว่่าทั้้�งทาง
ตรงหรืือทางอ้้อม และไม่่ว่่าการกระทำำ�ดัังกล่่าวจะทำำ�เพื่่�อประโยชน์์
ต่่อตนเองหรืือผู้้�อื่่น� หรืือนำำ�ข้้อเท็็จจริิงเช่่นนั้้�นออกเปิิดเผยเพื่่�อให้้ผู้้�อื่่น�
กระทำำ�ดัังกล่่าว โดยตนได้้รัับผลประโยชน์์ตอบแทนหรืือไม่่ก็็ตาม
(5) บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจะไม่่เปิิดเผยข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ
และบริิษััทย่่อย และจะไม่่ใช้้ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ในบริิษััทฯ และ/หรืือ
บริิษัทย่
ั ่อย หรืือนำำ�ข้้อมููลภายใน หรืือสารสนเทศที่่มีี� สาระสำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� ได้้
รัับรู้้� หรืือรัับทราบในระหว่่างปฏิิบััติิงานในบริิษััทฯ และ/หรืือบริิษััท
ย่่อย ซึ่่�งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ ไปแสวงหาผลประโยชน์์ในทาง
มิิชอบ หรืือเปิิดเผยกัับบุุคคลภายนอกเพื่่�อประโยชน์์ของตนเอง หรืือ
บุุคคลอื่่�น ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม โดยไม่่คำำ�นึึงว่่าจะได้้รัับผล
ประโยชน์์ตอบแทนหรืือไม่่ก็็ตาม
(6) บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตามแนวทางการใช้้
ข้้อมููลภายในของพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) รวมถึึงกฎเกณฑ์์อื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(7) บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย หรืืออดีีตกรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานที่่�ลาออกแล้้ว มีีหน้้าที่่�เก็็บรัักษาความลัับและ/หรืือข้้อมููล
ภายในของบริิษัทั ฯ และบริิษััทย่่อย ตลอดจนข้้อมููลความลัับของคู่่�ค้้า
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ที่่�ตนได้้รัับทราบจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
และห้้ามมิิให้้นำำ�ความลัับและ/หรืือข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่่อย ตลอดจนข้้อมููลความลัับของคู่่�ค้้าของบริิษััทฯ และบริิษััท
ย่่อยไปใช้้ประโยชน์์แก่่บริิษััทอื่่�น และให้้บุุคคลภายนอกทราบ แม้้ว่่า
การเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวจะไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดผลเสีียหายแก่่บริิษัทั ฯ บริิษัทั
ย่่อย หรืือคู่่�ค้้าก็็ตาม
หากมีีการกระทำำ�อัันฝ่่าฝืืนระเบีียบปฏิิบััติิดัังกล่่าวข้้างต้้น
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บริิษััทฯ จะถืือเป็็นความผิิดทางวิินััยตามข้้อบัังคัับการทำำ�งานของ
บริิษััทฯ กฎระเบีียบของบริิษััท โดยจะพิิจารณาลงโทษตามควร
แก่่กรณีี ตั้้�งแต่่ การตัักเตืือนด้้วยวาจา การตัักเตืือนเป็็นหนัังสืือ การ
ภาคทััณฑ์์ ตลอดจนการเลิิกจ้้างให้้พ้้นสภาพการเป็็นพนัักงาน
7. การดำำ�เนิินการในการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น

บริิ ษั ั ท และบริิ ษั ั ท ในกลุ่่�ม มีีความตระหนัั ก และยึึดมั่่� น
การดำำ � เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งมีีคุุ ณ ธรรม มีีความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม
และผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียทุุ กกลุ่่�มต ามหลัั กก ารกำำ �กั ั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่ � ดีี
รวมถึึงจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นการสนัับสนุุน
การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่บริิษััทฯกรรมการกลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมีี
นโยบายในการต่่ อ ต้้ า นคอรัั ปชั่่ � น โดยผู้้�บริิ ห าร และพนัั ก งาน
จะไม่่เรีียกร้้อง ดำำ�เนิินการ หรืือยอมรัับการคอร์์รััปชั่่�น ทุุกรููปแบบ
ไม่่ว่่ากรณีีใดๆ ทั้้�งโดยทางตรงและทางอ้้อม เพื่่�อประโยชน์์ต่่อตนเอง
เพื่่�อน และคนรู้้�จััก โดยครอบคลุุมถึึงธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทและ
ทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิ
และบทบาทหน้้ า ที่่ � ผู้้�รั ั บผิิ ด ชอบ ตลอดจนจัั ด ให้้ มีีการสอบทาน
และทบทวนการปฏิิ บั ั ติ ิ ต ามนโยบายต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รั ั ปชั่่ � น นี้้�
อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ

1. คณะกรรมการกลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีหน้้าที่่กำ� �ำ หนดนโยบาย กำำ�กับั
ดูู แ ล ให้้ มีี ระบบต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รั ั ปชั่่ � น ที่่ � มีีป ระสิิ ทธิ ิ ภ าพ
รวมทั้้�งติิดตามการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าฝ่่ายบริิหารได้้ตระหนััก
ถึงึ ความสำำ�คัญ
ั ของการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� และปลููกฝังั ค่่านิิยม
ดัั งกล่่ าวให้้ เป็็ น วัั ฒนธรรมขององค์์ ก ร และกลุ่่�มบริิ ษััทได้้บ รรลุุ
วััตถุุประสงค์์ตามนโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
2. คณะกรรมการบริิหาร มีีหน้้าที่่�ทบทวนนโยบาย เพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และให้้ความเห็็นชอบในการแก้้ไขปรัับปรุุงเพื่่�อ
เสนอขออนุุมัติั ต่ิ อ่ คณะกรรมการบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งให้้ความเห็็น และข้้อ
แนะนำำ�ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ในการจััดทำำ�แผนงาน และการนำำ�มาตรการไป
ปฏิิบััติิ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีีบทบาทหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิด
ชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิินและบััญชีี ระบบการ
ควบคุุมภายใน และกระบวนการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการต่่อต้้าน
การคอร์์รัปชั่่
ั น� เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงานต่่างๆ เป็็น
ไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ถููกต้้องตามกฎหมาย สอดคล้้องตามระเบีียบ
วิิธีีปฏิิบััติิ เป็็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานทางจริิยธรรมที่่�ดีี
4. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีหน้้าที่่�กำำ�หนดกลยุุทธ์์
โครงสร้้างและทรััพยากรที่่�ใช้้ในการบริิหารความเสี่่�ยง รวมทั้้�งการ

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ประเมิิน วัั ด ผล และการติิดตามผลของการบริิหารความเสี่่� ย ง
โดยคำำ�นึึงถึึงมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
5. ฝ่่ายบริิหารมีีหน้้าที่่�นำำ�นโยบายนี้้�ไปปฏิิบััติิ สื่่�อสารและส่่ง
เสริิมให้้ พ นัั ก งานทุุกระดัั บ ตลอดจนผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งทุุกฝ่่ า ยมีี
ความรู้้�ความเข้้าใจและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้โดยปราศจากการคอร์์รััปชั่่�น
รวมทั้้�งส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ พิิจารณานำำ�นโยบาย
และมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั น� นี้้�ไปใช้้ตามความเหมาะสม ตลอด
จนนำำ�ความเห็็นและข้้อแนะนำำ�ของคณะกรรมการกลุ่่�มบริิษััทฯ และ/
หรืือคณะกรรมการชุุดย่่อยไปปฏิิบััติิ รวมถึึงการทบทวนความเหมาะ
สมของระบบและมาตรการต่่างๆ การรายงานประเด็็นปััญหาต่่างๆ
ที่่พ� บต่่อคณะกรรมการกลุ่่�มบริิษัทั และ/หรืือคณะกรรมการชุุดย่่อยตาม
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
8. การแจ้้งเบาะแส (Whistleblowing)

การร้้องเรีียนและการแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นเป็็น
หน้้าที่่ข� องบุุคลากรทุุกระดัับของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยโดยสามารถแจ้้ง
เบาะแสการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� ได้้โดยนิิรนาม โดยผ่่านวิิธีีการและช่่องทาง
ไปรษณีีย์์
เรีียน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่่�อยู่่� : 230 ถนนบางขุุนเทีียน-ชายทะเล แขวงแสมดำำ� เขต
บางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร 10150
กลุ่่�ม บริิษัั ท ฯ จะให้้ ค วามเป็็ น ธรรมและคุ้้�มครองพนัั ก งาน
ที่่�ปฏิิเสธหรืือแจ้้งข้้อมููลเรื่่�องการคอร์์รััปชั่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรม
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ โดยจะไม่่ลดตำำ�แหน่่ง ลงโทษ หรืือให้้ผลทางลบ
แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานใดๆ แม้้การปฏิิเสธดัังกล่่าวจะ
ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทฯ ต้้องสููญเสีียโอกาสทางธุุรกิิจ และกลุ่่�มบริิษััทฯ
จะดำำ�เนิินการตามมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน หรืือผู้้�ให้้ความร่่วมมืือ
ในการรายงานการคอร์์รััปชั่่�นโดยเคร่่งครััด ตามที่่�กำำ�หนดในนโยบาย
ระเบีียบและคู่่�มืือปฏิิบััติิงานต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปีีที่�ผ่่
่ านมา

ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
อยู่่�เป็็ น ประจำำ� โดยมีีกรรมการตรวจสอบเข้้ า ร่่ วมปร ะชุุมครบ
องค์์ ปร ะชุุมทุุกครั้้� ง โดยมีีเนื้้� อ หาสาระสำำ�คัั ญคืื อการเปิิ ด เผย
รายงานผลการปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา โดยมีีหััวข้้อหลัักดัังนี้้�
1. การสอบทานงบการเงิิน
2. การพิิจารณาการเสนอแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�สอบบัั ญชีี และค่่ า สอบ
บััญชีีในรอบปีี 2564
3. การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
4. การสอบทานรายการที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทางผล
ประโยชน์์
5. การสอบทานนโยบายและหลัั ก ปฏิิบัั ติิ การบริิหาร
ความเสี่่�ยง
6. การสอบทานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
7. การสอบทานระบบการควบคุุมภายใน
8. การตรวจสอบการทุุจริิต
9. การสอบทานการตรวจสอบภายใน
10. การสอบทานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
รายงานผลการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยอื่่�นๆ

ในปีี 2564 บริิษััทฯ เปิิดเผยข้้อมููลการประชุุม และรายงาน
ผลการปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการย่่ อ ยชุุดอื่่� น ๆ ไว้้ อ ย่่ า ง
ครบถ้้วน โดยสามารถตรวจสอบรายละเอีียดใน “เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยอื่่�นๆ”
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รายงานประจำ�ปี 2564

12. การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการจััดให้้มีรี ะบบการควบคุุม ภายในที่่�ดีี โดยจััดให้้มีรี ะบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและมีีประสิิทธิิภาพ
ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งได้้จััดให้้มีีผู้้�ตรวจสอบภายในที่่�มีีความอิิสระจากกลุ่่�มบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบ
การปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานต่่างๆให้้เป็็นไปตามนโยบายและระเบีียบ อำำ�นาจดำำ�เนิินการ ตามแผนงานที่่�ได้้รัับอนุุมััติิประจำำ�ปีี รวมทั้้�งมีี
การพิิจารณาผลการประเมิินระบบการควบคุุมภายในตามแบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
ตามกรอบแนวทางการควบคุุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO)
การปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายใน ได้้ถููกกำำ�หนดให้้แยกเป็็นอิิสระจากส่่วนงานอื่่�น ๆ ภายในบริิษััทฯและมีีการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความเป็็นอิิสระ
โดยมีีการรายงานผลการปฏิิบััติิงานโดยตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�กำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่�ของ
ฝ่่ายตรวจสอบภายในภายใต้้คำำ�ปรึึกษาของฝ่่ายบริิหารและคำำ�ชี้้�แนะ
จากคณะกรรมการบริิ ษั ั ท ฯ ความรัั บ ผิิ ดช อบที่่� สำ ำ �คั ั ญ ของฝ่่ า ย
ตรวจสอบภายในคืือ เพื่่ � อ ให้้ แ น่่ ใจว่่ า ระบบการควบคุุ ม ภายใน
ของบริิษััทฯ มีีประสิิทธิิภาพ มีีการปกป้้องทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ
การปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งการ
ดููแลการบัันทึึกรายการและความเชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน
และเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าวข้้างต้้น ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
จึึงมีีหน้้าที่่�ในการทดสอบการบัันทึึกรายการ การสอบทานความ
เพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน การสอบทานการปฏิิบััติิตาม
กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ฯ ซึ่ง�่ รวมทั้้�งนโยบาย
ของฝ่่ายบริิหารและระเบีียบปฏิิบััติิต่่างๆ ของบริิษััทฯ การตรวจสอบ
ตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�สอบบััญชีีภายนอก การให้้คำ�ำ เสนอแนะเพื่่อ� แก้้ไข
ให้้ดีีขึ้้�น การตรวจสอบรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันรวมถึึงการสอบทานการ
เปิิ ด เผยข้้ อ มููล กิิ จ กรรมที่่� ฝ่ ่ า ยตรวจสอบภายในให้้ ค วามสำำ �คั ั ญ
อีี ก อย่่ า ง คืือการตรวจสอบการปฏิิ บั ั ติ ิ ก ารพิิ เ ศษและการตรวจ
ปฏิิบัติั กิ ารตามระยะเวลาที่่�กำ�ห
ำ นด นอกจากนั้้�น ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
มีีบทบาทเป็็นเครื่อ�่ งมืืออย่่างหนึ่่�งของคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� ให้้แน่่ใจ
ว่่าการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ และฝ่่ายบริิหาร เป็็นไปตามหลัักการ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี ฝ่่ายตรวจสอบภายในได้้รับั อนุุญาตโดยตรงจาก
คณะกรรมการ ให้้เข้้าถึึงข้้อมููลของบริิษััทฯ ทั้้�งที่่�เป็็นคู่่�มืือปฏิิบััติิงาน
การบัันทึึกรายการด้้วยเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ ทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ
แฟ้้มเอกสาร รายงานต่่างๆ รวมถึึงข้้อมููลจากบุุคคลต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ซึ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิการตรวจสอบ อย่่างไรก็็ตามกิิจกรรมการ
ตรวจสอบทั้้�งหมด ได้้รัับการสนัับสนุุนจากบริิษััทฯ ฝ่่ายบริิหาร และ
การให้้ความร่่วมมืือที่่ดี� ใี นการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบระหว่่างผู้้�ตรวจสอบ
ภายใน ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงาน
ตรวจสอบภายในบรรลุุความสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์
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ความเห็นของผูต
้ รวจสอบระบบควบคุมภายในต่อ
ระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิ ษั ั ท และ
ผู้้ �ส อบบัั ญ ชีี ไ ด้้ ส อบทานผลการปฏิิ บั ั ติ ิ ง านตรวจสอบภายใน
โดยพิิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ ที่่�ได้้มีีการปฏิิบััติิงาน
ตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ าน และนโยบาย
ของบริิษัทั ฯและบริิษัทั ย่่อย โดยมีีความเห็็นว่่าการควบคุุมภายในของ
กลุ่่�มบริิษัทั ฯ มีีความเพีียงพอและเหมาะสม และเป็็นไปตามมาตรฐาน
ทั้้�งในการมาตรฐานปฏิิบััติิงานและมาตรฐานทางบััญชีีที่่�ยอมรัับโดย
ทั่่�วไปของประกาศสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และข้้อบัังคัับตลาดหลัักทรััพย์์
ในการรายงานงบการเงิินรายไตรมาส และงบการเงิินประจำำ�ปีี รวมทั้้�ง
มีีกระบวนการจััดทำำ�และเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน เพีียงพอ และทัันเวลามีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ
และเหมาะสม ทั้้�งนี้้�ไม่่พบประเด็็นปััญหาหรืือข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระ
สำำ�คััญซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�ม
บริิษัทั ฯแต่่อย่่างใดรวมถึึงมีีระบบการควบคุุมภายในในเรื่อ�่ งทำำ�ธุรุ กรรม
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่กรรมการผู้้บ� ริิหารหรืือผู้้�มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับบุุคคล
ดัังกล่่าวอย่่างเพีียงพอแล้้วคณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีคี วามเห็็นแตก
ต่่างไปจากความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััท
ความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีีต่อ
่ ระบบควบคุุมภายใน
ของบริิษััท

บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จํํากััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษัทั ฯ ไม่่มีข้ี อ้ สัังเกตเกี่่ย� วกัับข้้อบกพร่่องในระบบควบคุุมภายใน
ที่่�มีนัี ยั สำำ�คัญ
ั ด้้านบััญชีีของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย จากการตรวจสอบ
งบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
หััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้้แต่่งตั้้�งให้้ นายจตุุพร วัันเต็็ม
หััวหน้้าสายงานตรวจสอบภายใน ของบริิษััท สบายเทคโนโลยีี จำำ�กััด
(มหาชน) เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ควบคุุมการตรวจ
สอบภายใน ของกลุ่่�มบริิษััทฯ เนื่่�องจากมีีความรู้้�ความสามารถและ
ความระมััดระวััง รอบคอบ มีีความเป็็นอิิสระอย่่างเพีียงพอรวมทั้้�งมีี
ประสบการณ์์ในการปฏิิบััติงิ านด้้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้้า
อบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านการตรวจสอบภายใน ซึ่่�งทำำ�ให้้เชื่่�อ
ได้้ว่่าตามคุุณสมบััติิข้้างต้้น มีีความเหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ดัังกล่่าว
การแต่่งตั้้�ง ถอดถอน และโยกย้้ายผู้้�ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง
หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน

การพิิจารณาแต่่งตั้้ง� ถอดถอน ผู้้ต� รวจสอบภายในกลุ่่�มบริิษัทั ฯ
จะต้้องผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่่านั้้�น โดย
ไม่่ได้้มีีการแทรกแซงจากฝ่่ายบริิหารอื่่�นๆแต่่อย่่างใด
การตรวจสอบติิดตามการควบคุุมภายใน

ฝ่่ายตรวจสอบภายในได้้รัับมอบภารกิิจในฐานะหน่่วยงานตรวจ
สอบภายในของบริิษัทั สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด ได้้จััดทำ�ำ แผนการตรวจ
สอบสำำ�หรัับปีีดำำ�เนิินงาน 2564 ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานวิิชาชีีพของ
การตรวจสอบภายในที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป แผนการตรวจสอบจััดทำำ�
ขึ้้�นโดยเหตุุการณ์์ที่่�ประเมิินได้้ว่่า อาจมีีผลกระทบต่่อความสามารถ
ในการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจขององค์์กร โดยอาศัยั การพิิจารณา
จากสิ่่�งที่่�ตรวจพบในการตรวจสอบระบบการควบคุุมภายในที่่�ควรให้้
ความสำำ�คััญนำำ�มาจััดลำำ�ดัับกิิจกรรมตามนััยสำำ�คััญของความเสี่่ย� งที่่�อาจ
มีีผลกระทบต่่อการสััมฤทธิ์์ใ� นวััตถุุประสงค์์ของบริิษัทั และกำำ�หนดเป็็น
แผนการตรวจสอบล่่วงหน้้าสำำ�หรัับปีีดำ�ำ เนิินงาน โดยมุ่่�งเน้้นการตรวจ
สอบและประเมิินความมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของระบบการ
ควบคุุมภายในให้้ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญขององค์์กรโดยใน
แผนงานตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2564 ตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�
ประชุุมคณะกรรการตรวจสอบ ครั้้�งที่่� 2/2564 วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์
2564 ได้้กำำ�หนดขอบเขตการตรวจสอบระบบงานที่่�สำำ�คััญประจำำ�ปีี
ได้้แก่่ ระบบ Call Center ระบบการรัับรู้้�รายได้้ ระบบทรััพยากร
บุุคคล และ ระบบขายและการตลาด ซึ่่�งหลัังจากการรายงานผลการ
ตรวจสอบและการตรวจติิดตามผล ในทุุกระบบตามแผนการตรวจ
สอบฯ รวมทั้้�งการตรวจสอบระบบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันแล้้ว ไม่่พบประเด็็น
ความเสี่่ย� งสููงที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการปรัับปรุุงแก้้ไข ซึ่่ง� เป็็นเหตุุให้้ผู้ต�้ รวจสอบ
ภายในเกิิดความไม่่เชื่่�อมั่่�นในระบบที่่�ตรวจสอบแต่่อย่่างใด

นอกจากนี้้�บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตของบริิษัทั ได้้มีีการสอบทานระบบการควบคุุม
ภายในของบริิษัทั ในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดทำำ�งบการเงิิน เพื่่อ� ให้้เกิิด
ความน่่าเชื่่อ� ถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน โดยไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�เป็็น
สาระสำำ�คััญสำำ�หรัับงบการเงิินของบริิษััทปีีสิ้้�นสุุด 31 ธัันวาคม 2564
ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ใ ห้้ ค วามเห็็ น เกี่่� ย วกัับการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง การกำำ�กัับการปฏิิบััติงิ าน
และการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ในปีี 2564 ตามที่่�แสดงไว้้ใน
เอกสารแนบที่่� 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการระหว่่างกัันและรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

บริิษัทั ฯ ประกอบด้้วยบริิษัทั ย่่อยในเครืือเป็็นจำำ�นวนมาก และ
บริิษััทเหล่่านั้้�นดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยอาศััยการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างกััน
เช่่น การบริิการ การซื้้�อขายวััตถุุดิิบและอุุปกรณ์์ การสนัับสนุุนและ
ช่่วยเหลืือทางด้้านการเงิินและบุุคลากร โดยการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว
ถููกต้้องตามกฎหมาย กฎระเบีียบที่่�บัังคัับใช้้โดยหน่่วยงานภาครััฐ
หน่่วยงานการกำำ�กัับดููแล หรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมบริิษัทั ได้้รัับรู้แ�้ ละให้้ความสำำ�คััญต่่อการพิิจารณา
อนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันและรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรา
ยการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ไม่่ว่่าจะระหว่่างบริิษััท
หรืือบุุคคล โดยทางบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายที่่�สอดคล้้องกัันกัับ
จรรยาบรรณและบรรทััดฐานที่่�บริิษััทฯ ได้้ยึึดถืือไว้้ตั้้�งแต่่เมื่่�อเริ่่�ม
ก่่อตั้้�งขึ้้�น
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รายงานประจำ�ปี 2564
รายละเอีียดความสััมพัั นธ์์ของบุุคคลและนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับบริิษััทฯ

รายละเอีียดของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีดัังนี้้�
บริิษััท

การประกอบธุุรกิิจ

ธุุรกิิจบริิการระบบชำำ�ระเงิิน (Payment)
1. บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจให้้บริิการธุุรกรรมทางการเงิินผ่่านตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิภายใต้้เครื่่�องหมาย
การค้้า “เติิมสบายพลััส” และการจำำ�หน่่ายตู้้�เติิมเงิินอัต
ั โนมััติทั้้
ิ ง
� ในรููปแบบการชำำ�ระ
ด้้วยเงิินสดและเงิินผ่่อน

2. บริิษััท สบาย มัันนี่�่ จำำ�กััด (“SBM”)

ธุุรกิิจให้้บริิการและเป็็นตััวกลางในการชํําระเงิิน (ระบบ E-Payment) ตลอดจน
รัับเงิินโอนได้้ครบวงจร

3. บริิษััท สบาย เอ็็กเชนจ์์ จำำ�กััด (“SBE”)

ธุุรกิิจให้้บริิการจััดทำำ�ระบบ Loyalty และ CRM สำำ�หรัับการให้้บริิการลููกค้้าผ่่าน
Ecosystem ของกลุ่่�มบริิษััทฯ

ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ (Merchandising)
4. บริิษััท ทีีบีีเอสพีี จำำ�กััด (มหาชน) (“TBSP”)

ธุุ ร กิิ จ ผลิิ ตบัั ต รพลาสติิ ก และบริิ ก ารบัั นทึึ กข้้ อ มูู ล ส่่วนบุุคคลลงบนบัั ต รด้้ ว ย
เครื่่�องพิิ มพ์์ และการจััดการระบบความปลอดภััย

5. บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”)

ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มและอาหารสำำ�เร็็จรููปผ่่านตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ ภายใต้้
เครื่่�องหมายการค้้า “เวนดิ้้�ง พลััส”

6. บริิษััท สบาย มาร์์เก็็ต พลััส จำำ�กััด (“SBMP”)

ธุุรกิิจเพื่่� อลงทุุนในธุุรกิิจการขายสิินค้้าทั้้�งออนไลน์์และออฟไลน์์ผ่่าน Ecosystem
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ

7. บริิษััท สบาย ฟู๊๊ ด
� พลััส จำำ�กััด (“SBFP”)

ธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายอาหารสด อาหารแห้้ง และวััตถุุดิิบ สำำ�หรัับประกอบอาหาร ผ่่าน
ระบบจััดการร้้านค้้าปลีีก (POS) ของ SBS

ธุุรกิิจระบบโซลููชั่่น 
� (Solutions)
8. บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”)

ธุุรกิิจระบบศููนย์์อาหาร และการขายอุุปกรณ์์ ของระบบศููนย์์อาหาร พร้้อมการให้้
บริิการติิดตั้้ง
� และวางระบบศููนย์์อาหาร การให้้บริิการจััดการศููนย์์อาหารพร้้อมการ
จ้้างบำำ�รุุงรัักษาตลอดอายุุสััญญา

9. บริิ ษัั ท เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์ วิิ ส จำำ�กัั ด
(“ShipSmile”)

ธุุรกิิจให้้บริิการจุุดรัับ-ส่่งพัั สดุุสำำ�หรัับการขนส่่ง ในรููปแบบแฟรนไชส์์ไปรษณีีย์์
เอกชน และให้้บริิการเป็็นเคาน์์เตอร์์เซอร์์วิิสสำำ�หรัับการให้้บริิการต่่างๆ เช่่น การ
ต่่อพรบ. ภาษีีรถยนต์์ หรืือชำำ�ระบิิลต่่างๆ

ธุุรกิิจบริิการทางการเงิิน (Financial Service)
10. บริิ ษัั ท สบาย แคปปิิ ต อล พลัั ส จำำ�กัั ด
(“SCAP”)

ธุุรกิิจให้้บริิการสิินเชื่่�อหมุุนเวีียนธุุรกิิจ สิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลมีีหลัักประกััน และไม่่มีี
หลัักประกััน ผ่่าน Ecosystem ของกลุ่่ม
� บริิษััทฯ และพัันธมิต
ิ ร (ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่าง
การขอใบอนุุญาต)

11. บริิษััท สบาย แมกซี่่� อิินชััวรัันส์์ โบรกเกอร์์
จำำ�กััด (“SBMX”)

ธุรุ กิิจนายหน้้าประกัันภัย
ั (Broker Insurance) เพื่่�อให้้บริิการผลิิตภัณ
ั ฑ์์ และบริิการ
ทางด้้านการประกััน เช่่น ประกัันภัย
ั รถยนต์์ภาคบัังคัับ (พรบ.) ประกัันรถยนต์์ภาค
สมััครใจ ประกัันอุุบััติิเหตุุ ประกัันการเดิินทาง และอื่่�นๆ

ทั้้�งนี้้� บุุคคลและนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับบริิษััทฯ ประกอบด้้วย
(ก) กรรมการหรืือผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ
(ข) ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััทฯ
(ค) ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ
(ง) บุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต ทางการสมรสหรืือ โดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายกัับบุุคคลตาม (ก) (ข) หรืือ
(ค) ซึ่่�งได้้แก่่ บิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง บุุตร หรืือคู่่�สมรสของบุุตร
(จ) นิิติิบุุคคลใดๆ ที่่บุุ� คคลตาม (ก) (ข) หรืือ (ค) ถืือหุ้้�น หรืือมีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�นใดไม่่ว่่าโดยทางตรง
หรืือทางอ้้อมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
โดยบริิษััทฯ มีีบุุคคลและนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับบริิษััทฯ สำำ�หรัับงวดปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�
สรุุปรายละเอีียดรายการระหว่่างกัันของบุุคคลและนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับบริิษััทฯ
1. บริิษััทฯ กัับ บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กัด
ั (“VDP”)

โดยบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”) มีีดัังนี้้�
1. นายชูู เ กีียรติิ รุุจนพรพจีี ดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง ประธานคณะกรรมการบริิหารของบริิษัั ท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กัั ด (มหาชน)
และกรรมการของบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”)
2. นายวิิรััช มรกตกาล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) และกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารของบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”)
3. นายวชิิรธร คงสุุข ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการของบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด
(“VDP”)
โดยลัักษณะรายการของบริิษััทฯ กัับ บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”) มีีดัังนี้้�
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

ความจำำ�เป็็นและ
ความสมเหตุุสมผล

ความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริิษัท
ั ฯ ได้้มีีการซื้้�อสิินค้า้ จาก
VDP ซึ่่� ง เป็็ นสิิ นค้้ า ที่่� จ ะมีีการ
พิิ จ า ร ณ า ย ก เ ลิิ ก จำำ�หน่่ า ย
สิินค้า้ ที่่มีีอั
� ต
ั ราการหมุุนเวีียนต่ำำ��
(หรืื อ มีียอดขายน้้ อ ย) เพื่่� อ
เป็็ น การระบายสิิ นค้้ า คงเหลืื อ
ดัังกล่่าว ซึ่่�ง VDP จึึงได้้ขาย
สิินค้า้ ให้้แก่่กรรมการ,พนัักงาน
ของบริิ ษัั ท ฯ และบริิ ษัั ท ย่่อย
ที่่� ร า ค า ทุุน ข อ ง สิิ นค้้ า แ ต่่ ล ะ
ประเภท

คณะกรรมการตรวจสอบมีี
ความเห็็ นว่่ ารายการดัั ง กล่่าว
มีีความเหมาะสมในด้้ า นราคา
และเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทย่่อย
และบริิษััทฯ ในการระบายสิินค้า้
คงเหลืื อ ที่่� เ ลิิ ก จำำ�หน่่ ายผ่่าน
ตู้้�จำำ�หน่่ า ยสิิ นค้้ า อัั ต โ นมัั ติิ
โดยไม่่ขาดทุุน

บริิ ษัั ท ฯ ได้้ เ ข้้ า ทำำ�สัั ญ ญา
รัับจ้้างบริิหารงานให้้กัับ VDP
โดยมีีผลตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม
2562 - ธัั น วาคม 2562
และต่่อสัั ญ ญาอัั ต โนมัั ติิ ต่่ อไป
อีีกคราวละ 6 เดืื อ น อัั ต รา
ค่่าตอบแทนเดืือนละ 100,000
บาท ทั้้� ง นี้้� การคิิ ดอัั ต ราค่่า
บริิ ก ารดัั ง กล่่าวของบริิ ษัั ท ฯ
ได้้พิจ
ิ ารณาตามจำำ�นวนบุุคลากร
และงานที่่�ดำำ�เนิินการใน VDP
อ ย่่ า ง ไ ร ก็็ ต า ม ตั้้� ง แ ต่่ ใ น
ไตรมาส 1/2563 ซึ่่� ง ได้้ เ กิิ ด
โรคระบาด COVID-19 ส่่งผล
กระทบต่่อสภาวะเศรษฐกิิจและ
ลัั ก ษ ณ ะ ก า ร ทำำ� ง า น ข อ ง
บุุคคลากรที่่� เ ปลี่่� ยน ไป ดัั ง นั้้� น
ทางบริิ ษัั ทฯ จึึงมีีนโยบาย
ให้้ ส่่ วนลดค่่าบริิ ห ารจัั ด การ
เพื่่� อให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ สถาน
การณ์์ ใ นปัั จ จุุบัั น ในอัั ต รา
50% จากอััตราปกติิดัังกล่่าว
ข้้างต้้นตลอดมาจนถึึงปััจจุุบััน

คณะกรรมการตรวจสอบมีี
ความเห็็ นว่่ า การเรีียกเก็็ บ
ค่่ า บ ริิ ห า ร จัั ด ก า ร ร ะ หว่่ า ง
บริิ ษัั ท ฯ และ VDP มีีความ
สมเหตุุสมผลสอดคล้้องกัับงา
นที่่�ดำำ�เนิินการ และจำำ�นวนบุุคล
ากรที่่�ได้้จัด
ั สรรเข้้าไปให้้บริิการ
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่มีี
� การลดอััตราค่่า
บริิหารจััดการ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
ทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายของบุุคลากรของบ
ริิษััทฯ ที่่ใ� ห้้บริิการ VDP จึึงมีีคว
ามสมเหตุุสมผลสอดคล้้องจาก
สถานการณ์์ข้้างต้้น

งวดปีีสิ้้�นสุุด งวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่�่
วัันที่�่
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2563
2564
1. ต้้นทุุนจากการขายสิินค้้า

0.88

2.21

เจ้้าหนี้้�การค้้า

0.12

3.64

2. รายได้้การบริิหารจััดการ

0.81

0.81

ลููกหนี้้�อื่่�น

0.06

0.62

159

รายงานประจำ�ปี 2564
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

ความจำำ�เป็็นและ
ความสมเหตุุสมผล

ความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

VDP ทำำ�สัั ญ ญาตัั ว แทน
กัั บ บริิ ษัั ท ฯ ระยะเวลาตั้้� ง แต่่ 1
มกราคม 2563 - 1 ธัันวาคม 2563
และต่่อสัั ญ ญาอัั ต โนมัั ติิ ต่่ อไป
อีีกคราวละ 1 ปีี อััตราค่่าตอบแทน
900 บาทต่่อตู้้�

คณะกรรมการตรวจสอบมีี
ความเห็็นต่่อรายการดัังกล่่าว
ว่่าการจ่่ายค่่าส่่วนแบ่่งผลตอบ
แทน มีีความเหมาะสม และเป็็น
ไปตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิข
องบริิษััทฯ

ทาง VDP ได้้มีีการขึ้้�นระบบ
ตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ ซึ่่�งชำำ�ระ
ค่่ า สิิ นค้้ า ดัั ง ก ล่่ า ว ผ่่ า น ร ะ บ
บการเงิินของบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็น
ไ ป ต า ม ใ บ อ นุุ ญ า ต ก า ร รัั บ
ชำำ� ระเงิิ น และการสร้้ า ง QR
Code ของบริิษััทฯ โดยจะมีีการ
เรีียกเงิินระหว่่างกัันทุุกสิ้้น
� เดืือน

คณะกรรมการตรวจสอบมีี
ความเห็็นว่่ารายการดัังกล่่าวเ
ป็็นไปตามการดำำ�เนิินธุุรกิิจปก
ติิของบริิษััทฯ

VDP ได้้ ว่่ าจ้้ า งบริิ ษัั ทฯ
เพื่่� อ ผลิิ ต สติ๊๊� ก เกอร์์ สำำ�หรัั บ
ติิ ด บนตู้้�ขายสิิ นค้้ า อัั ต โนมัั ติิ
โดยกำำ�หนดโดยคำำ�นวณต้้นทุุน
ทั้้� ง ทางตรง และทางอ้้ อ ม
ข อ ง บ ริิ ษัั ท ฯ ใ น ก า ร ผลิิ ต
บวกกำำ�ไรร้้อยละ 6

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีความเห็็นต่่อรายการดัังกล่่าว
ว่่ามีีความเหมาะสม เพื่่� อบริิหาร
จัั ด การด้้ า นต้้ นทุุน ของกลุ่่� ม
บริิษััทฯ

บริิษัท
ั ฯ ได้้จ้า้ งผลิิตน้ำ��ดื่่
ำ ม
� และ
น้ำำ��แร่่ ลิิขสิิทธิ์์โ� ดราเอม่่อน เพื่่� อ
ทำำ� การขายให้้ กัั บ VDP โดย
กำำ�หนดราคาขายน้ำำ��ดื่่�มขวดละ
2.71 บาท และน้ำำ��แร่่ขวดละ 3.32
บาท

คณะกรรมการตรวจสอ
บ มีี ค ว า ม เ ห็็ นต่่ อ ร า ย ก า ร ดัั
งกล่่ าวว่่ ามีี ความเหมาะสม
เนื่่�องจากมีีบริิษัท
ั ฯ สามารถจััดห
าแหล่่งผลิิตได้้ด้ว้ ยต้้นทุุนที่ถู
�่ ก
ู ก
ว่่าการ VDP ซื้้�อตรงจากผู้้�ผลิิต

บริิษัท
ั ฯ มีีความต้้องการในการ
ใช้้เงิินทุุนหมุุนเวีียนจำำ�นวนมาก
บริิษััทฯ จึึงกู้้�ยืืมเงิินระยะสั้้�นจาก
VDP ในรููปแบบของตั๋๋�วสััญญา
ใช้้ เ งิิ น มีีกำำ�หนด การชำำ� ระคืื น
เมื่่�อทวงถาม และมีีอััตราดอกเบี้้�ย
คงที่่ร้� อ
้ ยละ 3.72 ต่่อปีี โดยอััตรา
ดอกเบี้้� ยดัั ง กล่่าวเป็็ นอัั ต รา
ดอกเบี้้� ยต้้ นทุุน เฉลี่่� ย ของกลุ่่� ม
บริิ ษัั ท ที่่� ใ ช้้ เ ป็็ นอัั ต ราเดีียวกัั น
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ได้้ชำำ�ระ
ตั๋๋� ว สัั ญ ญ า ใ ช้้ เ งิิ นดัั ง ก ล่่ า ว
เป็็นที่�เ่ รีียบร้้อยแล้้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีี
ความเห็็นว่่ารายการดัังกล่่าวมีีค
วามเหมาะสมเนื่่�องจากเป็็นการบ
ริิหารสภาพคล่่องจากส่่วนกลาง
(SBT) เพื่่�อประสิิทธิิภาพองค์์รวม
อีีกทั้้�งเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยต้้นทุุน
เฉลี่่� ย ของกลุ่่� ม บริิ ษัั ท ที่่� ใ ช้้ เ ป็็ น
อัั ต ราเดีียวกัั น ได้้ ดำ�ำ เนิิ น การ
ชำำ� ระตั๋๋� ว สัั ญ ญาใช้้ เ งิิ นจำำ�น วน
ดัังล่่าวเป็็นที่�่เรีียบร้้อยแล้้ว

งวดปีีสิ้้�นสุุด งวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่�่
วัันที่�่
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2563
2564
3. ค่่าแนะนำำ�สถานที่่�ตั้้�งตู้้�

3.73

0.54

เจ้้าหนี้้�อื่่�น

0.16

-

4. รายการ QR payment
เจ้้าหนี้้�อื่่�น

2.24

2.22

5. รายได้้ จ ากการขายสิิ นค้้ า และ
อ ะ ไ หล่่ / ส ติ๊๊� ก เ ก อ ร์์ อ ะ ไ หล่่ ร อ ง /
สติิกเกอร์์
ลููกหนี้้�อื่่�น

4.10

1.27

-

-

-

11.92

0.05

-

6. สิินค้้าน้ำำ��ดื่่�มโดราเอม่่อน
ลููกหนี้้�การค้้า

7. ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
ต้้นงวด

-

4.22

เพิ่่�มขึ้้น
�

46.50

-

(ลดลง)

(42.28)

(4.22)

สิ้้�นงวด

4.22

-

ดอกเบี้้�ยรัับ

0.38

-

ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

0.01

-

ดอกเบี้้�ยรัับ
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ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

ความจำำ�เป็็นและ
ความสมเหตุุสมผล

ความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ทางบริิ ษัั ท ฯ ได้้ ข อวงเงิิ น
สิิ น เ ชื่่� อ กัั บ บ ม จ . ธน า ค า ร
กสิิ กรไทย โดยจะนำำ�เงิินกู้้�ไปใช้้
ในวััตถุุประสงค์์เพื่่� อสนัับสนุุนก
ารลงทุุนใน VDP กู้้�ยืื ม สำำ�หรัั บ
ซื้้�อตู้้�จำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มอััตโนมััติิ
ในโครงการ “ดื่่� มได้้ บุุ ญ” ของ
สภากาชาดไทย
โดยบริิษััทฯ ได้้ให้้เงิินกู้้�ยืม
ื กัับ
VDP เป็็นตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน เพื่่� อ
ใ ช้้ ใ นวัั ตถุุ ป ร ะ ส ง ค์์ ดัั ง ก ล่่ า ว
ข้้างต้้น
ทั้้� ง นี้้� ทาง VDP ต้้ อ งการ
ใช้้เงิินทุุนหมุุนเวีียนจำำ�นวนมาก
จึึงกู้้�ยืืมเงิินระยะสั้้�นจากบริิษััทฯ
ในรููปแบบของตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
มีีกำำ�หนดการชำำ�ระคืืนเมื่่�อทวงถาม
และมีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ
3.57 - 4.95 ต่่อปีี โดยอัั ต รา
ดอกเบี้้�ยดัังกล่่าวเป็็นอััตราดอก
เบี้้� ยต้้ นทุุนถัั ว เฉลี่่� ย ของกลุ่่� ม
บริิ ษัั ท ที่่� กู้้� จากสถาบัั น การเงิิ น
ต่่างๆ และบวกส่่วนต่่าง 0.25%
ตามนโยบายการกู้้�ยืืมเงิินในกลุ่่ม
�
บริิษัท
ั หรืืออััตราดอกเบี้้�ยที่กู้้�ต
�่ รง
จากสถาบัันการเงิินเพื่่�อธุรุ กรรม
นี้้� (ก่่อนมีีนโยบายดัังกล่่าว)

คณะกรรมการตรวจสอบมีีค
วามเห็็นว่่ารายการดัังกล่่าวมีีคว
ามเหมาะสมเนื่่�องจากเป็็นการบริิ
หารสภาพคล่่องจากส่่วนกลาง
(SBT) เพื่่�อประสิิทธิิภาพองค์์รวม
อีีกทั้้�งเป็็นอัต
ั ราดอกเบี้้�ยต้นทุุน
้
เ
ฉลี่่ย
� ของกลุ่่ม
� บริิษัท
ั ที่่ใ� ช้้เป็็นอัต
ั ร
าเดีียวกััน เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนในก
ารประกอบธุุรกิิจหลัักของ VDP
ซึ่่�งเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของว
งเงิินสิินเชื่่�อที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ

งวดปีีสิ้้�นสุุด งวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่�่
วัันที่�่
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2563
2564
8. เงิินให้้กู้้�ยืม
ื แก่่บริิษัท
ั ที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง
ต้้นงวด

43.06

163.27

เพิ่่�มขึ้้�น

295.24

119.30

(ลดลง)

(175.03)

(37.96)

สิ้้�นงวด

163.27

244.61

ดอกเบี้้�ยจ่่าย

6.65

7.63

ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย

1.08

0.73

ดอกเบี้้�ยจ่่าย
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2. บริิษััทฯ กัับ บริิษััท สบาย มัันนี่�่ จำำ�กััด (“SBM”)

โดยบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับ บริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) มีีดัังนี้้�
1. นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการ
ของบริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”)
2. นายวิิรััช มรกตกาล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) และกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารของบริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”)
3.นายสัันติิธร บุุญเจืือ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการของบริิษััท
สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”)
4. นายวชิิรธร คงสุุข ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการของบริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด
(“SBM”)
โดยลัักษณะรายการของบริิษััทฯ กัับ บริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) มีีดัังนี้้�
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)
งวดปีีสิ้้�นสุุด งวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่�่
วัันที่�่
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2563
2564

1. รายได้้การบริิหาร
จััดการ

0.72

0.72

ลููกหนี้้�อื่่�น

0.54

-

2. ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
ต้้นงวด

67.10

57.49

เพิ่่�มขึ้้�น

-

200.00

(ลดลง)

(9.61)

(24.58)

สิ้้�นงวด

57.49

232.91

ดอกเบี้้�ยรัับ

0.63

2.78

ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

0.02

0.72

ดอกเบี้้�ยรัับ
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ความจำำ�เป็็นและความ
สมเหตุุสมผล

ความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริิษััทฯ ได้้เข้้าทำำ�สััญญารัับจ้้าง
บริิ ห ารงานให้้ กัั บ SBM อัั ต รา
ค่่าตอบแทนเดืือนละ 60,000 บาท
ทั้้� ง นี้้� ก า ร คิิ ดอัั ต ร า ค่่ า บ ริิ ก า ร
ดัั ง กล่่าวของบริิ ษัั ท ฯ ได้้ พิิ จ ารณา
ตามจำำ�น วนบุุคลากร และงานที่่�
ดำำ�เนิินการใน SBM

คณะกรรมการตรวจสอบมีีความ
เห็็นว่่า การเรีียกเก็็บค่่าบริิหารจััดการ
ระหว่่างบริิษััทฯ และ SBM มีีความ
สมเหตุุสมผลสอดคล้้ อ งกัั บ งานที่่�
ดำำ�เนิินการ และจำำ�นวนบุุคลากรที่่�ได้้
จััดสรรเข้้าไปให้้บริิการ

บริิ ษัั ท ฯ มีีความต้้ อ งการในการ
ใช้้เงิินทุุนหมุุนเวีียน บริิษััทฯ จึึงกู้้�ยืืม
เงิิ น ระยะสั้้� น จาก SBM ในรูู ป แบบ
ของตั๋๋� ว สัั ญ ญาใช้้ เ งิิ น มีีกำำ�หนด
การชำำ�ระคืืนเมื่่�อทวงถาม และมีีอััตรา
ดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 0.55 - 3.57
ต่่อปีี โดยอััตราดอกเบี้้�ยดัง
ั กล่่าวเป็็น
อัั ต ราดอกเบี้้� ยต้้ นทุุนถัั ว เฉลี่่� ย ของ
กลุ่่� ม บริิ ษัั ท ที่่� กู้้� จากสถาบัั น การเงิิ น
ต่่างๆ และบวกส่่วนต่่าง 0.25%
ตามนโยบายการกู้้�ยืื ม เงิิ น ในกลุ่่� ม
บริิ ษัั ท หรืื อ อัั ต ราดอกเบี้้� ยที่�่ กู้้�ต รง
จากสถาบัั น การเงิิ น เพื่่� อ ธุุ ร กรรมนี้้�
(ก่่อนมีีนโยบายดัังกล่่าว)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มีี
ความเห็็นว่่ารายการดัังกล่่าวมีีความ
เหมาะสมเนื่่� อ งจากเป็็ น การบริิ ห าร
สภาพคล่่องจากส่่วนกลาง (SBT)
เพื่่� อ ประสิิ ท ธิิ ภ าพองค์์ ร วม อีีกทั้้� ง
เป็็นอััตราดอกเบี้้�ยต้้นทุุนเฉลี่่�ยของ
กลุ่่�มบริิษััทที่่�ใช้้เป็็นอััตราเดีียวกััน

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
3. บริิษััทฯ กัับ บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กัด
ั (“SBS”)

โดยบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับ บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”) มีีดัังนี้้�
1. นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการ
ของบริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”)
2. นายวรวิิทย์์ ชััยลิิปมนตรีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี
จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการของบริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”)
3. นายวชิิรธร คงสุุข ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการบริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด
(“SBS”)
4. นายณรงค์์ชัยั ว่่องธนะวิิโมกษ์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) และกรรมการและประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารบริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”)
5. นายสัันติิธร บุุญเจืือ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการของบริิษััท
สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”)
โดยลัักษณะรายการของบริิษััทฯ กัับ บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”) มีีดัังนี้้�
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

ความจำำ�เป็็นและความ
สมเหตุุสมผล

ความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริิษััทฯ ได้้เข้้าทำำ�สััญญารัับจ้้าง
บริิ ห ารงานให้้ กัั บ SBS อัั ต ราค่่า
ตอบแทนเดืือนละ 120,040 บาท ทั้้�งนี้้�
การคิิดอัต
ั ราค่่าบริิการดัังกล่่าวของ
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ พิิ จ ารณาตามจำำ�น วน
บุุคลากร และงานที่่ดำ
� ำ�เนิินการใน SBS

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มีี
ความเห็็นว่่า การเรีียกเก็็บค่่าบริิหาร
จััดการระหว่่างบริิษััทฯ และ SBS มีี
ความสมเหตุุสมผลสอดคล้้ อ งกัั บ
งานที่่ดำ
� ำ�เนิินการ และจำำ�นวนบุุคลากร
ที่่�ได้้จััดสรรเข้้าไปให้้บริิการ

บริิ ษัั ท ฯ มีีความต้้ อ งการในการ
ใช้้เงิินทุุนหมุุนเวีียน บริิษััทฯ จึึงกู้้�ยืืม
เงิิ น ระยะสั้้� น จาก SBS ในรูู ป แบบ
ของตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน มีีกำำ�หนดการ
ชำำ� ระคืื น เมื่่� อ ทวงถาม และมีีอัั ต รา
ดอกเบี้้� ยคงที่่�ร้้อยละ 2.05 - 3.57
ต่่อปีี โดยอัั ต ราดอกเบี้้� ยดัั ง กล่่าว
เป็็นอัต
ั ราดอกเบี้้�ยต้นทุุนถั
้
วั เฉลี่่ย
� ของ
กลุ่่� ม บริิ ษัั ท ที่่� กู้้� จากสถาบัั น การเงิิ น
ต่่างๆ และบวกส่่วนต่่าง 0.25%
ตามนโยบายการกู้้�ยืื ม เงิิ น ในกลุ่่� ม
บริิ ษัั ท หรืื อ อัั ต ราดอกเบี้้� ยที่�่ กู้้�ต รง
จากสถาบัั น การเงิิ น เพื่่� อ ธุุ ร กรรมนี้้�
(ก่่อนมีีนโยบายดัังกล่่าว)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มีี
ความเห็็นว่่ารายการดัังกล่่าวมีีความ
เหมาะสมเนื่่� อ งจากเป็็ น การบริิ ห าร
สภาพคล่่องจากส่่วนกลาง (SBT)
เพื่่�อประสิิทธิิภาพองค์์รวม อีีกทั้้�งเป็็น
อัั ต ราดอกเบี้้� ยต้้ นทุุน เฉลี่่� ยของ
กลุ่่�มบริิษััทที่่�ใช้้เป็็นอััตราเดีียวกััน

งวดปีีสิ้้�นสุุด งวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่�่
วัันที่�่
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2563
2564
1. รายได้้การบริิหาร
จััดการ
ลููกหนี้้�อื่่�น

0.24

2.07

-

-

2. ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
ต้้นงวด

-

2.26

เพิ่่�มขึ้้�น

54.56

118.00

(ลดลง)

(52.30)

(64.66)

สิ้้�นงวด

2.26

55.60

0.19

0.89

-

0.15

ดอกเบี้้�ยรัับ
ดอกเบี้้�ยรัับ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
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รายงานประจำ�ปี 2564
4. บริิษััทฯ กัับ บริิษััท สบาย แคปปิิตอล พลััส จำำ�กััด (“SCAP”)

โดยบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับ บริิษััท สบาย แคปปิิตอล พลััส จำำ�กััด (“SCAP”) มีีดัังนี้้�
1. นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) และกรรมการของ
บริิษััท สบาย แคปปิิตอล พลััส จำำ�กััด (“SCAP”)
2. นายวรวิิทย์์ ชััยลิิมปมนตรีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริิหารของบริิษัทั สบาย เทคโนโลยีี
จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของบริิษััท สบาย แคปปิิตอล พลััส จำำ�กััด (“SCAP”)
3. นายณรงค์์ชััย ว่่องธนะวิิโมกษ์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการของบริิษััท
สบาย แคปปิิตอล พลััส จำำ�กััด (“SCAP”)
4. นายวชิิรธร คงสุุข ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษัทั สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน) และกรรมการของบริิษัทั สบาย แคปปิิตอล
พลััส จำำ�กััด (“SCAP”)
โดยลัักษณะรายการของบริิษััทฯ กัับ บริิษััท สบาย แคปปิิตอล พลััส จำำ�กััด (“SCAP”) มีีดัังนี้้�
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

ความจำำ�เป็็นและความ
สมเหตุุสมผล

ความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริิ ษัั ท ฯ มีีความต้้ อ งการในการ
ใช้้เงิินทุุนหมุุนเวีียน บริิษััทฯ จึึงกู้้�ยืืม
เงิินระยะสั้้� นจาก SCAP ในรููปแบบ
ของตั๋๋� ว สัั ญ ญาใช้้ เ งิิ น มีีกำำ�หนด
การชำำ�ระคืืนเมื่่�อทวงถาม และมีีอััตรา
ดอกเบี้้� ย คงที่่� ร้้ อ ยละ 3.57 ต่่อปีี
โดยอัั ต ราดอกเบี้้� ยดัั ง กล่่าวเป็็ น
อัั ต ราดอกเบี้้� ยต้้ นทุุนถัั ว เฉลี่่� ย ของ
กลุ่่� ม บริิ ษัั ท ที่่� กู้้� จากสถาบัั น การเงิิ น
ต่่างๆ และบวกส่่วนต่่าง 0.25%
ตามนโยบายการกู้้�ยืื ม เงิิ น ในกลุ่่� ม
บริิษััท

คณะกรรมการตรวจสอบมีีความ
เห็็ นว่่ ารายการดัั ง กล่่าวมีีความ
เหมาะสมเนื่่� อ งจากเป็็ น การบริิ ห าร
สภาพคล่่องจากส่่วนกลาง (SBT)
เพื่่� อ ประสิิ ท ธิิ ภ าพองค์์ ร วม อีีกทั้้� ง
เป็็นอััตราดอกเบี้้�ยต้้นทุุนเฉลี่่�ยของ
กลุ่่�มบริิษััทที่่�ใช้้เป็็นอััตราเดีียวกััน

งวดปีีสิ้้�นสุุด งวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่�่
วัันที่�่
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2563
2564
1. ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
ต้้นงวด

-

-

เพิ่่�มขึ้้�น

-

200.00

(ลดลง)

-

(15.70)

สิ้้�นงวด

-

184.30

ดอกเบี้้�ยรัับ

-

3.85

ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

-

0.29

ดอกเบี้้�ยรัับ
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
5. บริิษััทฯ กัับ บริิษััท สบาย มาร์์เก็็ต พลััส จำำ�กัด
ั (“SBMK”)

โดยบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับ บริิษััท สบาย มาร์์เก็็ต พลััส จำำ�กััด (“SBMK”) มีีดัังนี้้�
1. นายวิิรััช มรกตกาล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการของบริิษััท
สบาย มาร์์เก็็ต พลััส จำำ�กััด (“SBMK”)
2. นายวชิิรธร คงสุุข ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการของบริิษััท สบาย มาร์์เก็็ต
พลััส จำำ�กััด (“SBMK”)
โดยลัักษณะรายการของบริิษััทฯ กัับ บริิษััท สบาย มาร์์เก็็ต พลััส จำำ�กััด (“SBMK”) มีีดัังนี้้�
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี สิ้นสุด งวดปี สิ้นสุด
วันที่
วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2564

1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ต้นงวด

-

-

เพิ่ มขึ้น

-

19.00

(ลดลง)

-

-

สิ้นงวด

-

19.00

ดอกเบี้ยรับ

-

0.30

ดอกเบี้ยค้างรับ

-

0.06

ดอกเบี้ยรับ

ความจำ�เป็ นและความ
สมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษั ท ฯ มี ค วามต้ อ งการในการ
ใช้เงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงกู้ยืม
เงินระยะสั้นจาก SBMK ในรูปแบบ
ของตั๋ วสั ญ ญาใช้ เ งิ น มี กำ �หนด
่
การชำ�ระคืนเมือทวงถาม
และมอ
ี ต
ั รา
ดอกเบ้ี ยคงท่ี ร้ อ ยละ 3.57 ต่อปี
โดยอั ต ราดอกเบ้ี ยดั ง กล่ า วเป็ น
อั ต ราดอกเบ้ี ยต้ น ทุนถั ว เฉล่ี ยของ
กลุ่ ม บริ ษั ท ที่ กู้ จ ากสถาบั น การเงิ น
ต่างๆ และบวกส่ ว นต่าง 0.25%
ตามนโยบายการกู้ ยื ม เงิ น ในกลุ่ ม
บริษัท

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มี
ความเห็นวา่ รายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมเนื่ องจากเป็ นการบริ ห าร
สภาพคล่องจากส่วนกลาง (SBT)
เพื่ อประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ร วม อี ก ทั้ ง
เป็ นอัตราดอกเบ้ียต้นทุนเฉลี่ยของ
กลุ่มบริษัทที่ใช้เป็ นอัตราเดียวกัน

6. บริิษััทฯ กัับ บริิษััท เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กัด
ั (“ATP”)

โดยบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับ บริิษััท เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (“ATP”) มีีดัังนี้้�
1. นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการ
ของบริิษััท เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (“ATP”)
โดยลัักษณะรายการของบริิษััทฯ กัับ บริิษััท เอ.ทีี.พีี.เฟรนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (“ATP”) มีีดัังนี้้�
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)
งวดปีีสิ้้�นสุุด งวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่�่
วัันที่�่
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2563
2564

1. รายได้้ค่่าบริิการดููแล
ระบบ

-

2.62

ลููกหนี้้�อื่่�น

-

1.00

ความจำำ�เป็็นและความ
สมเหตุุสมผล

ความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริิษััทฯ ได้้เข้้าทำำ�สััญญารัับจ้้าง
บริิการดููแลระบบสารสนเทศในการ
ประกอบธุุ ร กิิ จ ให้้ กัั บ ATP อัั ต รา
ค่่าตอบแทนเดืือนละ 450,000 บาท
ทั้้�งนี้้� การคิิดอัต
ั ราค่่าบริิการดัังกล่่าว
ของบริิ ษัั ทฯ ได้้ พิิ จารณาตาม
จำำ�นวนบุุคลากร และงานที่่ดำ
� ำ�เนิินการ
ใน ATP

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มีี
ความเห็็นว่่า การเรีียกเก็็บค่่าบริิหาร
จััดการระหว่่างบริิษััทฯ และ ATP มีี
ความสมเหตุุสมผลสอดคล้้องกัับงาน
ที่่� ดำำ� เนิิ น การ และจำำ�น วนบุุคลากร
ที่่�ได้้จัด
ั สรรเข้้าไปให้้บริิการ
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7. บริิษััทฯ กัับ บริิษััท สบาย ฟู้้�ด พลััส จำำ�กัด
ั (“SBFP”)

โดยบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับ บริิษััท สบาย ฟู้้�ด พลััส จำำ�กััด (“SBFP”) มีีดัังนี้้�
1. นายวิิรััช มรกตกาล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการของบริิษััท สบาย ฟู้้�ด
พลััส จำำ�กััด (“SBFP”)
2. นายวชิิรธร คงสุุข ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) และกรรมการของบริิษััท สบาย ฟู้้�ด พลััส
จำำ�กััด (“SBFP”)
โดยลัักษณะรายการของบริิษััทฯ กัับ บริิษััท สบาย ฟู้้�ด พลััส จำำ�กััด (“SBFP”) มีีดัังนี้้�
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

ความจำำ�เป็็นและความ
สมเหตุุสมผล

ความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริิ ษัั ท ฯ ให้้ เ งิิ นกู้้�ยืื ม เงิิ น ระยะสั้้� น
แก่่ SBFP ในรูู ป แบบของตั๋๋� ว
สัั ญ ญาใช้้ เ งิิ น เพื่่� อ เป็็ น ใช้้ เ งิิ นทุุน
หมุุนเวีียนในการประกอบธุุ ร กิิ จ
มีีกำำ�หนด การชำำ� ระคืื น เมื่่� อ ทวงถาม
และมีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่ร้
� อ
้ ยละ 3.57
ต่่อปีี โดยอัั ต ราดอกเบี้้� ยดัั ง กล่่าว
เป็็ นอัั ต ราดอกเบี้้� ยต้้ นทุุนถัั ว เฉลี่่� ย
ข อ ง ก ลุ่่� ม บ ริิ ษัั ท ที่่� กู้้� จ า ก ส ถ า บัั น
การเงิิ นต่่ างๆ และบวกส่่วนต่่าง
0.25% ตามนโยบายการกู้้�ยืื ม เงิิ น
ในกลุ่่�มบริิษััท

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มีี
ความเห็็นว่่ารายการดัังกล่่าวมีีความ
เหมาะสมเนื่่� อ งจากเป็็ น การบริิ ห าร
สภาพคล่่องจากส่่วนกลาง (SBT)
เพื่่� อ ประสิิ ท ธิิ ภ าพองค์์ ร วม อีีกทั้้� ง
เป็็นอััตราดอกเบี้้�ยต้้นทุุนเฉลี่่�ยของ
กลุ่่�มบริิษััทที่่�ใช้้เป็็นอััตราเดีียวกััน

งวดปีีสิ้้�นสุุด งวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่�่
วัันที่�่
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2563
2564
1. ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
ต้้นงวด

-

-

เพิ่่�มขึ้้�น

-

13.50

(ลดลง)

-

-

สิ้้�นงวด

-

13.50

ดอกเบี้้�ยรัับ

-

0.08

ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ

-

0.03

ดอกเบี้้�ยรัับ
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8. บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”) และ บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กัด
ั (“VDP”)

โดยบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับ บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”) และ บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”) มีีดัังนี้้�
1. นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”) และกรรมการของบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส
จำำ�กััด (“VDP”)
2. นายวชิิรธร คงสุุข ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”) และกรรมการของบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด
(“VDP”)
โดยลัักษณะรายการของบริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”) และ บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”) มีีดัังนี้้�
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

ความจำำ�เป็็นและความสม
เหตุุสมผล

ความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

SBS ได้้ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าช่่วงกัับ VDP
เพื่่�อดำำ�เนิินการเปิิดร้า้ น SABUY Wash
โดยทาง SBS เป็็นผู้้�ออกค่่าใช้้จ่่าย
สาธารณููปโภค และเรีียกเก็็บจาก VDP
ตามที่่�ใช้้ นอกจากนี้้� ทาง SBS เป็็นผู้้�
ดำำ�เนิินการจ่่ายค่่าปรัับปรุุงสถานที่่�
และค่่าตกแต่่งร้้านไปทั้้�งหมด จึึงได้้
ทำำ�การเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายตามสััดส่่ว
นที่่�ได้้ตกลงกััน
และในวัันที่�่ 1 มิิถุุนายน 2563 SBS
ดำำ� เนิิ น การเซ็็ นสัั ญ ญากัั บ เจ้้ า ของ
พื้้�นที่แ
�่ ทน VDP จึึงให้้ VDPทำำ�สัญ
ั ญา
เช่่าช่่วงกัั บ SBS แทนโดยมีีอัั ต รา
ค่่าเช่่าเดืือนละ 10,500 บาท ตั้้�งแต่่วัันที่�่
1 มิิถุุนายน 2563 ถึึงวัันที่�่ 3 ตุุลาคม
2565

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มีี
ความเห็็ นว่่ ารายการดัั ง กล่่าวเป็็ น
การดำำ�เนิินการตามปกติิ

VDP มีีความต้้ อ งการในการใช้้
เงิินทุุนหมุุนเวีียน บริิษััทฯ จึึงกู้้�ยืืม
เงิินระยะสั้้�นจาก SBS ในรููปแบบของ
ตั๋๋� ว สัั ญ ญาใช้้ เ งิิ น มีีกำำ�หนด การ
ชำำ� ระคืื น เมื่่� อ ทวงถาม และมีีอัั ต รา
ดอกเบี้้� ย คงที่่� ร้้ อ ยละ 3.57 ต่่อปีี
โดยอัั ต ราดอกเบี้้� ยดัั ง กล่่าวเป็็ น
อัั ต ราดอกเบี้้� ยต้้ นทุุนถัั ว เฉลี่่� ย ของ
กลุ่่� ม บริิ ษัั ท ที่่� กู้้� จากสถาบัั น การเงิิ น
ต่่างๆ และบวกส่่วนต่่าง 0.25%
ตามนโยบายการกู้้�ยืื ม เงิิ น ในกลุ่่� ม
บริิษัท
ั หรืืออััตราดอกเบี้้�ยที่กู้้�ต
�่ รงจาก
สถาบัันการเงิินเพื่่� อธุุรกรรมนี้้�

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มีี
ความเห็็นว่่ารายการดัังกล่่าวมีีความ
เหมาะสมเนื่่� อ งจากเป็็ น การบริิ ห าร
สภาพคล่่องจากส่่วนกลาง (SBT)
เพื่่� อ ประสิิ ท ธิิ ภ าพองค์์ ร วม อีีกทั้้� ง
เป็็นอััตราดอกเบี้้�ยต้้นทุุนเฉลี่่�ยของ
กลุ่่�มบริิษััทที่่�ใช้้เป็็นอััตราเดีียวกััน

งวดปีีสิ้้�นสุุด งวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่�่
วัันที่�่
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2563
2564
1.
รายได้้ค่่าสาธารณููปโภค
SABUY Wash

0.23

0.36

ลููกหนี้้�อื่่�น

0.06

0.16

-

15.00
15.00

-

0.14
0.05

2. ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
ต้้นงวด
เพิ่่�มขึ้้�น
(ลดลง)
สิ้้�นงวด
ดอกเบี้้�ยรัับ
ดอกเบี้้�ยรัับ
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
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9. บริิษััท สบาย มัันนี่�่ จำำ�กััด (“SBM”) และ บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กัด
ั (“SBS”)

โดยบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับ บริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) และ บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”) มีีดัังนี้้�
1. นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) และกรรมการของบริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์
จำำ�กััด (“SBS”)
2. นายวชิิรธร คงสุุข ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) และกรรมการของบริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด
(“SBS”)
3. นายสัันติิธร บุุญเจืือ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารของบริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) และกรรมการของบริิษััท สบาย โซลููชั่่�น
ส์์ จำำ�กััด (“SBS”)
โดยลัักษณะรายการของบริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) และ บริิษััท สบาย โซลููชั่่�นส์์ จำำ�กััด (“SBS”) มีีดัังนี้้�
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดปีีสิ้้�นสุุด งวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่�่
วัันที่�่
31 ธัันวาคม 31 ธัันวาคม
2563
2564
1. รายได้้การบริิหาร
จััดการ

1.80

1.80

-

-

2. รายได้้ขายบััตร
Food court

7.65

10.88

ลููกหนี้้�การค้้า

6.62

17.52

ลููกหนี้้�อื่่�น
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บริิษััทฯ ได้้เข้้าทำำ�สััญญารัับจ้้าง
บริิ ห ารงานให้้ กัั บ SBS อัั ต รา
ค่่าตอบแทนเดืือนละ 150,000 บาท
ทั้้�งนี้้� การคิิดอัต
ั ราค่่าบริิการดัังกล่่าว
ของบริิษััทฯ ได้้พิิจารณาตามจำำ�นวน
บุุคลากร และงานที่่ดำ
� ำ�เนิินการใน SBM

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มีี
ความเห็็นว่่า การเรีียกเก็็บค่่าบริิหาร
จััดการระหว่่างบริิษััทฯ และ SBS มีี
ความสมเหตุุสมผลสอดคล้้ อ งกัั บ
งานที่่ดำ
� ำ�เนิินการ และจำำ�นวนบุุคลากร
ที่่�ได้้จัด
ั สรรเข้้าไปให้้บริิการ

SBS ได้้ ซื้้� อ บัั ต ร Food court
ผ่่าน SBM เพื่่� อนำำ�ไปใช้้ในธุุรกิิจ โดย
บวกกำำ�ไรร้้อยละ 7 เนื่่�องจาก SBM
เป็็ น ผู้้�ซื้้� อ บัั ต รรายใหญ่่ มีีอำำ�น าจ
การต่่อรองสููงกัับคู่่�ค้้า

คณะกรรมการตรวจสอบมีีความ
เห็็ นต่่ อรายการดัั ง กล่่าวว่่ามีีความ
เหมาะสม เพื่่� อบริิหารจััดการด้้านต้้น
ทุุนของกลุ่่�มบริิษััทฯ
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10. บริิษััท สบาย มัันนี่�่ จำำ�กััด (“SBM”) และ บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กัด
ั (“VDP”)

โดยบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับ บริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) และ บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”) มีีดัังนี้้�
1. นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) และ กรรมการของบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส
จำำ�กััด (“VDP”)
2. นายวชิิรธร คงสุุข ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) และ กรรมการของบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด
(“VDP”)
3. นายวิิรััช มรกตกาล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของบริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) และ กรรมการ
และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารบริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”)
โดยลัักษณะรายการของบริิษััท สบาย มัันนี่่� จำำ�กััด (“SBM”) และ บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด (“VDP”) มีีดัังนี้้�
ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ (ล้้านบาท)

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดปีีสิ้้�นสุุด งวดปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่�่
วัันที่�่ 31
31 ธัันวาคม
ธัันวาคม
2563
2564
1. รายการ SABUY
Money Wallet
เจ้้าหนี้้�อื่่�น

-

0.18

SBS ได้้ ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าช่่วงกัั บ
VD P เ พื่่� อ ดำำ� เ นิิ น ก า ร เ ปิิ ดร้้ า น
SABUY Wash โดยทาง SBS
เป็็นผู้้�ออกค่่าใช้้จ่่ายสาธารณููปโภค
และเรีียกเก็็บจาก VDP ในปีี 2563
ทาง VDP ได้้มีีการขึ้้�นระบบตู้้�ขายสิิ
นค้้าอััตโนมััติิ ซึ่่�งการชำำ�ระค่่าสิินค้้า
ดัังกล่่าวผ่่าน SABUY Money wallet
ของบริิษัท
ั SBM โดยจะมีีการเรีียกเงิิน
ระหว่่างกัันทุุกสิ้้� นเดืือน โดยบัันทึึก
เป็็ น รายการลูู ก หนี้้� อื่่� น ในเครืื อ ของ
VDP

คณะกรรมการตรวจสอบมีีความ
เห็็ นว่่ ารายการดัั ง กล่่าวเป็็ น การ
ดำำ�เนิินการตามปกติิ
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รายงานประจำ�ปี 2564
รายการค้ำำ��ประกััน

บริิษััทฯ มีีรายการค้ำำ�ปร
� ะกัันระหว่่างบริิษััทฯ และบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งกัับบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�
ผู้้�ได้้รัับ
วงเงิินกู้้�

ผู้้�ค้ำำ��ประกััน

รููปแบบ
สััญญา

รายละเอีียดวงเงิินสิินเชื่่�อ

บริิษััทฯ

VDP

เงิินกู้้�
ระยะยาว

ค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�จำำ�นวน
100.00 ล้้านบาท

100.00

-

VDP

เงิินกู้้�ยืืม
ระยะยาว

ค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�จำำ�นวน
168.40 ล้้านบาท

169.92

120.79

VDP

นายชููเกีียรติิ
รุุจนพรพจีี

ตั๋๋�วสััญญา
ใช้้เงิิน

ค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�
จำำ�นวน 25.00 ล้้านบาท

25.00

21.24

VDP

นายชููเกีียรติิ
รุุจนพรพจีี
บริิษััทฯ
และนายชููเกีียรติิ
รุุจนพรพจีี

เงิินกู้้�ระยะยาว

ค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�
จำำ�นวน 80.00 ล้้านบาท

80.00

39.87

สััญญาเช่่า
แบบลีีสซิ่่ง�

ค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�จำำ�นวน
50.00 ล้้านบาท

56.00

24.88

วงเงิิน
ยอดการใช้้
(ล้้านบาท) คงค้้าง ณ
สิ้้�นงวด
(ล้้านบาท)

ความจำำ�เป็็นและความสม
เหตุุสมผล

ความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดัังกล่่าวเป็็นรายการการกู้้�ยืืมเงิิน
จากสถาบัั น การเงิิ น เพื่่� อ ใช้้ ใ นการดำำ� เนิิ น
ธุุ ร กิิ จ ปกติิ ข องบริิ ษัั ท ฯ และเป็็ น ไปตาม
เงื่่�อนไขที่่�สถาบัันการเงิินกำำ�หนด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็ นว่่ าราย
การดัั ง กล่่าวเป็็ น รายการที่่� เ กิิ ดขึ้้� น เพื่่� อ
การค้ำำ�� ประกัั น วงเงิิ นสิิ น เชื่่� อ กัั บ สถาบัั น
การเงิิ น ในกลุ่่� ม บริิ ษัั ท ระหว่่างบริิ ษัั ท ฯ
และ VDP ในฐานะบริิษััทย่่อยของบริิษััทฯ
นอกจากนี้้�นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี ในฐานะ
กรรมการเข้้ า ประกัั น วงเงิิ น ให้้ แ ก่่ VDP
โดยการค้ำำ�� ประกัั นดัั ง กล่่าว บริิ ษัั ท ฯ และ
VDP ไม่่ได้้มีีการคิิดค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกััน
ระหว่่างกััน และเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจซึ่่�งกััน

รายการดัังกล่่าวเป็็นรายการการกู้้�ยืืมเงิิน
จากสถาบัั น การเงิิ น เพื่่� อ ใช้้ ใ นการดำำ� เนิิ น
ธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ และเป็็นไปตามเงื่่�อน
ไขที่่�สถาบัันการเงิินกำำ�หนด
นอกจากผู้้�ค้ำำ�� ประกัั น ได้้ แ ก่่ บริิ ษัั ท ฯ
และนายชูู เ กีียรติิ รุุจนพรพจีี แล้้ ว VDP
ยัังได้้วางเงิินจำำ�นวน 0.97 ล้้านบาท เพื่่� อเป็็
นเงิินวางประกัันตามสััญญานี้้�ด้้วย

VDP

SBS

ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน

ค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�
จำำ�นวน 40.00 ล้้านบาท
(ใช้้ร่่วมกัับ SBT)

40.00

13.88

รายการดัังกล่่าวเป็็นรายการการกู้้�ยืืมเงิิน
จากสถาบัั น การเงิิ น เพื่่� อ ใช้้ ใ นการดำำ� เนิิ น
ธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ และเป็็นไปตามเงื่่�อน
ไขที่่�สถาบัันการเงิินกำำ�หนด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่ารายการ
ดัั ง กล่่าวเป็็ น รายการที่่� เ กิิ ดขึ้้� น เพื่่� อ การ
ค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อกัับสถาบัันการเงิิน
ในกลุ่่�มบริิษััท

SBT

SBS

ตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน

ค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�
จำำ�นวน 40.00 ล้้านบาท
(ใช้้ร่่วมกัับ VDP)

40.00

10.00

รายการดัังกล่่าวเป็็นรายการการกู้้�ยืืมเงิิน
จากสถาบัั น การเงิิ น เพื่่� อ ใช้้ ใ นการดำำ� เนิิ น
ธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ และเป็็นไปตามเงื่่�อน
ไขที่่�สถาบัันการเงิินกำำ�หนด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นว่่ารายการ
ดัั ง กล่่าวเป็็ น รายการที่่� เ กิิ ดขึ้้� น เพื่่� อ การ
ค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อกัับสถาบัันการเงิิน
ในกลุ่่�มบริิษััท
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ผู้้�ได้้รัับ
วงเงิินกู้้�

ผู้้�ค้ำำ��ประกััน

รููปแบบ
สััญญา

รายละเอีียดวงเงิินสิินเชื่่�อ

บริิษััทฯ

SBS, VDP, SBM

เงิินกู้้�ยืืมระยะ
สั้้�น

ค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�จำ�น
ำ วน
100.00 ล้้านบาท (ค้ำำ��ประกััน
25.00 ล้้านบาท)

100.00

บริิษััทฯ

SBS

เงิินกู้้�ยืืมระยะ
ยาว

ค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�
จำำ�นวน 167.00 ล้้านบาท

SBS

บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กัด
ั (
มหาชน) และนายชูู
เกีียรติิ รุุจนพรพจีี
และ นายวชิิรธร คง
สุุข

เงิินกู้้�ยืืมระยะ
สั้้�น

SBS

บริิษััท สบาย
เทคโนโลยีี จำำ�กััด (
มหาชน)

เงิินกู้้�ยืืมระยะ
ยาว

วงเงิิน
ยอดการใช้้
(ล้้านบาท) คงค้้าง ณ
สิ้้�นงวด
(ล้้านบาท)

ความจำำ�เป็็นและความสม
เหตุุสมผล

ความเห็็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

100.00

รายการดัังกล่่าวเป็็นรายการการกู้้�ยืืมเงิิน
จากสถาบัั น การเงิิ น เพื่่� อ ใช้้ ใ นการดำำ� เนิิ น
ธุุรกิิจปกติิของบริิษัท
ั ฯ และเป็็นไปตามเงื่่�อนไข
ที่่�สถาบัันการเงิินกำำ�หนด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็ นว่่ ารายการ
ดัั ง กล่่าวเป็็ น รายการที่่� เ กิิ ดขึ้้� น เพื่่� อ การ
ค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อกัับสถาบัันการเงิิน
ในกลุ่่�มบริิษััท

167.00

156.60

เมื่่�อวัันที่�่ 22 มิิถุุนายน 2564 บริิษััท ได้้ทำำ�
สััญญากู้้�ยืืมเงิินระยะยาวกัับสถาบัันการเงิิน
ในประเทศแห่่งหนึ่่�งจำำ�นวน 167.00 ล้้านบาท
เงิินกู้้�ยืืมดัังกล่่าวค้ำำ��ประกัันโดย SBS ซึ่่�ง
รายการดัังกล่่าวเป็็นรายการการกู้้�ยืืมเงิิน
จากสถาบัั น การเงิิ น เพื่่� อ ใช้้ ใ นการดำำ� เนิิ น
ธุุ ร กิิ จ ปกติิ ข องบริิ ษัั ท ฯ และเป็็ น ไปตาม
เงื่่�อนไขที่่�สถาบัันการเงิินกำำ�หนด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็ นว่่ ารายการ
ดัั ง กล่่าวเป็็ น รายการที่่� เ กิิ ดขึ้้� น เพื่่� อ การ
ค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อกัับสถาบัันการเงิิน
ในกลุ่่�มบริิษััท

ค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�จำำ�นวน
8.80 ล้้านบาท

8.80

6.46

เมื่่�อวัันที่�่ 30 เมษายน 2563 SBS ได้้ทำำ�สัญ
ั ญา
กู้้�ยืืมเงิินระยะสั้้�นกับ
ั สถาบัันการเงิินในประเทศ
แห่่งหนึ่่�งจำำ�นวน 8.80 ล้้านบาท เงิินกู้้�ยืืม
ดัังกล่่าวค้ำำ��ประกัันโดยบริิษััทและกรรมการ
และค้ำำ��ประกัันโดยมีีเงิินฝากสถาบัันการเงิิน
จำำ�นวน 4.4 ล้้านบาท ซึ่่�งรายการดัังกล่่าว
เป็็นรายการการกู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิิน
เพื่่� อใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ
ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงก่่อนเข้้าจดทะเบีียนในตลาด
หลัั กทรัั พย์์ โดยการกู้้�ยืื มดัั งกล่่าวได้้ ผ่่ าน
การอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทเป็็นที่�่
เรีียบร้้อยก่่อนดำำ�เนิินการ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็ นว่่ ารายการ
ดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นรายการ
ช่่วยเหลืือการค้ำำ��ประกัันกัับบริิษััทย่่อย โดย
มีีกรรมการซึ่่� ง ได้้ แ ก่่ นายชูู เ กีียรติิ รุุจน
พรพจีี และ นายวชิิรธร คงสุุข ค้ำำ��ประกััน
ตามเงื่่� อ นไขของสถาบัั น การเงิิ น โดย
ไม่่มีีการคิิดมููลค่่า ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์ต่่อ SBS

ค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�จำำ�นวน
60.00 ล้้านบาท

60.00

52.45

เมื่่� อวัั นที่�่ 17 มิิ ถุุนายน 2564 SBS ได้้ ทำำ�
สััญญากู้้�ยืืมเงิินระยะยาวกัับสถาบัันการเงิิน
ในประเทศแห่่งหนึ่่�งจำำ�นวน 60.00 ล้้านบาท
เงิินกู้้�ยืืมดัังกล่่าวค้ำำ��ประกัันโดยบริิษััท ซึ่่�ง
รายการดัังกล่่าวเป็็นรายการการกู้้�ยืืมเงิิน
จากสถาบัั น การเงิิ น เพื่่� อ ใช้้ ใ นการดำำ� เนิิ น
ธุุ ร กิิ จ ปกติิ ข องบริิ ษัั ท และเป็็ น ไปตาม
เงื่่�อนไขที่่�สถาบัันการเงิินกำำ�หนด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็็ นว่่ ารายการ
ดัั ง กล่่าวเป็็ น รายการที่่� เ กิิ ดขึ้้� น เพื่่� อ การ
ค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อกัับสถาบัันการเงิิน
ในกลุ่่�มบริิษััท
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รายงานประจำ�ปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ พิิจ ารณารายการระหว่่ า งกัั น
ดัั ง กล่่ า วตามตารางข้้ า งต้้ น และคณะกรรมการตรวจสอบได้้ ใ ห้้
ความเห็็นว่่า รายการที่่�เกิิดขึ้้�นมีีความสมเหตุุสมผลและก่่อให้้เกิิด
ประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� การเข้้าทำำ�รายการ
ดัังกล่่าวจะไม่่เป็็นการโยกย้้าย หรืือถ่่ายเทผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ
แต่่ เ ป็็ น การทำำ�ร ายการที่่� ไ ด้้ คำำ�นึึ งถึึงประโยชน์์ สูู ง สุุดของบริิษัั ท ฯ
และผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายเป็็นสำำ�คััญ
ในการทำำ�รายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
กัั บ บุุคคลที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย
หรืืออาจมีีความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ใ นอนาคตกัั บ บริิษัั ท ฯ
อาทิิ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนั้้�น บริิษััทฯ จะปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ข้้อบัังคัับ ประกาศ
และคำำ�สั่่�งของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผย
รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินที่่� ไ ด้้ รัั บ การตรวจสอบจากผู้้�สอบบัั ญชีี ของบริิษัั ท ฯ
และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1) ทั้้�งนี้้� ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย
จะไม่่ ส ามารถเข้้ า มามีีส่่ ว นร่่ วม ในการพิิจารณาอนุุมัั ติิร ายการ
ดัังกล่่าวได้้
ในกรณีีที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้รายการระหว่่างกัันนั้้�นต้้องได้้รัับ
อนุุมัั ติิจ ากที่่� ปร ะชุุมคณะกรรมการบริิษัั ท บริิษัั ท ฯ จะจัั ด ให้้ มีี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่อ� พิิจารณาและให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นในการทำำ�รายการและความสมเหตุุสมผลของ
รายการนั้้�นๆ ภายใต้้กรอบจริิยธรรมที่่�ดีีและโดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์
ของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นหลััก ก่่อนนำำ�เสนอความเห็็นต่่อที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัั ท และคณะกรรมการบริิษัั ทจ ะดูู แ ล
ให้้ ก ารทำำ�ร ายการนั้้� น เป็็ น ไปตามเกณฑ์์ ข องคณะกรรมการกำำ�กัั บ
ตลาดทุุน คณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ
ย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจนพิิจารณาการ
เปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันต่่อ
สาธารณชนให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วน ทั้้�งนี้้� ในการเข้้าทำำ�รายการ
ที่่�เป็็นข้้อตกลงทางการค้้าที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป และรายการ
ที่่� เ ป็็ น ข้้ อ ตกลงทางการค้้ า ที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น เงื่่� อ นไขการค้้ า โดยทั่่� ว ไป
ให้้เป็็นไปตามหลัักการดัังนี้้�
1) การทำำ�รายการที่่เ� ป็็นข้้อตกลงทางการค้้าที่่มีี� เงื่อ่� นไขการค้้า
โดยทั่่�วไป
คณะกรรมการบริิษัั ทได้้ อนุุมัั ติิ เป็็ น หลัั ก การให้้ ฝ่่ายจัั ด การ
สามารถอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่เ� ป็็นข้้อตกลงทางการค้้าที่่มีี�
เงื่อ่� นไขการค้้าโดยทั่่�วไประหว่่างบริิษััทฯ และบริิษััทย่อ่ ย กัับกรรมการ
ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องได้้ หากรายการดัังกล่่าวนั้้�น
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มีีข้้ อตกลงทางการค้้ าในลัั กษณะเดีียวกัั บที่่�วิิญญูู ชนจะพึึงกระทำำ�
กัับคู่่�สััญญาทั่่�วไปในสถานการณ์์เดีียวกััน ด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทาง
การค้้าที่่ปร
� าศจากอิิทธิิพลในการที่่ต� นมีีสถานะเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร
หรืือบุุคคลที่่มีี� ความเกี่่ย� วข้้อง (แล้้วแต่่กรณีี) และไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดการถ่่าย
เทผลประโยชน์์ และ/หรืือ สามารถแสดงให้้เห็็นได้้ว่่าการทำำ�รายการ
ดัังกล่่าวมีีการกำำ�หนดราคาหรืือเงื่่�อนไขที่่สม
� เหตุุสมผลหรืือเป็็นธรรม
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะจััดทำำ�รายงานสรุุปการทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าว
เพื่่�อรายงานในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส
2) การทำำ�รายการที่่�เป็็นข้้อตกลงทางการค้้าที่่�ไม่่เป็็นเงื่่�อนไข
การค้้าโดยทั่่�วไป
การทำำ�ร ายการที่่� เ ป็็ น ข้้ อ ตกลงทางการค้้ า ที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น เงื่่� อ นไข
การค้้ า โดยทั่่� ว ไปจะต้้ อ งได้้ รัั บ การพิิจารณาและให้้ ค วามเห็็ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่่ อ นนำำ� เสนอต่่ อ คณะกรรมการบริิษัั ท
หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป ทั้้�งนี้้�
ให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.
2535 รวมทั้้�งข้้อบัังคัับ ประกาศ และคำำ�สั่่�งของคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุน และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมถึึงการปฏิิบััติิต
ามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการ
พิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น บริิษััทฯ จะแต่่งตั้้�ง
ผู้้�เชี่่� ย วชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบัั ญชีี ของบริิษัั ท เป็็ น ผู้้�ให้้ ค วามเห็็ น
เกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าวเพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) ใช้้เป็็นข้้อมููล
ประกอบการตััดสิินใจ ด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
การเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวมีีความจำำ�เป็็นและมีีความสมเหตุุสมผล
โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ เป็็นสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ
จะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี
และหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับการตรวจสอบจากผู้้�สอบ
บััญชีีของบริิษััทฯ
รายการระหว่่ า งกัั น ที่่� อ าจเกิิดขึ้้� น ในอนาคตนั้้� น บริิษัั ท ฯ
จะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 รวมทั้้�งข้้อบัังคัับ ประกาศ และคำำ�สั่่�งของ
คณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
รวมถึึงการปฏิิบัั ติิ ตามข้้ อ กำำ� หนดเกี่่� ย วกัั บ การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล การ
ทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� การเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าวจะไม่่เป็็นการ
โยกย้้าย หรืือถ่่ายเทผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ แต่่เป็็นการทำำ�รายการที่่�
ได้้คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายเป็็นสำำ�คัญ
ั

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ข้้อพิิ พาททางกฎหมาย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ ไม่่มีีคดีีหรืือข้้อพิิพาทที่่�อาจมีีผลกระทบด้้านลบต่่อสิินทรััพย์์ของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยที่่�มีีจำำ�นวน
สููงกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันสิ้้�นงวดบััญชีีล่่าสุุด
บุุคคลอ้้างอิิง

นายทะเบีียนหุ้้�น

บริิษััทศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

ที่่�ตั้้�ง

ชั้้�น 1 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เลขที่่� 93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพฯ 10400

โทรศััพท์์

0-2009-9999

โทรสาร

0-2009-9991

อีีเมลล์์

SETContactCenter@set.or.th

เว็็ปไซด์์

http://www.set.or.th

ผู้้�สอบบััญชีี

บริิษััทเคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
โดย
1.นายวััชระ ภััทรพิิทัักษ์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6669
2.นางสาวพรทิิพย์์ ริิมดุุสิิต ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5565
3.นายวััยวััฒน์์ กอสมานชััยกิิจ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6333

ที่่�ตั้้�ง

1 เอ็็มไพร์์ทาวเวอร์์ ชั้้�น 50 - 51 ถนนสาทรใต้้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120

โทรศััพท์์

0-2677-2000

โทรสาร

0-2677-2222

ที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย

บริิษัทั ลีีกััล เอาท์์ซอร์์ส จำำ�กััด

ผู้้�แทนผู้้�ถือื หุ้้�นกู้้�

บริิษัทั หลัักทรััพย์์ เคทีีบีีเอสทีี จำำ�กััด (มหาชน)

173

รายงานประจำ�ปี 2564
ข้้อมููลพื้้� นฐานสำำ�หรัับนัักลงทุุน

ชื่อ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
SABUY Technology Public Company Limited

ชื่อย่อ

SABUY (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เลขทะเบียนบริษัท

0107562000017

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ
ผ่านระบบนิเวศน์ทางการเงิน (Financial Ecosystem) ของบริษัทฯ ผ่านตู้เติมเงิน ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“เติมสบายพลัส” ตู้สินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิ้งพลัส” ระบบบริหารศูนย์อาหาร ระบบ POS
ศูนย์บริการรับส่งพัสดุ (Delivery drop-off) ตลอดจนธุรกรรมทางการเงิน เช่น สินเชื่อและนายหน้าประกันภัย
โดยปัจจุบันประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจบริการระบบชำ�ระเงิน (Payment) 2) ธุรกิจจัดจำ�หน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ (Merchandising) 3) ธุรกิจระบบโซลูชั่นส์ (Solutions) และ 4) ธุรกิจบริการทางการเงิน
(Financial Service)

เว็บไซด์

WWW.SABUYTECH.COM

วันจดทะเบียน

วันที่ 18 ก.ค. 2557

วันแรกที่ซื้อขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์

11 พ.ย. 2563

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ทุนจดทะเบียน

1,365,411,624.00 บาท

ทุนชำ�ระแล้ว

1,201,379,956.00 บาท

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี และ นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ โดยถือหุ้นร้อยละ 33.30 และ 15.23 ตามลำ�ดับ
ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป
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ช่่องทางการติิดต่่อ

สำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล

0-2451-5335
0-2451-5338
contact@sabuytech.com

สำ�นักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์
0-2451-5335
โทรสาร
0-2451-5338
อีเมล
company.secretary@sabuytech.com
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรสาร
อีเมล

0-2451-5338
ir@sabuytech.com

ราคาหุ้้�นสามััญย้้อนหลัังในปีี 2564

หมายเหตุ: 1) ราคาเปิดของการซื้อ-ขายหุ้นสามัญ (SABUY) ในวันแรกของปี 2564 เท่ากับ 1.76 บาท
2) ราคาปิดของการซื้อ-ขายหุ้นสามัญ (SABUY) ในวันสุดท้ายของปี 2564 เท่ากับ 24.70 บาท
3) นำ�กราฟแสดงราคาหุ้นสามัญมาจาก efinanceThai
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ/ นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2564
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่ ม บริ ษ ัท ”) และของเฉพาะบริ ษ ัท สบาย เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ตามลํา ดับ ซึH งประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีHยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลีHยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิR นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซH ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีทีHสาํ คัญและเรืH องอืHนๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีR แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิR นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีHควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิ ดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีHกาํ หนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนทีHเกีHยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืHน ๆ ซึHงเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านีR ข้าพเจ้าเชืHอว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีHขา้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพืHอใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทีGเน้ น
ข้า พเจ้า ขอให้สัง เกตหมายเหตุ ข ้อ 4 ในระหว่า งปี สิR นสุ ด วัน ทีH 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้เ ข้า ซืR อ ธุ ร กิ จ สองแห่ ง
และจ้างผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระเพืHอหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทีHได้มาทีH ระบุได้และหนีR สินทีH รับมาจากการซืR อธุ รกิ จ
โดย ณ วันทีHรายงาน การประเมินราคายังไม่เสร็ จสมบูรณ์ ดังนัRน มูลค่ายุติธรรมทีHรับรู ้และการปั นส่ วนของราคาซืR อเป็ นมูลค่า
ทีHประมาณการและอาจมีการปรับปรุ ง ทัRงนีRความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลีHยนแปลงไปเนืHองจากเรืH องนีR
เรืG องสําคัญในการตรวจสอบ
เรืH องสําคัญในการตรวจสอบคื อเรืH องต่ างๆ ทีH มีนัยสําคัญทีH สุดตามดุ ลยพินิจเยีHยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรืH องเหล่านีR มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัRงนีRขา้ พเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืH องเหล่านีR
มูลค่ าของลูกหนีผA ่ อนชําระ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ช) และ 8
เรืC องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรืC องดังกล่ าวอย่ างไร
ลู กหนีR ผ่ อ นชํ า ระของบริ ษั ท มี จํ า นวนเงิ นทีH เป็ น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
สาระสํ าคัญต่ องบการเงิ น ซึH งวัดมู ลค่ าด้วยจํานวนหนีR • การทําความเข้าใจนโยบายทางด้านสิ นเชืH อ และประเมิน
คงเหลือหักดอกเบีRยรอการรับรู ้และค่าเผืHอผลขาดทุนด้าน
การออกแบบการนํ า มาถื อ ปฏิ บั ติ ข องการควบคุ ม
เครดิตทีHคาดว่าจะเกิดขึRน บริ ษทั มีลูกหนีR ผ่อนชําระทีHเกิน
ภายในหลักของการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีHคาดว่า
กําหนดชําระจากลูกค้า จึงทําให้เกิดความไม่แน่นอนในการ
จะเกิดขึRนของลูกหนีR ผ่อนชําระ ซึH งรวมถึงการจัดประเภท
รับชําระเงินจากความเสีH ยงทีHเกิดจากการผิดนัดชําระ
อายุลูกหนีR ผ่อนชําระตามลักษณะความเสีH ยง การทบทวน
การวิ เคราะห์ อายุ ลู กหนีR การคาดการณ์ ไปในอนาคต
บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายทางด้านสิ นเชืH อ ซึH งรวมถึง
การสํารองเพิH มเติ มโดยผูบ้ ริ หารและการประมาณการ
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลด้านเครดิ ตในอดี ตของลู กหนีR ผ่อน
ค่าเผือH ผลขาดทุนด้านเครดิตทีHคาดว่าจะเกิดขึRน
ชําระ สภาวการณ์ของตลาดในปั จจุบนั และอนาคต และ • การทดสอบข้อมูลการผิดนัดชําระหนีR ในอดีตด้วยการ
ข้ อ มู ล เฉพาะเจาะจงของลู ก ค้ า เพืH อ ประมาณการ
ประเมิ น การจั ด ประเภทอายุ ลู ก หนีR ผ่ อ นชํา ระกั บ
รายงานการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร ประสบการณ์ใน
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตทีH คาดว่าจะเกิ ดขึR นให้สะท้อนถึ ง
มูลค่าทีHคาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินได้ของลูกหนีRผอ่ นชําระ
อดีตของบริ ษทั และเปรี ยบเทียบกับผลทีHเกิดขึRนจริ ง
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มูลค่ าของลูกหนีผA ่ อนชําระ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ช) และ 8
เรืC องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรืC องดังกล่ าวอย่ างไร
ในการประมาณการผลขาดทุ นด้านเครดิ ตทีH คาดว่าจะ • การทดสอบข้อมูลการผิดนัดชําระหนีR ดว้ ยการประเมิน
เกิ ด ขึR น จํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ทีH สํ า คัญ ของผู ้บ ริ หาร
การจัดประเภทอายุลูกหนีR ในรายงานจําแนกอายุลูกหนีR
รวมถึงความมีสาระสําคัญของรายการ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
ผ่อนชําระ โดยการสุ่ มตัวอย่างลูกหนีR เปรี ยบเที ยบกับ
เรืH องดังกล่าวเป็ นเรืH องสําคัญในการตรวจสอบ
เอกสารทีHเกีHยวข้อง และสุ่ มทดสอบรายการการรับเงิน
จากลูกหนีRภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
• การประเมิ น ความเหมาะสมของตั ว แปรในทาง
เศรษฐกิ จทีHผูบ้ ริ หารใช้ในโมเดลสําหรับการปรับปรุ ง
อัตราการสู ญเสี ยด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
และข้ อ มู ลทีH คาดการณ์ ไปในอนาคตโดยการ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลในตลาดทีHเกีHยวข้อง
• การประเมิ นข้อมู ลและข้อสมมติ โดยรวมทีH ใช้ในการ
ประมาณการของผู ้บ ริ ห ารว่ า ข้อ สมมติ ทีH ใ ช้ใ นการ
ประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผลหรื อไม่ ซึH ง
รวมถึงความเกีHยวเนืH องกันและความสอดคล้องกันของ
ข้อมูลภายในประมาณการทางบัญชีดงั กล่าว
• การทดสอบการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีHคาดว่า
จะเกิดขึRนของลูกหนีRผอ่ นชําระ
• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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มูลค่ าของสิ นทรัพย์ เพืCอการให้ บริการและอุปกรณ์ (เครืC องรับชําระเงินอัตโนมัต)ิ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ฌ), 13 และ 14
เรืC องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรืC องดังกล่ าวอย่ างไร
บริ ษ ัท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารผ่ า นเครืH อ งรั บ ชํา ระเงิ น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
อัตโนมัติ ซึH ง ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าตามบัญชี • การทําความเข้าใจเกีH ยวกับวิธีการทีH บริ ษทั ใช้ในการ
สุ ทธิ ของเครืH องรับชําระเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีจาํ นวนทีH
ระบุขอ้ บ่งชีR การด้อยค่า รวมถึ งนโยบายและวิธีการทีH
เป็ นสาระสําคัญของสิ นทรัพย์ในงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารใช้ใ นการประมาณการมู ลค่ า ทีH คาดว่าจะ
ได้รับคืนของเครืH องรับชําระเงินอัตโนมัติ
จากสถานการณ์ตลาดและเทคโนโลยีทีHเปลีHยนแปลงไป
• การประเมิ น การออกแบบและการปฏิ บ ัติ ต ามการ
และการทํารายการผ่านโทรศัพท์มือถื อเข้ามามี ส่วนใน
ควบคุ ม เกีH ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์เ พืH อ การให้ บ ริ การและ
ธุ รกิ จมากยิHงขึRน บริ ษทั จึ งมีความเสีH ยงทีHมูลค่าตามบัญชี
อุ ป กรณ์ (เครืH องรั บ ชํา ระเงิ น อัต โนมัติ ) และการ
ของเครืH องรั บ ชํ า ระเงิ น อั ต โนมั ติ ดั ง กล่ า วสู งกว่ า
ประมาณการมูลค่าทีHคาดว่าจะได้รับคืนของเครืH องรับ
มูลค่าทีH คาดว่าจะได้รับคืน และอาจเกิ ดการด้อยค่าของ
ชําระเงินอัตโนมัติ
เครืH องรับชําระเงินอัตโนมัติ
• การพิ จ ารณาความเหมาะสมของข้อ สมมติ ทีHสํา คัญทีH
บริ ษทั ใช้ ตลอดจนอ้างอิ งข้อมูลภายในและภายนอก
ในการพิ จ ารณาการด้ อ ยค่ า ของเครืH องรั บ ชํา ระเงิ น
แผนการดําเนิ นงานรวมถึ งการวิเคราะห์แนวโน้มใน
อัตโนมัติ จําเป็ นต้องใช้ขอ้ สมมติ และดุลยพินิจทีHสาํ คัญ
อดี ต ทีH ผ่ า นมา และพิ จ ารณาความอ่ อ นไหวของข้อ
ของผูบ้ ริ ห าร รวมถึ ง ความมี ส าระสํา คัญ ของรายการ
สมมติทีHสาํ คัญ
ข้า พเจ้า จึ ง เห็ น ว่า เรืH อ งดัง กล่ า วเป็ นเรืH อ งสํา คัญ ในการ
• การทดสอบความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าทีHคาดว่า
ตรวจสอบ
จะได้รับคืนของเครืH องรับชําระเงินอัตโนมัติ
• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การซืAอธุรกิจ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ก), 4, 16 และ 17
เรืC องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรืC องดังกล่ าวอย่ างไร
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้มีการเข้าซืR อธุรกิจสองแห่ ง วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
โดยมี สิHงตอบแทนในการซืR อธุ รกิ จเป็ นจํานวนเงิ นรวม • การสอบถามผูบ้ ริ ห ารถึ ง ลัก ษณะและวัต ถุ ป ระสงค์
2,068.02 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิ นราคา
ในการเข้าทํารายการซืR อดังกล่าว ตลอดจนอ่านสัญญา
อิ สระเพืHอประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทีHได้มา
ซืR อขายธุ รกิ จและเอกสารอืH นทีH เกีH ยวข้อง เพืHอทําความ
และหนีRสินทีHรับมา ซึHงรวมถึงสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน
เข้าใจถึงข้อกําหนดและเงืHอนไขทีHสาํ คัญของรายการ
64.57 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างของมูลค่ายุติธรรม • การประเมิ น ความเหมาะสมในการระบุ สิ น ทรั พ ย์
ดัง กล่ า วกับ สิH ง ตอบแทนในการซืR อ เป็ นประมาณการ
ทีHได้มาและหนีR สินทีHรับมาทัRงหมดรวมถึงสิH งตอบแทน
ในการซืRอซึHงประเมินโดยกลุ่มบริ ษทั
ค่ า ความนิ ย มจํา นวน 1,228.51 ล้า นบาท ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2564
• การประเมินความรู ้ความสามารถ และความเป็ นอิสระ
ของผูป้ ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริ ษทั
เนืH องจากการบัญชี สาํ หรับการรวมธุ รกิจมีความซับซ้อน • การประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติและวิธีการ
และต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ทีH สํ า คัญ เข้า มาเกีH ย วข้อ งในการ
วัด มู ล ค่ า ทีH ใ ช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
ประเมิ นมู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทีHได้มาทีH ระบุ ได้
สิ นทรัพย์ทีHได้มาและหนีRสินทีHรับมา
และหนีR สิ น ทีH รั บ มา รวมถึ ง ความมี ส าระสํ า คัญ ของ • การใช้ผลงานของผูเ้ ชีH ยวชาญด้านการประเมิ นมูลค่า
รายการ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรืH องดังกล่าวเป็ นเรืH องสําคัญใน
ของเคพี เอ็ มจี ในการประเมิ นความเหมาะสมของค่ า
การตรวจสอบ
ตัวแปรทางการเงิ นทีH เป็ นตัวกําหนดอัตราคิ ดลด การ
ระบุ สินทรั พย์ไม่ มีตวั ตน วิธีการประเมิ นมู ลค่า และ
ความสมเหตุสมผลในการคํานวณ
• การใช้ผลงานของผูเ้ ชีH ยวชาญด้านการประเมิ นมู ลค่ า
ทีHว่าจ้างโดยเคพีเอ็มจี ในการประเมินความเหมาะสม
ของมูลค่ายุติธรรมของทีHดิน อาคาร และอุปกรณ์
• การพิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้ อมูลอืGน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืHน ข้อมูลอืHนประกอบด้วยข้อมูลซึH งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีHอยูใ่ นรายงานนัRน ซึH งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันทีHในรายงานของผูส้ อบบัญชีนR ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืHนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชืHอมันH ต่อข้อมูลอืHน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีHเกีHยวเนืHองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอืHน
ตามทีHระบุขา้ งต้นเมืHอจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอืHนมีความขัดแย้งทีHมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ ทีHได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืH นมี การแสดงข้อมูลทีH ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมืHอข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสืH อสารเรืH องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีHในการกํากับดูแลและขอให้ทาํ การแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าทีGในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีHรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีR โดยถูกต้องตามทีHควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกีH ยวกับการควบคุ มภายในทีH ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพืHอให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีHปราศจากการแสดงข้อมูลทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนืHอง เปิ ดเผยเรืH องทีHเกีHยวกับการดําเนินงานต่อเนืHอง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนืH องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตัRงใจทีHจะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืHองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีH ในการกํากับดูแลมีหน้าทีH ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพืHอให้ได้ความเชืHอมันH อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซH ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชืH อมันH อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชืH อมันH ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีHมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมืHอคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านีR
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียH งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

•
•
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ระบุ และประเมิ นความเสีH ยงจากการแสดงข้อมู ลทีH ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพืHอตอบสนองต่อความเสีH ยงเหล่านัRน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีHเพียงพอและเหมาะสมเพืHอเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีH ยงทีHไม่พบข้อมูลทีHขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึH งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสีH ยงทีHเกิดจากข้อผิดพลาดเนืH องจากการทุจริ ตอาจเกีHยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตัRงใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีH ไม่ ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซง
การควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีHเกีHยวข้องกับการตรวจสอบ เพืHอออกแบบวิธีการตรวจสอบทีHเหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืHอวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีHผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีHเกีHยวข้องซึHงจัดทําขึRนโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกีHยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนืHองของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีHได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีHมีสาระสําคัญทีHเกีHยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีHอาจเป็ นเหตุ
ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนืH องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนทีH มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีHเกีHยวข้อง หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีHยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึRนอยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีทีHได้รับจนถึงวันทีHในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนืHอง
7
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•

•

ประเมิ นการนําเสนอโครงสร้ างและเนืR อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีHทาํ ให้มี
การนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีHควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ทีHเหมาะสมอย่างเพียงพอเกีH ยวกับข้อมู ลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่ มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษทั เพืHอแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่ อการกําหนด
แนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษ ทั ข้า พเจ้า เป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบแต่ เ พี ย งผูเ้ ดี ย ว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สืHอสารกับผูม้ ีหน้าทีHในการกํากับดูแลในเรืH องต่างๆทีHสาํ คัญ ซึH งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีHได้วางแผนไว้ ประเด็นทีHมีนยั สําคัญทีHพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีHมีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รั บรองแก่ ผูม้ ี หน้าทีH ในการกํากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีH เกีH ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สืHอสารกับผูม้ ีหน้าทีHในการกํากับดูแลเกีH ยวกับความสัมพันธ์ทR งั หมดตลอดจนเรืH องอืHนซึH งข้าพเจ้า
เชืHอว่ามีเหตุผลทีHบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีHขา้ พเจ้าใช้เพืHอป้องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรืH องทีH สืHอสารกับผูม้ ี หน้าทีH ในการกํากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืH องต่ างๆ ทีH มีนัยสําคัญทีH สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรืH องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรืH องเหล่านีR ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีHยวกับเรืH องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ทีHยากทีHจะเกิดขึRน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสืH อสารเรืH องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะ
จากการสืH อสารดังกล่าว

(วัชระ ภัทรพิทกั ษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6669
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2565
8
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

236,037,684

93,443,892

50,128,651

66,801,056

5, 7

157,056,031

58,970,198

22,528,380

33,028,839

ลูกหนี้ผอ่ นชาระที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

8

87,643,605

118,596,062

71,759,953

118,596,062

ลูกหนี้อื่น

5

1,126,714,419

44,875,067

24,149,890

18,112,995

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

5

18,500,000

ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

5

สินค้าคงเหลือ

9

ลูกหนี้การค้า

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่เป็ นหลักประกัน

-

18, 31

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

132,605,000

-

-

56,640,000

28,320,000

192,681,030

108,361,742

471,156

182,384

4,000,000

220,000,000

4,000,000

200,000,000

58,948,094

49,108,304

14,308,559

5,579,929

1,881,580,863

693,355,265

376,591,589

470,621,265

37,110,254

133,978,725

36,286,494

133,978,725

-

3,178,049,289

506,659,045

-

6,249,995

-

68,865,934

134,945,934

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ผอ่ นชาระ

8

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

10

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

5

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

1,405,912,253

1,133,069,119

547,369,892

542,245,121

สินทรัพย์เพือ่ การให้บริ การ

14

181,560,080

207,197,872

181,560,080

207,197,872

81,223,655

75,877,315

78,132,362

75,877,315

15

311,980,934

237,396,609

24,755,368

34,476,635

4, 16

1,228,507,076

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

17

335,126,240

163,075,238

149,876,939

71,951,166

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

26

97,591,932

78,014,524

53,267,108

60,319,696

18, 31

157,317,297

11,306,492

142,901,001

6,900,000

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

412,672,990
4,254,947,766

39,186,938
2,079,102,832

363,399,373
4,830,713,835

3,388,174
1,777,939,683

รวมสินทรัพย์

6,136,528,629

2,772,458,097

5,207,305,424

2,248,560,948

5,945,055
-

สินทรัพย์ตน้ ทุนของสัญญา
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็ นหลักประกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

186

9

-

-

-

-
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

18

223,339,661

241,668,755

148,217,305

200,000,000

เจ้าหนี้การค้า

5

277,402,619

181,617,811

76,111,465

98,976,548

5, 19

1,240,735,539

108,900,634

1,054,710,548

29,550,709

เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

24

13,815,104

46,168,057

12,012,102

46,168,057

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

18

178,427,356

127,007,177

121,868,682

59,080,000

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

18

133,491,973

111,731,470

11,820,497

10,592,278

491,814,000

63,970,000

เงินกูย้ มื ระยะสั้น

5, 18

-

ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

-

7,458,490

17,763,609

-

17,763,609

12,615,408

7,794,861

4,023,758

4,082,121

2,087,286,150

842,652,374

1,920,578,357

530,183,322

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

18

385,755,373

127,133,613

343,184,299

120,785,934

หนี้สินตามสัญญาเช่า

18

218,941,099

255,321,095

12,496,615

22,584,984

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

26

22,860,913

ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

20

27,926,958

6,521,444

5,783,006

4,147,599

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

5,851,255

6,730,711

1,141,160

4,220,211

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

661,335,598

395,706,863

362,605,080

151,738,728

2,748,621,748

1,238,359,237

2,283,183,437

681,922,050

รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

-

10
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน

21
1,365,411,624

1,050,000,000

1,365,411,624

1,050,000,000

1,201,379,956

1,005,000,000

1,201,379,956

1,005,000,000

1,497,031,295

348,596,521

1,497,031,295

348,596,521

(42,011,799)

(42,011,799)

22

12,066,208

18,009,625

12,066,208

18,009,625

23

18,000,000

13,800,000

18,000,000

13,800,000

250,844,061
2,937,309,721

139,465,194
1,482,859,541

195,644,528
2,924,121,987

181,232,752
1,566,638,898

450,597,160
3,387,906,881

51,239,319
1,534,098,860

2,924,121,987

1,566,638,898

6,136,528,629

2,772,458,097

5,207,305,424

2,248,560,948

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

21

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้

-

-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

12

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

188

11

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การตามสัญญา
รายได้ดอกเบี้ยจากการขายผ่อนชาระ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้บริ การตามสัญญา
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
ส่ วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

(บาท)
5
5

5
25

5
5, 9

5
24

1,191,558,212
665,442,315
238,802,617
31,037,607
212,270,061
2,339,110,812

689,482,323
536,177,000
169,966,058
65,194,362
51,899,269
1,512,719,012

563,141,206
12,892,733
236,911,004
31,037,607
45,953,618
889,936,168

607,773,050
598,471
169,966,058
65,194,362
51,639,592
895,171,533

852,624,120
436,511,868
87,735,888
287,121,371
271,058,349
1,935,051,596

435,789,240
322,314,642
77,665,549
293,557,764
216,201,651
1,345,528,846

383,903,481
11,721,930
87,500,207
59,823,970
166,076,473
709,026,061

425,804,250
241,277
77,665,549
59,024,315
161,644,911
724,380,302

404,059,216
(37,077,628)
(58,451,363)

167,190,166
(25,828,748)
(53,330,772)

180,910,107
(22,853,247)
(58,451,363)

170,791,231
(11,915,772)
(53,330,772)

4,276,623
549,558
313,356,406
(55,829,497)
257,526,909

32,068,976
120,099,622
(22,476,279)
97,623,343

5,340,647
104,946,144
(24,714,218)
80,231,926

32,068,976
137,613,663
(27,702,604)
109,911,059

5

24
26

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563

257,526,909

97,623,343

80,231,926

109,911,059

12
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ ได้ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563

หมายเหตุ

(บาท)

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรั บปี

213,604,884
43,922,025
257,526,909

102,057,948
(4,434,605)
97,623,343

80,231,926
80,231,926

109,911,059
109,911,059

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

213,604,884
43,922,025
257,526,909

102,057,948
(4,434,605)
97,623,343

80,231,926
80,231,926

109,911,059
109,911,059

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

27

0.201

0.112

0.076

0.122

กาไรต่ อหุ้นปรั บลด (บาท)

27

0.190

0.112

0.071

0.122

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

190

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2564
2563

13

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กาไรสะสม

หมายเหตุ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เพิ่มหุน้ สามัญ
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
การได้มาซึ่งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
โดยอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่ อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุน้ สามัญ

ส่วนต่างจาก
การรวมธุ รกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

370,234,200

1,418,800,994

34,977,507

1,453,778,501

117,017,300
117,017,300

161,368,146
161,368,146

-

10,860,259
10,860,259

-

(322,337,720)
(322,337,720)

278,385,446
10,860,259
(322,337,720)
(33,092,015)

11

117,017,300

161,368,146

-

10,860,259

-

(4,907,386)
(4,907,386)
(327,245,106)

(4,907,386)
(4,907,386)
(37,999,401)

20,696,417
20,696,417
20,696,417

15,789,031
15,789,031
(17,302,984)

-

102,057,948
102,057,948

102,057,948
102,057,948

(4,434,605)
(4,434,605)

97,623,343
97,623,343

(5,581,848)
139,465,194

1,482,859,541

51,239,319

1,534,098,860

23

1,005,000,000

348,596,521

(42,011,799)

14

18,009,625

8,218,152

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม

21
22
28

-

7,149,366

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่

187,228,375

-

(42,011,799)

ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุน้

887,982,700

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

5,581,848
13,800,000

-

278,385,446
10,860,259
(322,337,720)
(33,092,015)

191

รายงานประจำ�ปี 2564
บริ ษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กาไรสะสม

หมายเหตุ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เพิ่มหุน้ สามัญ
หุน้ ทุนออกให้ตามสิทธิ
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษทั ย่ อย
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
โดยอานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ซึ่งอานาจควบคุมเปลี่ ยนแปลง
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษทั ย่ อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น

21
21
22
28

4
4

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุน้ สามัญ

1,005,000,000

348,596,521

110,000,000
86,379,956
196,379,956

874,500,000
249,840,141
24,094,633
1,148,434,774

196,379,956

23

1,201,379,956

ส่วนต่างจาก
การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

(42,011,799)

-

-

-

1,148,434,774

-

1,497,031,295

(42,011,799)

15

ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุน้

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

139,465,194

1,482,859,541

51,239,319

1,534,098,860

-

(61,620,150)
(61,620,150)

984,500,000
336,220,097
18,151,216
(61,620,150)
1,277,251,163

-

(36,405,867)

(36,405,867)

(16,962,376)

(53,368,243)

-

(36,405,867)
(98,026,017)

(36,405,867)
1,240,845,296

372,398,192
355,435,816
355,435,816

372,398,192
319,029,949
1,596,281,112

-

213,604,884
213,604,884

213,604,884
213,604,884

43,922,025
43,922,025

257,526,909
257,526,909

(4,200,000)
250,844,061

2,937,309,721

450,597,160

3,387,906,881

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

18,009,625

(5,943,417)
(5,943,417)

(5,943,417)

12,066,208

13,800,000

4,200,000
18,000,000

-

984,500,000
336,220,097
18,151,216
(61,620,150)
1,277,251,163

192

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่า
หุ ้นสามัญ

ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ้น

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

(บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

887,982,700

187,228,375

7,149,366

8,218,152

399,241,261

1,489,819,854

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

21
22

117,017,300
-

161,368,146
-

10,860,259

-

เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

28

117,017,300

161,368,146

10,860,259

-

(322,337,720)
(322,337,720)

(322,337,720)
(33,092,015)

117,017,300

161,368,146

10,860,259

-

(322,337,720)

(33,092,015)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

278,385,446
10,860,259

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

23

-

-

-

-

109,911,059

109,911,059

-

-

-

-

109,911,059

109,911,059

(5,581,848)
181,232,752

1,566,638,898

1,005,000,000

348,596,521

16

18,009,625

5,581,848
13,800,000

193

รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่า
หุ ้นสามัญ

ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ้น

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

(บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
หุ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

1,005,000,000

348,596,521

21
21

110,000,000
86,379,956

874,500,000
249,840,141

22
28

196,379,956

24,094,633
1,148,434,774

(5,943,417)
(5,943,417)

-

(61,620,150)
(61,620,150)

18,151,216
(61,620,150)
1,277,251,163

196,379,956

1,148,434,774

(5,943,417)

-

(61,620,150)

1,277,251,163

-

80,231,926
80,231,926

80,231,926
80,231,926

(4,200,000)
195,644,528

2,924,121,987

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

18,009,625

-

13,800,000

-

181,232,752

-

1,566,638,898

984,500,000
336,220,097

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
โอนไปสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

23

-

1,201,379,956

1,497,031,295
17

12,066,208

4,200,000
18,000,000

194

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2563

2564

2563

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กลับรายการประมาณการหนี้ สินจากการรับประกัน
ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
ส่ วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้า และบริ ษทั ร่ วม
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย (สุ ทธิ จากภาษี)
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ ผ่อนชาระ
ลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ตน้ ทุนของสัญญา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25
20
9

22

257,526,909

97,623,343

80,231,926

109,911,059

55,829,497
37,077,628
293,427,798
(2,371,352)
3,148,155
(4,276,623)
22,398,604

22,476,279
25,828,748
220,814,794
(3,204,589)
2,446,004
(32,068,976)
205,428

24,714,218
22,853,247
162,831,039
(2,371,352)
1,635,407
(5,340,647)
-

27,702,604
11,915,772
122,071,504
(3,204,589)
1,490,026
(32,068,976)
-

(549,558)

-

-

-

(156,957,957)

-

-

-

32,831,507
(253,434)
58,451,363
552,693
(504,353)
18,151,216
614,482,093

9,881,636
(2,473,677)
53,330,772
145,261
(125,754)
10,860,259
405,739,528

16,878,027
(95,057)
58,451,363
(7,823,234)
18,151,216
370,116,153

9,177,807
(2,473,677)
53,330,772
(6,751,650)
10,860,259
301,960,911

111,421,053
(74,337,934)
(15,720,932)
(43,137,571)
2,087,394
(46,694,314)
(13,188,768)
35,977,288
(200,653,914)
83,684,510
(4,837,885)
1,298,697
450,379,717
(71,886,947)
378,492,770

12,954,734
117,718,063
(185,154)
(21,674,427)
(10,003,364)
(52,589,284)
1,892,715
(17,944,178)
5,273,439
(17,487,756)
(41,244)
660,029
424,313,101
(12,858,461)
411,454,640

9,935,387
(57,630,522)
(6,385,961)
(288,772)
(8,728,630)
(43,367,339)
(11,199)
(8,620,890)
1,519,493
84,827,367
427,686
(900,899)
340,891,874
(35,425,239)
305,466,635

22,621,885
117,718,063
7,681,293
(22,216)
94,506
(52,589,284)
1,349,649
(37,598,875)
(2,113,043)
(17,487,756)
(754,120)
(587,971)
340,273,042
(8,640,800)
331,632,242

18

195

รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2563

2564

2563

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์เพื่อการให้บริ การ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กยู้ มื
เงินสดจ่ายเพื่อให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

4, 11
11

(851,196,124)
(360,000,000)
(70,000,000)
(53,368,244)
(7,249,988)
69,989,195

(10,499,970)
(229,306,492)

(1,267,500,000)
(260,000,000)
(360,000,000)
(70,000,000)
(53,368,244)
(6,249,995)
59,998,999

(143,711,000)
(10,499,970)
(204,900,000)

477,500,000
6,454,026
(173,046,575)
(3,660,840)
(129,785,308)
4,050,000
(18,500,000)
504,354
(1,108,309,504)

7,866,395
(365,562,127)
(13,972,125)
(59,952,664)
125,754
(671,301,229)

6,454,026
(76,547,466)
(3,660,840)
(91,975,405)
43,635,000
(138,480,000)
8,172,300
(2,209,521,625)

7,866,395
(54,603,940)
(13,972,125)
(37,284,582)
175,030,000
(295,235,934)
5,833,580
(571,477,576)

984,500,000
336,220,097
(260,000,000)
1,604,613,783
(1,583,426,228)
(110,775,745)
(61,620,150)
(37,101,231)
872,410,526

292,543,250
(14,792,216)
26,289,000
1,473,887,715
(1,152,751,775)
19,487,800
(70,671,273)
(322,337,720)
(25,827,543)
225,827,238

984,500,000
336,220,097
622,000,000
(194,156,000)
1,047,134,017
(813,729,665)
(10,943,562)
(61,620,150)
(22,022,152)
1,887,382,585

292,543,250
(14,792,216)
86,200,000
(85,730,000)
1,159,144,160
(887,248,226)
(11,444,001)
(322,337,720)
(11,956,465)
204,378,782

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

142,593,792

(34,019,351)

(16,672,405)

(35,466,552)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

93,443,892
236,037,684

127,463,243
93,443,892

66,801,056
50,128,651

102,267,608
66,801,056

1,020,522,000
27,952,114
160,261,961
54,375,897
-

85,974,389
145,276,026
28,878,802
11,265,142

1,020,522,000
27,952,114
2,240,862
2,287,253
-

85,974,389
31,914,153
14,244,193
-

4
4
10

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ ้นทุน
เงินสดรับจากหุ ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
เงินสดรับค่าหุ ้นจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับ
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่ายให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ดอกเบี้ยจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

21
21

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ ซ้ื อเงินลงทุน
โอนอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์เพื่อการให้บริ การ
ซื้ อสิ นทรัพย์โดยสัญญาเช่า
เจ้าหนี้ ซ้ื ออุปกรณ์
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ข้อมูลทัว) ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที)สาํ คัญ
การซืDอบริ ษทั ย่อยและส่ วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุม
บุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีDการค้า
ลูกหนีDผอ่ นชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์เพื)อการให้บริ การ
สัญญาเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีDสินที)มีภาระดอกเบีDย
เจ้าหนีDอื)น
ประมาณการหนีDสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที)จะซืDอหุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย
ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้
เงินปันผล
เครื) องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที)ไม่เกี)ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
20
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ)งของงบการเงินนีD
งบการเงินนีDได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื)อวันที) 21 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้ อมูลทัว3 ไป
บริ ษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที)จดั ตัDงขึDนในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยเมื) อ พฤศจิ ก ายน 2563 โดยมี ที) อ ยู่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษัท ตัDง อยู่ เ ลขที) 230
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ครอบครัวรุ จนพรพจี (ถือหุ ้นรวมกันร้อยละ 40.14) และครอบครัววีระประวัติ
(ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 19.63)
บริ ษ ัท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี) ย วกับ การให้บ ริ ก ารเติ ม เงิ น โทรศัพ ท์ร ะบบเติ ม เงิ น ล่ ว งหน้า และรั บ ชํา ระเงิ น ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นตู ้เ ติ ม เงิ น อัต โนมัติ บริ ษัท ย่ อ ยดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี) ย วกับ ขายอาหารและเครื) องดื) ม ผ่ า น
เครื) องอัตโนมัติ บริ หารจัดการศูนย์อาหาร การให้บริ การทางการเงินและสิ นเชื)อ ผลิตบัตรพลาสติก ขายแฟรนไชส์
ในการให้บริ การงานไปรษณี ยแ์ ละขนส่ งพัสดุ โดยรายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 11

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนีD จดั ทําขึD นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที)ประกาศใช้โดย
สภาวิ ช าชี พ บัญชี ฯ กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ที) เ กี) ย วข้อ ง
งบการเงินนีD นาํ เสนอเป็ นเงินบาทซึ) งเป็ นสกุลเงินที)ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั นโยบายการบัญชี ได้ถือปฏิบตั ิ
โดยสมํ)าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที)รายงาน
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ) งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทัDงนีD ผลที)เกิดขึDนจริ ง
อาจแตกต่างจากที) ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติ ที)ใช้ในการจัดทํางบการเงิ นจะได้รับการทบทวน
อย่างต่อเนื)อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี)ยนทันทีเป็ นต้นไป
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
3

นโยบายการบัญชีทสี3 ํ าคัญ

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที)อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึDนเมื)อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี)ยวข้องกับกิจการนัDนและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนัDนทําให้
เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
นับแต่วนั ที)มีการควบคุมจนถึงวันที)การควบคุมสิD นสุ ดลง
ณ วันที)ซDื อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที)ได้มา
จากผูถ้ ูกซืD อ เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที)ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจ
การควบคุ ม ผลต่ า งระหว่ า งส่ ว นได้เ สี ย ที) ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ที) มี ก ารปรั บ ปรุ ง แล้ว และมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
ผลตอบแทนที) จ่ า ยจากการได้ม าซึ) ง ส่ ว นได้เ สี ย ที) ไ ม่ มี อ าํ นาจควบคุ ม โดยอํา นาจควบคุ ม ไม่ เ ปลี) ย นแปลงรั บ รู ้
ในส่ วนของเจ้าของ
เมื) อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรั พย์และหนีD สิน ส่ วนได้เสี ยที) ไม่มี
อํานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื)นในส่ วนของเจ้าของที)เกี)ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนัDน ผลกําไรหรื อขาดทุนที)เกิดขึDน
จากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิ มที)ยงั คงเหลืออยู่
ให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที)สูญเสี ยการควบคุม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที)กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี)ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที)จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานที)กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนัDน โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงานนัDน
มากกว่าการมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนีDสินที)เกี)ยวข้องกับการร่ วมการงานนัDน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื)อ
เริ) มแรกด้วยราคาทุนซึ) งรวมถึงต้นทุนการทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ) มแรก เงินปั นผลรับ ส่ วนแบ่งกําไร
หรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นของเงินลงทุนที)บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกใน
งบการเงินรวมจนถึงวันที)ความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญหรื อการควบคุมร่ วมสิD นสุ ดลง
22
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลื อและรายการบัญชี ระหว่างกิ จการในกลุ่ม รวมถึ งรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที) ยงั ไม่เกิ ดขึDนจริ งซึ) งเป็ นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที)ยงั ไม่เกิดขึDนจริ งซึ) งเป็ นผล
มาจากรายการกับบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที)กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที)ถูก
ลงทุนนัDน ขาดทุนที) ยงั ไม่เกิ ดขึDนจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดี ยวกับกําไรที)ยงั ไม่เกิ ดขึDนจริ ง แต่เท่าที)เมื) อไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึDน
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี สาํ หรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซDื อ เมื)อกลุ่มบริ ษทั ประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพย์
ที)ซDื อมานัDนประกอบด้วยปั จจัยนําเข้าและกระบวนการที)สําคัญเป็ นอย่างน้อยซึ) งสามารถทําให้เกิดผลผลิตได้ โดย
วันที) ซDื อกิ จการคื อวันที) อาํ นาจในการควบคุ มนัDนได้ถูกโอนมาให้กลุ่ มบริ ษทั ยกเว้นกรณี การรวมธุ รกิ จภายใต้
การควบคุมเดียวกัน ทัDงนีD ค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้องกับการซืDอธุรกิจรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื)อเกิดขึDน
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที)ซDื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ) งตอบแทนที)โอนให้ ซึ) งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซืD อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที)ระบุได้ที)ได้มาและหนีD สิน
ที)รับมา กําไรจากการซืDอในราคาตํ)ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
สิ) งตอบแทนที) โอนให้รวมถึ งสิ นทรั พย์ที)โอนไป หนีD สินที) กลุ่มบริ ษทั ก่อขึDนเพื)อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิ ม และ
ส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที)ออกโดยกลุ่มบริ ษทั หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิDนสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิม
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั และผูถ้ ูกซืD อ ให้ใช้ราคาที)ต)าํ กว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที)ระบุในสัญญา และ
มูลค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหักจากสิ) งตอบแทนที)โอนให้และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื)น
หนีD สินที) อาจเกิ ดขึD นของบริ ษทั ที) ถูกซืD อที) รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รั บรู ้ เป็ นหนีD สินหากมี ภาระผูกพันในปั จจุ บนั
ซึ) งเกิดขึDนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื)อถือ
หากการบันทึ กบัญชี เมื) อเริ) มแรกสําหรั บการรวมธุ รกิ จไม่ เสร็ จสมบู รณ์ ภายในวันสิD นรอบระยะเวลารายงานที)
การรวมธุรกิจเกิดขึDน กลุ่มบริ ษทั ทําการประมาณการมูลค่าของรายการซึ) งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื)อรายงาน
มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนีD สินเพิ)มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการ
วัดมูลค่า เพื)อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ)มเติมที)ได้รับเกี)ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที)มีอยู่ ณ วันที)ซDื อ
ซึ)งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจํานวนต่างๆ ที)เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที)ซDือ
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สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ในการรวมธุรกิจที)ดาํ เนินการสําเร็ จจากการทยอยซืD อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยของเงินลงทุนที)กลุ่มบริ ษทั
ถืออยู่ในผูถ้ ูกซืD อก่อนการรวมธุ รกิ จใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที)ซDื อและรับรู ้ ผลกําไรหรื อขาดทุนที)เกิ ดขึDนใน
กําไรหรื อขาดทุน มูลค่าของส่ วนได้เสี ยในผูถ้ ูกซืDอก่อนการรวมธุรกิจที)เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นจะถูกจัด
ประเภทใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
การรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันบันทึ กบัญชี โดยใช้วิธีเสมื อนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยรั บรู ้
สิ นทรั พย์และหนีD สินของธุ รกิ จที)ถูกซืD อด้วยมูลค่าตามบัญชี ของธุ รกิ จดังกล่าวตามงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ใหญ่
ในลําดับสู งสุ ด ณ วันที)เกิดรายการ ส่ วนต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของธุรกิจที)ถูกนํามารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทน
ที)จ่ายรับรู ้เป็ นส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รายการส่ วนเกิน
หรื อส่ วนขาดจะถูกตัดจําหน่ายเมื)อมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจที)ซDื อดังกล่าวไป ผลการดําเนินงานของธุรกิจที)ถูกซืD อ
จะรวมอยู่ในงบการเงิ นรวมของผูซ้ Dื อนับตัDงแต่วนั ที) ตน้ งวดของงบการเงิ นเปรี ยบเที ยบหรื อวันที) ธุรกิ จเหล่านัDน
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัDนกว่า จนถึงวันที)การควบคุมสิD นสุ ด
(ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและการร่ วมค้ า
เงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยและการร่ วมค้าในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการวัดมู ลค่ าด้วยราคาทุ นหักค่ าเผื) อการด้อยค่ า
เงินปั นผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที)กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล กรณี ที)บริ ษทั จําหน่ ายเงินลงทุน
บางส่ วนต้นทุนเงินลงทุนคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี)ยถ่วงนํDาหนัก กําไรหรื อขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกําไร
หรื อขาดทุน
(ค) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที)เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ รวมถึงสิ นทรัพย์และหนีD สินที)ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ) งเกิ ดจากรายการบัญชี ที)เป็ น
เงิ นตราต่ างประเทศ แปลงค่ าเป็ นสกุ ลเงิ นที) ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ ละบริ ษ ทั ในกลุ่ มบริ ษ ทั โดยใช้อ ัตรา
แลกเปลี)ยน ณ วันที)เกิดรายการ สําหรับสิ นทรัพย์และหนีDสินที)เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้
อัตราแลกเปลี)ยน ณ วันที)รายงาน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี)ยนที)เกิดขึDนจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีนD นั
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
(ง) เครืC องมือทางการเงิน
(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีDสินทางการเงินอื)นๆ (นอกเหนือจากลูกหนีDการค้าและลูกหนีDผอ่ นชําระ (ดูหมายเหตุ
ข้อ 3(ฉ) และ 3(ช)) รับรู ้ รายการเมื)อเริ) มแรกเมื)อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของเครื) องมือทาง
การเงินนัDน และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทํารายการที)เกี)ยวข้องโดยตรงกับการได้มา
เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินและหนีDสินทางการเงินที)วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะวัด
มูลค่าเมื)อเริ) มแรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทํารายการที)เกี)ยวข้องโดยตรงกับการได้มานัDน
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที)รับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกเว้นแต่
กลุ่มบริ ษทั มีการเปลี)ยนแปลงโมเดลธุ รกิ จในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิ น ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นที) ได้รับผลกระทบทัDงหมดจะถู กจัดประเภทรายการใหม่ โดยทันที เป็ นต้นไปนับจากวันที) มี
การเปลี)ยนแปลงการจัดประเภท
ณ วันที) รับรู ้ รายการเมื) อเริ) มแรก หนีD สินทางการเงิ นจัดประเภทด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ ายตามวิธีดอกเบีD ย
ที)แท้จริ งหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ดอกเบีDยจ่าย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี)ยน และ
กําไรหรื อขาดทุนที)เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที)วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายตาม
วิธีดอกเบีDยที)แท้จริ ง ราคาทุนตัดจําหน่ ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDน รายได้ดอกเบีDย
กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี)ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDน กําไรหรื อขาดทุนที)เกิดจาก
การตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหั กกลบ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื)อสิ ทธิ ตามสัญญาที)จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น หมดอายุห รื อ มี ก ารโอนสิ ท ธิ ใ นการรั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาในธุ ร กรรมซึ) ง
ความเสี) ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทัDงหมดของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นได้ถูกโอนหรื อ
ในกรณี ที) ก ลุ่ ม บริ ษัท ไม่ ไ ด้ทD ัง โอนหรื อคงไว้ซ) ึ งความเสี) ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของ
เกือบทัDงหมดและไม่ได้คงไว้ซ) ึ งการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนีD สินทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื) อภาระผูกพันตามสัญญาสิD นสุ ดลง ยกเลิ ก หรื อ
หมดอายุ กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนีDสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขและกระแสเงินสด
จากการเปลี) ยนแปลงหนีD สินมี ความแตกต่ างอย่างมี นัยสําคัญ โดยรั บรู ้ หนีD สินทางการเงิ นใหม่ดว้ ยมูลค่า
ยุติธรรมที)สะท้อนเงื)อนไขที)เปลี)ยนแปลงแล้ว
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที)ตดั รายการและสิ) งตอบแทนที)ได้รับหรื อต้องจ่าย รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีD สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื)อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวน
สุ ทธิ ก็ต่อเมื)อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเงินที)รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตัDงใจ
ที)จะชําระด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ หรื อตัDงใจที)จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนีDสินพร้อมกัน
(ง.3) การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีกH ารค้ าและลูกหนีผH ่ อนชําระ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื)อผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDนสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที)วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย และวงเงินให้สินเชื)อที)อนุมตั ิซ) ึงไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDนในอีก
12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที)มีการเพิ)มขึDนอย่างมีนยั สําคัญของความเสี) ยงด้านเครดิตนับแต่
การรับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที)มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ) งกรณี ดงั กล่าวจะวัด
ค่าเผือ) ผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDนตลอดอายุของสัญญา
ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที) ค าดว่ า จะเกิ ด ขึD น เป็ นการประมาณผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ด้ว ยความน่ า จะเป็ น
ถ่วงนํDาหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดี ต ซึ) งคํานวณโดยใช้
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินที)คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบีDยที)แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
(ง.4) การตัดจําหน่ าย
มูลค่าตามบัญชี ขD นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ ายเมื)อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที)มีการตัดจําหน่ ายแล้ว
จะรับรู ้เป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที)ได้รับคืน
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สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
(ง.5) ดอกเบียH
ดอกเบีDยรับและดอกเบีDยจ่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีดอกเบีDยที)แท้จริ ง ในการคํานวณดอกเบีDยรับและ
ดอกเบีDยจ่าย อัตราดอกเบีDยที)แท้จริ งจะนํามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชีขDนั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื)อสิ นทรัพย์ไม่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายของหนีD สิน อย่างไรก็ตามสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที)มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื)อเริ) มแรก รายได้ดอกเบีDยจะคํานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบีDยที)แท้จริ ง
กับ ราคาทุ น ตัด จํา หน่ า ยของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น หากสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ก ารด้อ ยค่ า ด้า นเครดิ ต อี ก ต่ อ ไป
การคํานวณรายได้ดอกเบีDยจะเปลี)ยนกลับไปคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีขD นั ต้นของสิ นทรัพย์
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารและเงิ นลงทุ นระยะสัDนที) มี
สภาพคล่องสู ง ซึ) งมีระยะเวลาครบกําหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ที)ได้มาเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารซึ) งจะต้องชําระคืนเมื)อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ)งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
เงิ นฝากสถาบันการเงิ นที) มีขอ้ จํากัดในการใช้ได้แสดงแยกต่างหากเป็ น “สิ นทรั พย์ทางการเงิ นหมุนเวียนและไม่
หมุนเวียนที)เป็ นหลักประกัน” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ฉ) ลูกหนีIการค้ า
ลู กหนีD การค้ารั บรู ้ เมื) อกลุ่ มบริ ษทั มี สิทธิ ที)ปราศจากเงื) อนไขในการได้รับสิ) งตอบแทนตามสัญญา ลู กหนีD การค้า
วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDน หนีDสูญจะถูกตัดจําหน่ายเมื)อเกิดขึDน
กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDนตลอดอายุของสัญญา ซึ) งประมาณการโดยใช้ตารางการ
ตัDงสํารองเพื)อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDน ซึ) งวิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนีDตามความเสี) ยงด้าน
เครดิ ต ที) มี ล ัก ษณะร่ ว มกัน และตามระยะเวลาที) เ กิ น กํา หนดชํา ระ โดยนํา ข้อ มู ล ผลขาดทุ น ที) เ กิ ด ขึD น ในอดี ต
การปรั บ ปรุ ง ปั จ จัย ที) มี ค วามเฉพาะเจาะจงกับ ลู ก หนีD นัDน ๆ ตลอดจนการประเมิ น ข้อ มู ล สภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ
ในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว) ไปในอนาคต ณ วันที)รายงาน
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(ช) ลูกหนีIผ่อนชําระ
ลูกหนีD ผ่อนชําระวัดมูลค่าด้วยจํานวนหนีD คงเหลือหักด้วยดอกเบีDยรอการรับรู ้ และค่าเผื)อผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่า
จะเกิดขึDน
กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDนเป็ นจํานวนเท่ากับผลเสี ยหายที)อาจเกิดขึDนจากการเรี ยก
เก็บเงิ นจากลูกหนีD ไม่ได้โดยการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้านเครดิ ตในอดี ตของลูกหนีD ผ่อนชําระ สภาวการณ์ ของตลาด
ในปัจจุบนั และอนาคต และข้อมูลเฉพาะเจาะจงของลูกค้า หนีDสูญจะถูกตัดจําหน่ายเมื)อเกิดขึDน
ค่าเผื)อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที) คาดว่าจะเกิ ดขึDนพิจารณาจากลูกหนีD ที)คา้ งชําระ (สุ ทธิ จากดอกเบีD ยรั บรอการรั บรู ้ )
หัก ด้ว ยมู ล ค่ า หลัก ประกัน สํา หรั บ ลู ก หนีD ที) เ กิ น กํา หนดชํา ระไม่ เ กิ น 9 เดื อ น กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ารจัด กลุ่ ม ลู ก หนีD
บางประเภทออกจากลูกหนีDผอ่ นชําระปกติเพื)อแยกคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDน ดังนีD
1. ลูกหนีDที)มีการซืD อเครื) องรับชําระเงินอัตโนมัติกบั กลุ่มบริ ษทั เกินกว่า 15 ตูข้ D ึนไป ซึ) งจัดเป็ นลูกหนีDที)มีมูลค่าสู ง
2. ลูกหนีDผอ่ นชําระที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD

ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
ขาดทุ นจากการยกเลิ กสัญญาคื อ ผลต่างระหว่างมู ลค่าสิ นทรั พย์ที)ยึดคื นจากลูกหนีD ที)ผิดนัดชําระกับจํานวนหนีD
คงเหลือของลูกหนีDผอ่ นชําระ
(ซ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที)จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ)ากว่า ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดย
ใช้วิธีถวั เฉลี)ยถ่วงนํDาหนัก ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที)เกี)ยวข้องกับการได้มาของสิ นค้าคงเหลือ สําหรับสิ นค้า
สําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที)ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดย
คํานึ งถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ ทัDงนีD มูลค่าสุ ทธิ ที)จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที)จะขายได้จากการดําเนิ น
ธุรกิจปกติหกั ด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสิ นค้าให้เสร็ จและค่าใช้จ่ายที)จาํ เป็ นโดยประมาณในการขาย
(ฌ) ทีดC นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรั พย์ เพือC การให้ บริ การ
ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์เพื)อการให้บริ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื) อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้อยค่า
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ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที)เกี)ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ และต้นทุนในการรืD อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานที)ตD งั ของสิ นทรัพย์ สําหรับเครื) องมือที)ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ` ซอฟต์แวร์ ซ) ึ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจาก
ลิขสิ ทธิ`ซอฟต์แวร์นD นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ`ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ)งของอุปกรณ์
ผลต่ างระหว่างสิ) งตอบแทนสุ ทธิ ที)ได้รับจากการจําหน่ ายกับมู ลค่าตามบัญชี ของที) ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์เพื)อการให้บริ การ รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนทีLเกิดขึนH ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี)ยนแทนส่ วนประกอบรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ) งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที)ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรั พย์เพื)อการให้บริ การ เมื) อกลุ่ มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนัDน และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนัDนได้อย่างน่ าเชื) อถื อ ชิD นส่ วนที) ถูกเปลี) ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที) เกิ ดขึDนเป็ นประจําในการซ่ อมบํารุ งที) ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรั พย์เพื)อการให้บริ การ
จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื)อเกิดขึDน
ค่ าเสืL อมราคา
ค่าเสื) อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ และรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ทัDงนีD กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื) อมราคาสําหรับที)ดินและสิ นทรัพย์ที)อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้าง
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นีD
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื) องใช้สาํ นักงาน
เครื) องจักร เครื) องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื) องรับชําระเงินอัตโนมัติ
เครื) องขายสิ นค้าอัตโนมัติ
สิ นทรัพย์เพื)อการให้บริ การ

206

3 - 20
3 - 10
3 - 20
5
3-7
3 - 20
5

29

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
(ญ) ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าความนิ ยมของเงินลงทุนที)บนั ทึกตาม
วิธีส่วนได้เสี ยรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
(ฎ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอืCน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื)นๆ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลัง
การรับรู ้ รายการจะรับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์เมื)อก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต ค่าตัดจําหน่ ายคํานวณโดย
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที)คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ทัDงนีD
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัDง
ประมาณการระยะเวลาที)คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นีD
ค่าลิขสิ ทธิ`ซอฟต์แวร์
ค่าสิ ทธิบตั รและเครื) องหมายการค้า
สัญญาแฟรนไชส์
สัญญาการค้า

3 - 10
10
5
1.28

ปี
ปี
ปี
ปี

(ฏ) สัญญาเช่ า
ณ วันเริ) มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื)อสัญญานัDน
ให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที)ระบุสาํ หรับช่วงเวลาหนึ)งเพื)อแลกเปลี)ยนกับสิ) งตอบแทน
ณ วันที) สัญญาเช่ าเริ) มมี ผลหรื อวันที) มีการเปลี) ยนแปลงสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ) งตอบแทนที) ตอ้ งจ่ าย
ตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่ าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่ วนประกอบ สําหรับสัญญาเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั เลือกที)จะไม่แยกส่ วนประกอบที)ไม่เป็ นการเช่าและรับรู ้สัญญาเช่าและส่ วนประกอบ
ที)ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าทัDงหมด
กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้แ ละหนีD สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ณ วัน ที) สั ญ ญาเช่ า เริ) ม มี ผ ล ยกเว้น สั ญ ญาเช่ า
ซึ) งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ)าหรื อสัญญาเช่าระยะสัDนจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื) อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื)อมีการ
วัดมูลค่าใหม่ของหนีD สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินที)รับรู ้เมื)อเริ) มแรก
ของหนีD สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ) มแรก ประมาณการต้นทุนในการ
บูรณะและสุ ทธิ จากสิ) งจูงใจในสัญญาเช่าที)ได้รับ ค่าเสื) อมราคารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที)
สั ญ ญาเช่ า เริ) ม มี ผ ลจนถึ ง วัน สิD น สุ ด อายุสั ญ ญาเช่ า เว้น แต่ สั ญ ญาเช่ า ที) โ อนกรรมสิ ท ธิ` ในสิ น ทรั พ ย์ที) เ ช่ า ให้กับ
กลุ่มบริ ษทั เมื)อสิD นสุ ดสัญญาเช่ า หรื อกลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการซืD อสิ นทรัพย์ ในกรณี นD ี จะบันทึกค่าเสื) อมราคา
ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที)เช่า ซึ) งกําหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที)เกี)ยวข้อง
หนีD สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า วัด มู ล ค่ า เมื) อ เริ) ม แรกด้ว ยมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของค่ า เช่ า ที) ต้อ งจ่ า ยทัDง หมดตามสั ญ ญา ทัDง นีD
กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบีDยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ)มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั กําหนดอัตรา
ดอกเบีD ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ)มโดยนําอัตราดอกเบีD ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงิ นภายนอกหลายแห่ งและได้ปรั บปรุ ง
บางส่ วนเพื)อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที)เช่า
หนีD สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบีDยที)แท้จริ ง และหนีD สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงสัญญาเช่า หรื อมีการเปลี)ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิ ที)ระบุในสัญญาเช่า
เมื)อมีการวัดมูลค่าหนีD สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
(ฐ) การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ทไีC ม่ ใช่ สินทรั พย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที)รายงานว่ามีขอ้ บ่งชีD เรื) องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที)มีขอ้ บ่ งชีD จะทําการประมาณมู ลค่าสิ นทรั พย์ที)คาดว่าจะได้รับคื น สําหรั บค่ าความนิ ยมและสิ นทรั พย์
ไม่มีตวั ตนที)มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืน
ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเมื)อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วย
สิ นทรัพย์ที)ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที)จะได้รับคืน
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มูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการขาย
แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงิ นสดที)จะได้รับ
ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงินได้เพื)อให้สะท้อนมูลค่าที)อาจประเมินได้
ในตลาดปั จจุบนั ซึ) งแปรไปตามเวลาและความเสี) ยงที)มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที)ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิ สระจากสิ นทรั พย์อื) น จะพิ จ ารณามู ล ค่ า ที) ค าดว่า จะได้รั บ คื น รวมกับ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ที) ก่ อ ให้เ กิ ดเงิ นสด
ที)สินทรัพย์นD นั เกี)ยวข้องด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที)เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี)ยนแปลงประมาณการ
ที)ใช้ในการคํานวณมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืน ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ ง
กลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที) มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่า
ตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื) อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ)งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุ นสํารองเลีD ยงชี พสําหรั บพนักงานของกลุ่ มบริ ษทั จะถู กรั บรู ้ เ ป็ นค่ าใช้จ่ าย
พนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที)พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ทีLกาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้ถูกคํานวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตที)เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแส
เงินสดเพื)อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ซึ) งจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที)ได้รับอนุ ญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วย
ที)ประมาณการไว้
ในการวัด มู ล ค่ า ใหม่ ข องหนีD สิ น ผลประโยชน์ ที) ก ํา หนดไว้สุ ท ธิ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบีDยจ่ายของ
หนีD สินผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที)ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคํานึ งถึงการเปลี) ยนแปลงใดๆ ในหนีD สินผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้สุทธิ ซ) ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิ นและ
การจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบีDยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื)นๆ ที)เกี)ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน
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เมื) อมี การเปลี) ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี) ยนแปลงในผลประโยชน์
ที)เกี)ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื)อเกิดขึDน
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที)เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที)เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในงวดปั จจุ บนั และงวดก่ อนๆ ซึ) งผลประโยชน์นD ี ได้คิดลดกระแสเงิ นสดเพื)อให้เป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื)อเกิดขึDน
ผลประโยชน์เมื)อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื)อวันใดวันหนึ)งต่อไปนีDเกิดขึDนก่อน เมื)อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่ าวได้อีกต่ อไป หรื อเมื) อกลุ่ มบริ ษทั รั บรู ้ ต้นทุ นสําหรั บการปรั บโครงสร้ าง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิD นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื)อเลิกจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ระยะสัDนของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื)อพนักงานทํางานให้หนีD สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที)คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที)จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที)
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีDสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซDื อหุ น้ ณ วันที)ให้สิทธิ แก่พนักงาน (ชําระด้วยตราสารทุน) รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับ
การเพิ)มขึDนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลาที)พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื)อนไข จํานวนที)รับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุ งเพื)อให้สะท้อนถึงจํานวนสิ ทธิ ซDื อหุ ้นที)แท้จริ งซึ) งเข้าเงื)อนไขการให้บริ การที)เกี) ยวข้องและ
เงื)อนไขการได้รับสิ ทธิ ที)ไม่ใช่เงื)อนไขเรื) องตลาดทุน ซึ) งเป็ นจํานวนที)เดิมเคยรับรู ้ตามจํานวนสิ ทธิ ซDื อหุ น้ ที)เข้าเงื)อนไข
การให้บริ การที)เกี)ยวข้องและเงื)อนไขการได้รับสิ ทธิ ที)ไม่ใช่เงื)อนไขเรื) องตลาดทุน ณ วันที)ได้รับสิ ทธิ สําหรับเงื)อนไข
การได้รับสิ ทธิ ที)ไม่ใช่ เงื) อนไขการบริ การหรื อผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซDื อหุ ้น ณ วันที) ให้สิทธิ จะถูกวัดค่า
เพื)อให้สะท้อนถึงเงื)อนไขนัDนและไม่มีการปรับปรุ งสําหรับผลต่างระหว่างจํานวนที)คาดไว้กบั ผลที)เกิดขึDนจริ ง
มูลค่ายุติธรรมของจํานวนที)จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุ น้ ที)เพิ)มขึDนที)ชาํ ระด้วยเงินสดรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกับ
การเพิ)มขึDนในส่ วนของหนีD สิน ตลอดระยะเวลาที)พนักงานมีสิทธิ ได้รับชําระอย่างไม่มีเงื)อนไข หนีD สินถูกวัดมูลค่าใหม่
ทุกๆ วันที)ในรายงานและวันที)จ่ายชําระ การเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนีD สินรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงาน
ในกําไรหรื อขาดทุน
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
(ณ) ประมาณการหนีIสิน
ประมาณการหนีDสินจะรับรู ้ก็ต่อเมื)อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที)เกิดขึDน
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ) งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื) อถือ และ
มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้า งแน่ นอนว่า ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ จะต้องถู ก จ่ า ยไปเพื) อชํา ระภาระผูกพันดัง กล่ า ว
ประมาณการหนีDสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที)จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อน
คํานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื)อให้สะท้อนจํานวนที)อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ) งแปรไปตามเวลาและความเสี) ยงที)มี
ต่อหนีDสิน ประมาณการหนีDสินส่ วนที)เพิ)มขึDนเนื)องจากเวลาที)ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่ าประกันความเสียหาย
ประมาณการค่าประกันความเสี ยหายจะบันทึกเมื)อได้ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่าย
พิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันความเสี ยหาย และปั จจัยต่างๆ ที)อาจเกี) ยวข้องกับความน่ าจะเป็ นที)จะเกิ ด
ความเสี ยหายดังกล่าว
(ด) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที)จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระเพื)อโอนหนีD สินในรายการที)เกิดขึDนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที)วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที)ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที)กลุ่มบริ ษทั
สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนีDสินสะท้อนผลกระทบของความเสี) ยงที)ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีD สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที)สามารถสังเกตได้ให้มากที)สุดเท่าที)จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านีDถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชัDนของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที)ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนีD
-

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซืDอขายในตลาดที)มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีDสินอย่างเดียวกัน
ข้อ มู ล ระดับ 2 เป็ นข้อ มู ล อื) น ที) สั ง เกตได้โ ดยตรงหรื อโดยอ้อ มสํ า หรั บ สิ น ทรั พ ย์นD ั นหรื อหนีD สิ น นัD น
นอกเหนือจากราคาเสนอซืDอขายซึ) งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที)ใช้เป็ นข้อมูลที)ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนีDสินนัDน

กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชัDนของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิD นรอบระยะเวลารายงานที)เกิดการโอนขึDน
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
หากสิ นทรั พย์หรื อหนีD สินที) วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมี ราคาเสนอซืD อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่า
สิ นทรัพย์และสถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซืD อ และวัดมูลค่าหนีD สินและสถานะการเป็ นหนีD สินด้วยราคา
เสนอขาย
หลักฐานที)ดีที)สุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื) องมือทางการเงิน ณ วันที)รับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกคือราคาของการทํา
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที)ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที)รับรู ้
รายการเมื)อเริ) มแรกแตกต่างจากราคาของการทํารายการ ทําให้เครื) องมือทางการเงิ นวัดมูลค่าเมื)อเริ) มแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที)รับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกและราคาของการทํารายการ และ
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที)ได้มาถูกจัดลําดับชัDนการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที) 3
ผลต่างดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชี ซ) ึ งจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์ที)เหมาะสมตลอดอายุของ
เครื) องมือทางการเงินหรื อจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี)ยนลําดับชัDนหรื อเมื)อรายการดังกล่าวสิD นสุ ดลง
(ต) รายได้ จากสัญญาทีทC าํ กับลูกค้ า
(1) การรั บรู้ รายได้
รายได้รับรู ้เมื)อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินที)สะท้อนถึงสิ) งตอบแทนที)กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ) งไม่รวมจํานวนเงินที)เก็บแทนบุคคลที)สาม รายได้ที)รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ)ม และแสดง
สุ ทธิจากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดตามปริ มาณ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ ณ วันที)มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า สําหรับการขายที)ให้สิทธิ ลูกค้าในการคืน
สิ นค้า กลุ่มบริ ษทั ทําการประมาณการรับคืนสิ นค้าจากข้อมูลอัตราการคืนสิ นค้าในอดีตและจะไม่รับรู ้รายได้
จากการขายสิ นค้าสําหรับรายการดังกล่าวรวมถึงยังคงรับรู ้สินค้าที)คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ) งเมื)อได้ให้บริ การ ต้นทุนที)เกี)ยวข้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื)อเกิดขึDน
สําหรับสัญญาที)มีการรวมการขายสิ นค้าและบริ การเข้าด้วยกัน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าและ
การให้บริ การแยกจากกัน หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์
จากสิ นค้าหรื อบริ การนัDน หรื อมีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที)แตกต่างกัน สิ) งตอบแทน
ที)ได้รับจะถูกปันส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที)เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนัDนๆ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
สําหรับโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษที)กลุ่มบริ ษทั มีให้ลูกค้า สิ) งตอบแทนที)ได้รับจะปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขาย
ที)เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและคะแนน จํานวนเงินที)ปันส่ วนให้กบั คะแนนจะรับรู ้เป็ นหนีDสินที)เกิดจากสัญญา และ
รั บรู ้ รายได้เมื) อลูกค้าใช้สิทธิ แลกคะแนนหรื อเมื) อมี ความน่ าจะเป็ นน้อยมากที) ลูกค้าจะใช้สิทธิ แลกคะแนน
ดัง กล่ า ว ทัDง นีD ราคาขายที) เ ป็ นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอ้า งอิ ง กับ ส่ ว นลดที) ใ ห้แ ก่ ลู ก ค้า และ
ความน่าจะเป็ นที)ลูกค้าจะใช้สิทธิแลกคะแนน และจะได้รับการทบทวนการประมาณการดังกล่าว ณ วันสิD นรอบ
ระยะเวลารายงาน
สําหรับสัญญาที)กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นการจัดหาสิ นค้าแทนลูกค้าและไม่มีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าดังกล่าวก่อนที)
ผูข้ ายหลักจะโอนสิ นค้านัDนให้กบั ลูกค้า กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นการในลักษณะการเป็ นตัวแทนและรับรู ้ผลตอบแทน
สุ ทธิของสัญญาดังกล่าว
(2) ยอดคงเหลือของสัญญา
สิ นทรั พย์ที)เกิ ดจากสัญญารั บรู ้ เมื) อกลุ่ มบริ ษทั รั บรู ้ รายได้ก่อนที) จะมี สิทธิ ที)ปราศจากเงื) อนไขในการได้รับ
สิ) งตอบแทน สิ นทรั พย์ที)เกิ ดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ) งตอบแทนที) กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหัก
ค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDน สิ นทรัพย์ที)เกิดจากสัญญาจะถูกจัดประเภทเป็ นลูกหนีDการค้าเมื)อ
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิที)ปราศจากเงื)อนไขในการได้รับสิ) งตอบแทน
หนีDสินที)เกิดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันที)จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนีDสินที)เกิดจากสัญญารับรู ้
เมื)อกลุ่มบริ ษทั ได้รับชําระหรื อมีสิทธิ ที)ปราศจากเงื)อนไขในการได้รับสิ) งตอบแทนที)เรี ยกคืนไม่ได้จากลูกค้า
ก่อนที)กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ที)เกี)ยวข้อง
(3) สิ นทรั พย์ ต้นทุนของสัญญา
สิ นทรั พย์ตน้ ทุนของสัญญาเป็ นต้นทุนส่ วนเพิ)มที) เกิ ดขึD นจากการทําสัญญากับลูกค้า โดยกลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะสามารถเรี ยกเก็บต้นทุนดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนส่ วนเพิ)มจากการทําสัญญาจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื)อ
เกิดขึDนหากคาดว่าระยะเวลาในการตัดจําหน่ายเท่ากับหรื อน้อยกว่าหนึ)งปี
สิ น ทรั พ ย์ต้น ทุ น ของสั ญ ญาวัด มู ล ค่ า ด้ว ยราคาทุ น หั ก ค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า
ค่าตัดจําหน่ ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงอย่างเป็ นระบบตลอดอายุของ
สัญญาที)เกี)ยวข้องซึ) งสอดคล้องกับการรับรู ้รายได้ของสัญญานัDน
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
(ถ) รายได้ อืCน
รายได้อื)นประกอบด้วยเงิ นปั นผล ดอกเบีD ยรั บและอื) นๆ โดยเงิ นปั นผลรั บบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุ นในวันที)
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล
เงินทอน
เงินทอนบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนเมื)อเงินทอนคงค้างในระบบเกินกว่า 6 เดือน
(ท) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ) ึ งรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน เว้นแต่รายการที)เกี)ยวข้องในการรวมธุ รกิจ หรื อรายการที)รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหรื อกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น
ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั บันทึ กโดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุ นประจําปี ที) ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี
ที)ประกาศใช้หรื อที)คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที)รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที)เกี)ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว) คราวที)เกิดขึDนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนีD สิ น และจํา นวนที) ใ ช้เ พื) อ ความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะไม่ ถู ก รั บ รู ้ เ มื) อ เกิ ด จาก
ผลแตกต่ างชั)วคราว สําหรั บการรั บรู ้ ค่าความนิ ยมในครัD งแรก การรั บรู ้ สินทรั พย์หรื อหนีD สินในครัD งแรกซึ) งเป็ น
รายการที)ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัDนไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่าง
ที)เกี)ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที) จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี ก ารที)
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนีD สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิD นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยใช้อตั ราภาษีที)ประกาศใช้หรื อที)คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที)รายงาน ทัDงนีD สิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบนั จะหักกลบกับหนีDสินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื)อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรเพื)อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว) คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันที)รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที) ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
(ธ) กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขัDนพืDนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี)ยถ่วงนํDาหนักที)ออกจําหน่ ายระหว่างปี กําไรต่อหุ ้นปรับลดสําหรับหุ ้นสามัญคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญที)ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี)ยถ่วงนํDาหนักที)ออกจําหน่าย และผลกระทบของ
ตราสารที)อาจเปลี)ยนเป็ นหุน้ สามัญปรับลดทัDงหมดและสิ ทธิซDือหุน้ ของพนักงาน
4

การซืGอบริษทั ย่ อยและส่ วนได้ เสี ยทีไ3 ม่ มอี าํ นาจควบคุม

(ก) การซื Hอบริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์ วิส จํากัด
เมื) อวันที) 8 เมษายน 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ซDื อหุ ้นสามัญบริ ษทั เอ.ที .พี. เฟรนด์ เซอร์ วิส จํากัด ซึ) งเป็ นผูข้ ายแฟรนไชส์
ให้ผูป้ ระกอบการในการให้บริ การงานไปรษณี ยใ์ นการขนส่ งพัสดุ และเป็ นจุดรวบรวมการขนส่ งพัสดุภายในประเทศ
ร้อยละ 20 เป็ นจํานวนเงินรวม 70 ล้านบาท โดยถือเป็ นบริ ษทั ร่ วม เนื) องจากกลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญ
ในบริ ษทั ดังกล่าว
ต่อมา เมื)อวันที) 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้มาซึ) งอํานาจควบคุมทางพฤตินยั ในบริ ษทั เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์ วิส
จํากัด โดยการซืD อหุ ้นทุนในบริ ษทั เพิ)มเติมร้อยละ 18 ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์ วิส
จํากัด เพิ) มขึD นจากเดิ มร้ อยละ 20 เป็ นร้ อยละ 38 สิ) งตอบแทนที) จ่ายประกอบด้ว ยเงิ น สดจํา นวน 63 ล้า นบาท ทัDง นีD
กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนที)เกี)ยวข้องกับการซืDอจํานวน 0.83 ล้านบาท ซึ) งรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
การมี อาํ นาจควบคุมในบริ ษทั เอ.ที .พี. เฟรนด์ เซอร์ วิส จํากัด จะทําให้กลุ่มบริ ษทั มี การขยายจุดรั บชําระเงิ น บริ การ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริ การผ่านเครื) องรับชําระเงินอัตโนมัติ และทําให้มีการขยายธุรกิจขายอาหาร
และเครื) องดื) มผ่านเครื) องอัตโนมัติ กลุ่ มบริ ษทั คาดว่าการซืD อธุ รกิ จดังกล่ าวจะทําให้กลุ่ มบริ ษทั มี ส่วนแบ่ งทาง
การตลาดเพิม) ขึDนจากการขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าของผูถ้ ูกซืDอ
ในระหว่างงวดนับตัDงแต่วนั ที) ซDื อกิ จการจนถึงวันที) 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั เอ.ที .พี. เฟรนด์ เซอร์ วิส จํากัด มีรายได้
จํานวน 503.61 ล้านบาท และกําไรจํานวน 19.73 ล้านบาท ซึ) งรวมเป็ นส่ วนหนึ)งของผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแฟรนไชส์ได้รับการพิจารณาประมาณการโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
38
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ค่าความนิ ยมมาจากทักษะและความสามารถทางการตลาดของบริ ษทั ผูถ้ ูกซืD อ และการร่ วมมือกันซึ) งคาดว่าจะสําเร็ จ
จากการรวมบริ ษทั สู่ ธุรกิ จที) มีอยู่ของกลุ่ มบริ ษทั ทัDงนีD ไม่ มีค่าความนิ ยมที) คาดว่าจะนํามาหักเป็ นค่ าใช้จ่ายทาง
ภาษีเงินได้
ณ วันที)รายงาน การประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาเพื)อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที)ได้มาที)ระบุได้ และหนีDสิน
ที) รับมาจากการซืD อธุ รกิ จยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ ดังนัDนมูลค่ายุติธรรมที) รับรู ้ และการปั นส่ วนของราคาซืD อเป็ นมูลค่า
ที)ประมาณการและอาจมีการปรับปรุ ง
บริ ษทั ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน)
เมื)อวันที) 21 กันยายน 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้มาซึ) งอํานาจควบคุมในบริ ษทั ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน) ซึ) งเป็ นผูผ้ ลิตและ
จําหน่ ายบัตรพลาสติก โดยการซืD อหุ ้นทุนและสิ ทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ร้อยละ 73.48 เป็ นจํานวนเงิน 2,005.02 ล้านบาท
ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน) เป็ นร้อยละ 73.48 สิ) งตอบแทนที)จ่ายประกอบด้วย
เงิ น สดจํา นวน 984.50 ล้า นบาท และเจ้า หนีD ที) ต้อ งจ่ า ยจํา นวน 1,020.52 ล้า นบาท ซึ) งบัน ทึ ก ภายใต้เ จ้า หนีD อื) น
ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 ทัDงนีD กลุ่มบริ ษทั มีตน้ ทุนที) เกี) ยวข้องกับการซืD อจํานวน 5.15
ล้านบาทซึ)งรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
การมีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน) จะทําให้กลุ่มบริ ษทั มีกระบวนการในการผลิตบัตรพลาสติก
เพื)อต่อยอดทางธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั คาดว่าการซืD อธุ รกิ จดังกล่าวจะทําให้กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิ)มขึDนจากการขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าของผูถ้ ูกซืDอ
ในระหว่างงวดนับตัDงแต่วนั ที)ซDื อกิจการจนถึงวันที) 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน) มีรายได้จาํ นวน
299.44 ล้านบาท และกําไรจํานวนเงิน 160.03 ล้านบาท ซึ)งรวมเป็ นส่ วนหนึ)งของผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
มูลค่ายุติธรรมของที)ดินและอาคาร และสัญญาการค้าได้รับการพิจารณาประมาณการโดยผูป้ ระเมินอิสระ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที)จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที)ถือไว้เพื)อขาย ได้แก่ ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้รับการพิจารณา
ประมาณการโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ ต่ อมา เมื) อวันที) 22 ธันวาคม 2564 กลุ่ มบริ ษทั ขายสิ นทรั พย์ที)ถือไว้เพื)อขาย
แก่กิจการที)เกี)ยวข้องกันตามราคาที)ตกลงกัน
ค่าความนิ ยมมาจากทักษะและความสามารถทางการผลิ ตและการตลาดของบริ ษทั ผูถ้ ู กซืD อ และการร่ วมมื อกัน
ซึ) งคาดว่าจะสําเร็ จ จากการรวมบริ ษทั สู่ ธุรกิ จที) มีอยู่ของกลุ่มบริ ษทั ทัDงนีD ไม่มีค่าความนิ ยมที) คาดว่าจะนํามาหัก
เป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้

216

39

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที)รายงาน การประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาเพื)อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที)ได้มาที)ระบุได้ และหนีDสิน
ที) รับมาจากการซืD อธุ รกิ จยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ ดังนัDนมูลค่ายุติธรรมที) รับรู ้ และการปั นส่ วนของราคาซืD อเป็ นมูลค่า
ที)ประมาณการและอาจมีการปรับปรุ ง
สินทรั พย์ ทไี+ ด้ มาและหนี5สินทีร+ ั บมา

หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี@การค้า
ลูกหนี@อืDน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั@น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืDน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีDจดั ประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์ทีDถือไว้เพืDอขาย
ทีDดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สัญญาแฟรนไชส์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืDน
เงินกูย้ มื ระยะสั@นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี@การค้า
เจ้าหนี@อืDน
หนี@สินทีDเกิดจากสัญญา
เงินกูย้ มื ระยะสั@น
ส่ วนของหนี@สินตามสัญญาเช่าทีDถึงกําหนด
ชําระภายในหนึDงปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี@สินหมุนเวียนอืDน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี@สินตามสัญญาเช่า

13
17
17
26

24

40

102,153
10,683
1,574
4,050
2,010
149

มูลค่ ายุตธิ รรม
บริ ษทั
ทีบีเอสพี
จํากัด (มหาชน)
(พันบาท)
94,151
200,452
1,064,544
61,571
11,778

196,304
211,135
1,066,118
4,050
63,581
11,927

1,594
5,281
62,894
127
104
(1,510)
(71,601)
(2,946)
-

320,799
247,151
7,124
26,788
24,629
297
(140,025)
(72,542)
(211,913)
(260,000)

320,799
248,745
12,405
62,894
26,915
24,733
297
(140,025)
(74,052)
(283,514)
(2,946)
(260,000)

(1,452)
(4,585)
(1,879)
(3,279)

(6,110)
(8,266)
(130,500)
(2,086)

(7,562)
(4,585)
(10,145)
(130,500)
(5,365)

บริ ษทั
เอ.ที.พี. เฟรนด์
เซอร์วสิ จํากัด

รวม

217

รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

26

(12,579)

มูลค่ ายุตธิ รรม
บริ ษทั
ทีบีเอสพี
จํากัด (มหาชน)
(พันบาท)
(16,605)

20

(758)
90,030
(55,819)
34,211
100,643

(17,500)
1,193,737
(316,579)
877,158
1,127,864

(18,258)
1,283,767
(372,398)
911,369
1,228,507

(71,854)
63,000

2,005,022

(71,854)
2,068,022

102,153
(63,000)

94,151
(984,500)

196,304
(1,047,500)

39,153

(890,349)

(851,196)

สินทรั พย์ ทไี+ ด้ มาและหนี5สินทีร+ ั บมา

หมายเหตุ
หนี@สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี@สินสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิทรี5 ะบุได้
หั ก ส่ วนได้เสี ยทีDไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมสิ นทรัพย์ สุทธิทรี5 ะบุได้ ทไี5 ด้ รับ
ค่าความนิยมจากการซื@ อธุรกิจ
หั ก มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
ก่อนการเปลีDยนแปลงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย
สิ5 งตอบแทนทีโ5 อนให้

16

เงินสดสุ ทธิทีDได้มาจากการซื@ อบริ ษทั ย่อย
เงินสดทีDจ่าย
กระแสเงินสดรับ (จ่ าย) สุ ทธิ

บริ ษทั
เอ.ที.พี. เฟรนด์
เซอร์วสิ จํากัด

รวม
(29,184)

(ข) การซื Hอส่ วนได้ เสียทีLไม่ มอี าํ นาจควบคุม
ในเดือนมกราคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ซDื อส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั เวนดิDง พลัส จํากัด เพิ)มเติมร้อยละ 3.65 เป็ นเงินสด
จํานวน 32.85 ล้านบาท ทําให้สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของเพิ)มขึDนจากร้อยละ 82.47 เป็ นร้อยละ 86.12 มูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั เวนดิDง พลัส จํากัด ในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที)ซDื อเป็ นเงินจํานวน 292.20
ล้า นบาท กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ ส่ ว นได้เ สี ย ที) ไ ม่ มี อ าํ นาจควบคุ ม ลดลงเป็ นจํา นวน 10.67 ล้า นบาท ซึ) งเกิ ด จากการ
เปลี)ยนแปลงส่ วนของเจ้าของในบริ ษทั เวนดิDง พลัส จํากัด
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ซDือส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน) เพิ)มเติมร้อยละ 0.06 เป็ น
เงินสดจํานวน 1.77 ล้านบาท ทําให้สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของเพิ)มขึDนจากร้อยละ 73.48 เป็ นร้อยละ 73.54 มูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรั พย์สุทธิ ของบริ ษทั ที บีเอสพี จํากัด (มหาชน) ในงบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที) ซDื อเป็ นเงิ น
จํานวน 1,346.14 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลงเป็ นจํานวน 0.87 ล้านบาท ซึ) งเกิด
จากการเปลี)ยนแปลงส่ วนของเจ้าของในบริ ษทั ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน)

218

41
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ซDื อส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์ วิส จํากัด เพิ)มเติมร้อยละ 5
เป็ นเงินสดจํานวน 18.75 ล้านบาท ทําให้สดั ส่ วนความเป็ นเจ้าของเพิ)มขึDนจากร้อยละ 38.00 เป็ นร้อยละ 43.00 มูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรั พย์สุทธิ ของบริ ษทั เอ.ที .พี.เฟรนด์ เซอร์ วิส จํากัด ในงบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที) ซDื อ
เป็ นเงินจํานวน 108.24 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลงเป็ นจํานวน 5.42 ล้านบาท
ซึ) งเกิดจากการเปลี)ยนแปลงส่ วนของเจ้าของในบริ ษทั เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วสิ จํากัด
5

บุคคลหรื อกิจการทีเ3 กีย3 วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที)มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทัDงทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อ
กิจการที)อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั
มี อาํ นาจควบคุมหรื อควบคุ มร่ วมกันทัDงทางตรงและทางอ้อม หรื อมี อิทธิ พลอย่างมี สาระสําคัญในการตัดสิ นใจ
ทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนัDน
ความสัมพันธ์ที)มีกบั การร่ วมค้าและบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ ขอ้ 10 และ 11 สําหรั บบุ คคลหรื อกิ จการอื) น
ที)เกี)ยวข้องกันที)มีรายการระหว่างกันที)มีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนีD
ชื3 อกิจการ

ประเทศทีจ3 ดั ตัGง
/สั ญชาติ
บุคคลอื)นที)เกี)ยวข้องกัน
ไทย
กลุ่มบริ ษทั ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
2564
2563

รายการทีสC ําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเC กียC วข้ องกัน
สําหรั บปี สิIนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบีDยรับ
ดอกเบีDยจ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายอื)น

42

-

12,187
1,334
6,842
7,634
7,830
1,073
-

4,096
1,774
6,647
1,197
3,741
7
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บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
2563

รายการทีสC ําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเC กียC วข้ องกัน
สําหรั บปี สิIนสุ ดวันทีC 31 ธันวาคม

(พันบาท)

การร่ วมค้ า
รายได้จากการให้บริ การ
ดอกเบีDยรับ

15
85

ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัDนของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
บุคคลหรื อกิจการอื3นทีเ3 กีย3 วข้ องกัน
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
กําไรจากการขายที)ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซืDอสิ นค้าหรื อบริ การ
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าเช่าจ่าย
ดอกเบีDยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื)น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

9
85

69,182
1,871
71,053

59,182
Û 2,795
61,977

57,431
1,635
59,066

2,637
159
1,113
156,958
54,251
1,981
1,254
149

1,109
-

130

-

49,371
2,382
51,753
-

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกัน ณ วันที) 31 ธันวาคม มีดงั นีD
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

ลูกหนีIการค้ า
การร่ วมค้า
กิจการอื)นที)เกี)ยวข้องกัน
รวม
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5
5,703
5,708
43

-

-

-

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

ลูกหนีIอืCน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการอื)นที)เกี)ยวข้องกัน
รวม

-

35
1,021,113
1,021,148

-

11,666
35
11,701

2,353
2,353

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัIน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม

13,500
13,500

-

119,105
13,500
132,605

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
ส่ วนทีหC มุนเวียน
บริ ษทั ย่อย

-

-

56,640

28,320

ส่ วนทีไC ม่ หมุนเวียน
บริ ษทั ย่อย

-

-

68,866

134,946

-

-

3,646
3,646

791
791

เจ้ าหนีIการค้ า
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการอื)นที)เกี)ยวข้องกัน
รวม

10
98,625
98,635
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

เจ้ าหนีIอืCน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการอื)นที)เกี)ยวข้องกัน
รวม

-

3
1,020,805
1,020,808

-

3,915
3
1,020,522
1,024,440

4,340
4,340

-

-

491,814

63,970

เงินกู้ยมื ระยะสัIน
บริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
2564
2563

ภาระผูกพันกับกิจการทีเC กียC วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

จํานวนเงินขันI ตํCาทีตC ้ องจ่ ายในอนาคตทังI สิIน
ภายใต้ สัญญาทีบC อกเลิกไม่ ได้
ภายใน 1 ปี

4,000

-

-

-

สัญญาสําคัญทีทC าํ กับกิจการทีเC กียC วข้ องกัน
สัญญาเงินให้ ก้ ยู ืม
บริ ษทั ทําสัญญาเงินให้กยู้ มื ระยะสัDนแก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ)งและการร่ วมค้า เป็ นตัวa สัญญาใช้เงิน โดยมีอตั ราดอกเบีDย
ร้อยละ 3.57 ต่อปี และถึงกําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2565
บริ ษทั ทําสัญญาเงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ) ง โดยมีอตั ราดอกเบีDย MLR ลบด้วยอัตราดอกเบีDยร้อยละ
1.75 ต่อปี และถึงกําหนดชําระภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
สัญญาเงินกู้ยืม
บริ ษทั ออกตัวa สัญญาใช้เงิ นให้กบั บริ ษทั ย่อยจํานวน 5 แห่ ง โดยมี อตั ราดอกเบีD ยร้ อยละ 0.55 ถึ ง 3.72 ต่ อปี และ
ถึงกําหนดชําระภายในเดือนมีนาคม 2565
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
สัญญาจ้ างบริ หารงาน
บริ ษทั ทําสัญญาจ้างบริ หารงานกับบริ ษทั ย่อย 3 แห่ ง เพื)อบริ หารจัดการงานตามที)ระบุในสัญญา ทัDงนีD บริ ษทั จะไม่
ดําเนิ นธุ รกิ จอื)นใดที)มีผลประโยชน์ขดั กันกับบริ ษทั ย่อยดังกล่าว สัญญาดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลา 8 เดื อน เริ) ม
ตัDงแต่วนั ที) 1 พฤษภาคม 2562 ถึ ง 31 ธันวาคม 2562 โดยหากไม่มีฝ่ายหนึ) งฝ่ ายใดบอกเลิ กสัญญาเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ถือว่าสัญญาฉบับนีDมีผลผูกพันตามข้อความเดิมต่อไปอีกคราวละ 6 เดือน โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตกลงที)จะ
จ่ายค่าจ้างบริ หารงานให้แก่บริ ษทั ในอัตราที)ตกลงกันตามสัญญา ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 สัญญาดังกล่าวยังมีผล
บังคับใช้
สัญญาบริ หารจัดการ
บริ ษทั ทําสัญญาบริ หารจัดการกับบริ ษทั ย่อย 2 แห่ง เพื)อบริ หารจัดการงานให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว สัญญาดังกล่าวมี
กําหนดระยะเวลา 3 เดือน เริ) มตัDงแต่วนั ที) 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที) 31 พฤษภาคม 2561 และกําหนดระยะเวลา 9 เดือน
เริ) มตัDงแต่วนั ที) 1 เมษายน 2561 ถึงวันที) 31 ธันวาคม 2561 โดยหากไม่มีฝ่ายหนึ)งฝ่ ายใดบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์
อักษร ให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันตามข้อความเดิมต่อไปอีกคราวละ 3 เดือน โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตกลง
ที)จะจ่ายค่าบริ หารจัดการให้แก่บริ ษทั ในอัตราที)ตกลงกันตามสัญญา ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 สัญญาดังกล่าวยังมี
ผลบังคับใช้
สัญญาตัวแทน
บริ ษทั ทําสัญญาตัวแทนกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ) ง เพื) อจัดการงานตามที) ระบุ ในสัญญา สัญญาดังกล่ าวมี กาํ หนด
ระยะเวลา 1 ปี เริ) มตัDงแต่วนั ที) 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที) 1 พฤศจิกายน 2563 โดยหากไม่มีฝ่ายหนึ)งฝ่ ายใดบอกเลิก
สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันตามข้อความเดิมต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยบริ ษทั
ตกลงที)จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริ ษทั ย่อยในอัตราที)ตกลงกันตามสัญญา ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 สัญญาดังกล่าว
ยังมีผลบังคับใช้
สัญญาทีLปรึ กษา
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ) งได้ทาํ สัญญาจ้างที)ปรึ กษากับกิจการที)เกี)ยวข้องกันแห่ งหนึ) ง โดยบริ ษทั ย่อยจะได้รับคําปรึ กษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ สัญญาดังกล่าวมีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี นับตัDงแต่วนั ที) 1 กันยายน 2564 ถึงวันที) 31
สิ งหาคม 2565 โดยหากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ) งมีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายทราบ
ล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนครบกําหนดสัญญา โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตกลงที)จะจ่ายค่าบริ การ
เป็ นรายเดือนตามอัตราที)ระบุไว้ในสัญญา
46
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสัDนที)มีสภาพคล่องสู ง
รวม

7

(พันบาท)
19,309
3,737
74,064
46,319
71
73
93,444
50,129

9,798
56,936
67
66,801

ลูกหนีกG ารค้ า

ณ วันทีC 31 ธันวาคม
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่า
จะเกิดขึDน
สุ ทธิ

224

9,644
226,308
86
236,038

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

101,292

(พันบาท)
54,164
17,719

28,243

43,182
7,388
4,425
721
5,338
162,346

2,530
433
16
17
1,889
59,049

2,115
936
814
584
982
23,150

2,513
422
2
17
1,889
33,086

(5,290)
157,056

(79)
58,970

(622)
22,528

(57)
33,029
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
2563

ค่ าเผือC ผลขาดทุนด้ านเครดิต
ทีคC าดว่ าจะเกิดขึนI
ณ วันที) 1 มกราคม
เพิ)มขึDน
กลับรายการ
ตัดบัญชี
ณ วันที3 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
2,707
(2,519)
(109)
79

79
5,211
5,290

57
565
622

2,705
(2,648)
57

ข้อมูลเกี)ยวกับความเสี) ยงด้านเครดิตเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29 (ข.1)
8

ลูกหนีผG ่ อนชําระ

ณ วันทีC 31 ธันวาคม
ลูกหนีDผอ่ นชําระ
หั ก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั
ไม่ถึงกําหนด
หั ก รายได้ดอกเบีDยรับรอการรับรู ้
หั ก ค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที)คาดว่าจะเกิดขึDน
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ส่ วนที)ครบกําหนดชําระ ส่ วนที)ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ)งปี
เกินกว่าหนึ)งปี
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
176,382
116,668
54,146
185,497

2564

รวม

2563

170,814

361,879

(6,101)
(20,241)
90,326

(10,742)
(42,768)
122,872

(3,442)
(6,343)
44,361

(12,135)
(27,821)
145,541

(9,543)
(26,584)
134,687

(22,877)
(70,589)
268,413

(2,682)

(4,276)

(7,251)

(11,562)

(9,933)

(15,838)

87,644

118,596

37,110

133,979

124,754

252,575
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

ณ วันทีC 31 ธันวาคม
ลูกหนีDผอ่ นชําระ
หั ก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั
ไม่ถึงกําหนด
หั ก รายได้ดอกเบีDยรับรอการรับรู ้
หั ก ค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที)คาดว่าจะเกิดขึDน
สุ ทธิ

226

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนที)ครบกําหนดชําระ ส่ วนที)ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ)งปี
เกินกว่าหนึ)งปี
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
176,382
100,002
53,203
185,497

2564

รวม

2563

153,205

361,879

(5,865)
(19,695)
74,442

(10,742)
(42,768)
122,872

(3,380)
(6,286)
43,537

(12,135)
(27,821)
145,541

(9,245)
(25,981)
117,979

(22,877)
(70,589)
268,413

(2,682)

(4,276)

(7,251)

(11,562)

(9,933)

(15,838)

71,760

118,596

36,286

133,979

108,046

252,575
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

ณ วันทีC 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนีDผอ่ นชําระสุ ทธิจากรายได้
ดอกเบีDยรับ
รอการรับรู ้

1) ลูกหนีDผอ่ นชําระที)ไม่มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD
ลูกหนีทH ัLวไป
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
82,675
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
6,275
3 - 6 เดือน
5,585
6 - 9 เดือน
2,243
9 - 12 เดือน
1,319
มากกว่า 12 เดือน
1,507
99,604
หั ก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั
ไม่ถึงกําหนด
(6,010)
รวม
93,594
ลูกหนีทH ีLมมี ลู ค่ าสูง
สัดส่ วนตูท้ ี)เกินกําหนดชําระ
หั ก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั
ไม่ถึงกําหนด
รวม

งบการเงินรวม
ยอดลูกหนีDสุทธิ
ที)ใช้ในการตัDง
ค่าเผือ) ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที)
คาดว่าจะเกิดขึDน *
(พันบาท)

27,870

836

4,047
4,650
1,937
1,198
1,356
41,058

405
1,521
969
1,198
1,356
6,285

41,058

6,285

169

154

169

154

399
(19)
380

ค่าเผือ)
ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที)
คาดว่าจะเกิดขึDน

-

* สุ ทธิจากรายได้ดอกเบีDยรับรอการรับรู ้ มูลค่าหลักประกัน และภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั ไม่ถึงกําหนด
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนีDผอ่ นชําระสุ ทธิจากรายได้
ดอกเบีDยรับ
รอการรับรู ้
2) ลูกหนีDผอ่ นชําระที)เปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD
ลูกหนีทH ัLวไป
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั
ไม่ถึงกําหนด
รวม
รวมทัGงสิGน

งบการเงินรวม
ยอดลูกหนีDสุทธิ
ที)ใช้ในการตัDง
ค่าเผือ) ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที)
คาดว่าจะเกิดขึDน *
(พันบาท)

27,749

18,264

548

7,582
7,624
727
153
392
44,227

5,242
5,486
552
142
358
30,044

524
1,646
276
142
358
3,494

(3,514)
40,713

30,044

3,494

71,217

9,933

134,687

* สุ ทธิจากรายได้ดอกเบีDยรับรอการรับรู ้ มูลค่าหลักประกัน และภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั ไม่ถึงกําหนด
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ค่าเผือ)
ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที)
คาดว่าจะเกิดขึDน

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดลูกหนีDสุทธิ
ลูกหนีDผอ่ นชําระที)ใช้ในการตัDง
ค่าเผือ)
สุ ทธิจากรายได้
ค่าเผือ) ผลขาดทุน
ผลขาดทุน
ดอกเบีDยรับ
ด้านเครดิตที)
ด้านเครดิตที)
ณ วันทีC 31 ธันวาคม 2564
รอการรับรู ้
คาดว่าจะเกิดขึDน * คาดว่าจะเกิดขึDน
(พันบาท)
1) ลูกหนีDผอ่ นชําระที)ไม่มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD
ลูกหนีทH ัLวไป
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
65,915
27,870
836
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 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
มากกว่า 12 เดือน
1,507
1,356
1,356
82,598
41,058
6,285
หั ก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั
ไม่ถึงกําหนด
(5,712)
รวม
76,886
41,058
6,285
ลูกหนีทH ีLมมี ลู ค่ าสูง
สัดส่ วนตูท้ ี)เกินกําหนดชําระ
หั ก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั
ไม่ถึงกําหนด
รวม

399
(19)
380

-

169

154

169

154

* สุ ทธิจากรายได้ดอกเบีDยรับรอการรับรู ้ มูลค่าหลักประกัน และภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั ไม่ถึงกําหนด
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดลูกหนีDสุทธิ
ลูกหนีDผอ่ นชําระที)ใช้ในการตัDง
ค่าเผือ)
สุ ทธิจากรายได้
ค่าเผือ) ผลขาดทุน
ผลขาดทุน
ดอกเบีDยรับ
ด้านเครดิตที)
ด้านเครดิตที)
รอการรับรู ้
คาดว่าจะเกิดขึDน * คาดว่าจะเกิดขึDน
(พันบาท)
2) ลูกหนีDผอ่ นชําระที)เปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD
ลูกหนีทH ัLวไป
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
27,749
18,264
548
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 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
มากกว่า 12 เดือน
392
358
358
44,227
30,044
3,494
หั ก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั
ไม่ถึงกําหนด
(3,514)
รวม
40,713
30,044
3,494
รวมทัGงสิGน

117,979

71,271

* สุ ทธิจากรายได้ดอกเบีDยรับรอการรับรู ้ มูลค่าหลักประกัน และภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั ไม่ถึงกําหนด
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9,933

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดลูกหนีDสุทธิ
ลูกหนีDผอ่ นชําระที)ใช้ในการตัDง
ค่าเผือ)
สุ ทธิจากรายได้
ค่าเผือ) ผลขาดทุน
ผลขาดทุน
ดอกเบีDยรับ
ด้านเครดิตที)
ด้านเครดิตที)
ณ วันทีC 31 ธันวาคม 2563
รอการรับรู ้
คาดว่าจะเกิดขึDน * คาดว่าจะเกิดขึDน
(พันบาท)
1) ลูกหนีDผอ่ นชําระที)ไม่มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD
ลูกหนีทH ัLวไป
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
170,279
86,348
2,590
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 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
มากกว่า 12 เดือน
1,276
1,134
1,134
193,497
102,571
8,109
หั ก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั
ไม่ถึงกําหนด
(14,633)
รวม
178,864
102,571
8,109
ลูกหนีทH ีLมมี ลู ค่ าสูง
สัดส่ วนตูท้ ี)เกินกําหนดชําระ
หั ก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั
ไม่ถึงกําหนด
รวม

1,357

723

362

(95)
1,262

723

362

* สุ ทธิจากรายได้ดอกเบีDยรับรอการรับรู ้ มูลค่าหลักประกัน และภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั ไม่ถึงกําหนด
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดลูกหนีDสุทธิ
ลูกหนีDผอ่ นชําระที)ใช้ในการตัDง
ค่าเผือ)
สุ ทธิจากรายได้
ค่าเผือ) ผลขาดทุน
ผลขาดทุน
ดอกเบีDยรับ
ด้านเครดิตที)
ด้านเครดิตที)
รอการรับรู ้
คาดว่าจะเกิดขึDน * คาดว่าจะเกิดขึDน
(พันบาท)
2) ลูกหนีDผอ่ นชําระที)เปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD
ลูกหนีทH ัLวไป
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
69,005
45,188
1,356
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 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
มากกว่า 12 เดือน
648
597
597
96,406
64,520
7,358
หั ก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั
ไม่ถึงกําหนด
(8,145)
รวม
88,261
64,520
7,358
ลูกหนีทH ีLมมี ลู ค่ าสูง
สัดส่ วนตูท้ ี)เกินกําหนดชําระ
หั ก ภาษีมูลค่าเพิ)มที)ยงั
ไม่ถึงกําหนด
รวม

28
(2)
26

รวมทัGงสิGน

268,413

17
-

17

167,831

* สุ ทธิจากรายได้ดอกเบีDยรับรอการรับรู ้ มูลค่าหลักประกัน และภาษีมูลค่าเพิม) ที)ยงั ไม่ถึงกําหนด
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9
-

9

15,838

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที) 31 ธันวาคม ผลรวมของเงิ นลงทุ นขัDนต้นตามสัญญาผ่อนชําระและมูลค่าปั จจุ บนั ของจํานวนเงิ นขัDนตํ)า
ที)ลูกหนีDตอ้ งจ่ายตามการผ่อนชําระ แสดงได้ดงั นีD
2564
ผลรวมของ
เงินลงทุนขัDนต้น
ตามสัญญา
ผ่อนชําระ
ภายในหนึ)งปี
เกินกว่าหนึ)งปี
หั ก รายได้ดอกเบีDยรับรอการรับรู ้
ผลรวมของเงินลงทุนขัGนต้ น
ตามสั ญญาผ่ อนชําระสุ ทธิ

110,567
50,704
161,271
(26,584)
134,687

ผลรวมของ
เงินลงทุนขัDนต้น
ตามสัญญา
ผ่อนชําระ

หั ก รายได้ดอกเบีDยรับรอการรับรู ้
ผลรวมของเงินลงทุนขัGนต้ น
ตามสั ญญาผ่ อนชําระสุ ทธิ

2563

มูลค่าปั จจุบนั
ของจํานวนเงิน
ผลรวมของ
ขัDนตํ)าที)ลูกหนีD เงินลงทุนขัDนต้น
ต้องจ่ายตาม
ตามสัญญา
การผ่อนชําระ
ผ่อนชําระ
(พันบาท)
90,326
165,640
44,361
173,362
134,687
339,002
(70,589)

มูลค่าปั จจุบนั
ของจํานวนเงิน
ขัDนตํ)าที)ลูกหนีD
ต้องจ่ายตาม
การผ่อนชําระ
122,872
145,541
268,413

268,413

2564

ภายในหนึ)งปี
เกินกว่าหนึ)งปี

งบการเงินรวม

94,137
49,823
143,960
(25,981)
117,979

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

มูลค่าปั จจุบนั
ของจํานวนเงิน
ผลรวมของ
ขัDนตํ)าที)ลูกหนีD เงินลงทุนขัDนต้น
ต้องจ่ายตาม
ตามสัญญา
การผ่อนชําระ
ผ่อนชําระ
(พันบาท)
74,442
165,640
43,537
173,362
117,979
339,002
(70,589)

มูลค่าปั จจุบนั
ของจํานวนเงิน
ขัDนตํ)าที)ลูกหนีD
ต้องจ่ายตาม
การผ่อนชําระ
122,872
145,541
268,413

268,413
56
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
การเปลียL นแปลงเงืLอนไขการชําระหนีขH องลูกหนีผH ่ อนชําระ
งบการเงินสําหรับปี สิD นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม ได้รวมผลของการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีDของลูกหนีDผอ่ นชําระ
ด้วยการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขดังนีD
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

ลูกหนีDผอ่ นชําระสุ ทธิจากรายได้ดอกเบีDยรอการรับรู ้
ที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD
ก่อนเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD
หลังเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD

38,489
39,057

67,998
69,127

รายได้ ด อกเบีD ยจากการเปลี) ย นแปลงเงื) อ นไขการชํ า ระหนีD ที) รั บ รู ้ สํ า หรั บ ปี สิD นสุ ดวัน ที) 31 ธั น วาคม 2564
มีจาํ นวน 16.92 ล้านบาท (2563: 20.78 ล้ านบาท)
เงินสดที)รับชําระหนีDผอ่ นชําระที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD มีดงั นีD

เงินสดที)รับชําระหนีDที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD
สําหรับปี สิD นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
32,963

34,224

ณ วันที) 31 ธันวาคม ลูกหนีD ผ่อนชําระที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD แล้วมียอดคงค้างดังนีD
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
ลูกหนีDผอ่ นชําระสุ ทธิจากรายได้ดอกเบีDยรอการรับรู ้
ที)มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD

234

44,227
57

96,434

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั ได้มีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD โดยการเปลี)ยนแปลงระยะเวลาการรับชําระหนีD ให้แก่ลูกหนีD
ตามสัญญาขายผ่อนชําระบางรายที)มียอดหนีD เกินกําหนดชําระ ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนีD ที)เข้าร่ วมโครงการ
ทัDงหมดจํานวน 3,523 สัญญา (2563: 4,714 สั ญญา) โดยมีจาํ นวนหนีD คงค้างหลังเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD
มีจาํ นวนเงินรวม 44.23 ล้านบาท (2563: 96.43 ล้ านบาท) คิดเป็ นร้อยละ 37.49 (2563: ร้ อ ยละ 35.93) ของลูกหนีD
ทัDงสิD น ทัDงนีD บริ ษทั ได้คาํ นวณมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนของหนีD หลังการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขการชําระหนีD และ
บันทึกค่าเผื)อผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึDนจํานวน 3.49 ล้านบาท (2563: 7.37 ล้ านบาท)
9

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2564
2563
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบเพื)อประกอบและอะไหล่
วัตถุดิบ
รวม
หั ก ค่าเผือ) มูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที)บนั ทึกรวม
ในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที)
คาดว่าจะได้รับ
สุ ทธิ

58

108,074
6,955
26,550
74,805
216,384
(23,703)
192,681

(พันบาท)
98,740
9,856
1,070
109,666
(1,304)
108,362

436,722
22,399
436,512

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
471

471

182
182
182

322,110

11,722

241

205
322,315

11,722

241

-

471
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
10

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า

ลักษณะธุรกิจ

การร่ วมค้ าทางตรง
บริ ษทั สบาย เอ็กเชนจ์ จํากัด
บริ ษทั แมกซีH อินชัวรันส์
โบรกเกอร์ จํากัด
รวม
การร่ วมค้ าทางอ้ อม
บริ ษทั สบาย ฟู้ด พลัส จํากัด

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

งบการเงินรวม
มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2564

2563
(พันบาท)

การด้อยค่า
2564
2563

ราคาทุน-สุ ทธิ
2564
2563

บริ การทางการเงิน
และแต้มสิ ทธิประโยชน์
ตัวแทนจําหน่าย
ประกันภัย

50.00

-

743

-

1,250

-

-

-

1,250

-

50.00

-

4,209
4,952

-

5,000
6,250

-

-

-

5,000
6,250

-

จําหน่ายวัตถุดิบ อาหารสด
และอาหารแห้ง

49.99

-

993

-

-

-

-

-

-

-

5,945

-

6,250

-

-

-

6,250

-

รวม

การร่ วมค้าทั+งหมดจดทะเบียนจัดตั+งและดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
งบการเงินรวม
2564
2563

รายการเคลือ) นไหวทีม) ีสาระสําคัญ
สําหรั บปี สิ:นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม
ซื#อเงินลงทุนในบริ ษทั สบาย เอ็กเชนจ์ จํากัด
ซื#อเงินลงทุนในบริ ษทั สบาย แมกซี> อินชัวรันส์
โบรกเกอร์ จํากัด
ซื#อเงินลงทุนในบริ ษทั สบาย ฟู้ด พลัส จํากัด

1,250

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
1,250
-

5,000
1,000

-

5,000
-

-

ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื> อวันที> 8 มกราคม 2564 คณะกรรมการมี มติ อนุ มตั ิ เข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั
สบาย เอ็กเชนจ์ จํากัด ซึ> งเป็ นบริ ษทั ที>จดั ตั#งในประเทศไทย จํานวน 249,999 หุ ้น โดยมีการชําระเริ> มแรกร้อยละ 50
คิดเป็ นจํานวนเงิน 1.25 ล้านบาท
เมื>อวันที> 16 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั สบาย แมกซี> อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึ> งเป็ น
บริ ษทั ที> จดั ตั#งในประเทศไทย จํานวน 250,000 หุ ้น มูลค่าที> ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 2.50 ล้านบาท
ทําให้บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว ต่อมาเมื>อวันที> 27 สิ งหาคม
2564 ที>ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สบาย แมกซี> อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด มีมติอนุ มตั ิการเพิ>มทุนจดทะเบียน
จากเดิ มจํานวน 5 ล้านบาท เป็ นจํานวน 10 ล้านบาท บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ ้นเพิ>มเติมเป็ นจํานวน 250,000 หุ ้น มูลค่า
ที> ต ราไว้หุ้ น ละ 10 บาท เป็ นจํา นวนเงิ น 2.50 ล้า นบาท บริ ษัท มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในบริ ษัท ดัง กล่ า วร้ อ ยละ 50
ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
เมื>อวันที> 10 กันยายน 2564 บริ ษทั สบาย มาร์ เก็ต พลัส จํากัด ซึ> งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระค่าหุ ้นเริ> มแรกของบริ ษทั
สบาย ฟู้ ด พลัส จํา กัด จํา นวน 249,998 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้น ที> ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมี ก ารเรี ย กชํา ระทุ นเริ> มแรก
ร้ อ ยละ 40 คิ ด เป็ นจํา นวนเงิ น 1 ล้า นบาท ทํา ให้ก ลุ่ ม บริ ษ ทั มี ส่ ว นได้เ สี ย ในบริ ษ ทั ดัง กล่ า วร้ อ ยละ 49.99 ของ
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั เวนดิ>ง พลัส จํากัด

จําหน่ายอาหารและเครืD องดืDม
ผ่านเครืD องอัตโนมัติ
บริ ษทั สบาย โซลูชนัD ส์ จํากัด
บริ หารจัดการศูนย์อาหาร
บริ ษทั สบาย มันนีD จํากัด
บริ การทางการเงิน
บริ ษทั เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วสิ
ขายแฟรนไชส์ในการให้บริ การ
จํากัด
งานไปรษณี ยแ์ ละขนส่ งพัสดุ
บริ ษทั สบาย มาร์เก็ต พลัส จํากัด
การลงทุน
บริ ษทั สบาย แคปปิ ตอล พลัส
บริ การให้สินเชืDอ
จํากัด
เพืDอการค้าและการลงทุน
บริ ษทั ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน)
ผลิตบัตรพลาสติก
บริ ษทั วีดีพี โฮลดิ>ง จํากัด
การลงทุน
รวม

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

2564

ราคาทุน

2563

2564

การด้อยค่า

2563

ราคาทุน - สุ ทธิ
2564
2563

(พันบาท)

99.99
99.99

82.47
99.99
99.99

144,500
333,500

288,659
84,500
133,500

-

-

144,500
333,500

288,659
84,500
133,500

43.00
99.99

-

151,750
20,000

-

-

-

151,750
20,000

-

99.99
73.54
99.99

-

200,000
2,006,790
321,509
3,178,049

506,659

-

-

200,000
2,006,790
321,509
3,178,049

506,659
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั เวนดิ>ง พลัส จํากัด
บริ ษทั เอสพีเอ็ม แคปปิ ตอล
จํากัด
รวม

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ราคาทุน
2564

การด้อยค่า
2563

2564

2563

ราคาทุน - สุ ทธิ
2564
2563

(พันบาท)

จําหน่ายอาหารและ
เครืD องดืDมผ่านเครืD องอัตโนมัติ

86.12

-

238,883

-

-

-

238,883

-

การลงทุน

73.54

-

1,000
239,883

-

-

-

1,000
239,883

-

บริ ษทั ย่อยทั*งหมดจดทะเบียนจัดตั*งและดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
รายการเคลือ) นไหวทีม) ีสาระสําคัญ
สําหรั บปี สิ:นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

ซื#อเงินลงทุนในบริ ษทั ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน)
ซื#อเงินลงทุนในบริ ษทั เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วสิ จํากัด
ซื#อเงินลงทุนในบริ ษทั เวนดิ#ง พลัส จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั สบาย มาร์เก็ต พลัส จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั สบาย แคปปิ ตอล พลัส จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั วีดีพี โฮลดิ#ง จํากัด
เพิGมทุนในบริ ษทั สบาย โซลูชนัG ส์ จํากัด
เพิGมทุนในบริ ษทั สบาย มันนีG จํากัด
โอนเงินลงทุนในบริ ษทั เวนดิ#ง พลัส จํากัด

4
4
4

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
2,006,790
151,750
32,850
20,000
200,000
321,509
60,000
200,000
(321,509)
-

2564
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมืGอวันทีG 19 เมษายน 2564 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิการจัดตั#ง บริ ษทั สบาย
มาร์ เก็ต พลัส จํากัด โดยมี ทุนจดทะเบี ยนจํานวน 20 ล้านบาท หุ ้นสามัญจํานวน 2 ล้านหุ ้น มูลค่าทีG ตราไว้หุ้นละ
10 บาท บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ น้ จํานวน 20 ล้านบาทแล้ว ทําให้บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมืGอวันทีG 18 พฤษภาคม
2564
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมืGอวันทีG 10 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิให้จดั ตั#งบริ ษทั สบาย
แคปปิ ตอล พลัส จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ล้านบาท หุน้ สามัญจํานวน 20 ล้านหุน้ มูลค่าทีGตราไว้หุน้ ละ
10 บาท บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ ้นจํานวน 200 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวร้ อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมืGอวันทีG 18 พฤษภาคม
2564
เมืG อ วัน ทีG 12 พฤษภาคม 2564 และวัน ทีG 10 มิ ถุ น ายน 2564 บริ ษ ทั ได้ช ํา ระค่ า หุ ้น ส่ ว นทีG เ หลื อ ของบริ ษ ทั สบาย
โซลูชนัG ส์ จํากัด จํานวน 800,000 หุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 60 ล้านบาท บริ ษทั ยังคงมีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิGมทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมืGอ
วันทีG 10 มิถุนายน 2564
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมืGอวันทีG 4 สิ งหาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิการซื# อหุ ้นสามัญเพิGมทุน
ของบริ ษทั สบาย มันนีG จํากัด จํานวน 20 ล้านหุ ้น มูลค่าทีGตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีการเรี ยกชําระเริG มแรกร้อยละ 25
คิ ด เป็ นจํา นวนเงิ น 50 ล้า นบาท เมืG อ วัน ทีG 8 ตุ ล าคม 2564 บริ ษ ัท ได้ช ํา ระค่ า หุ ้ น ส่ ว นทีG เ หลื อ ร้ อยละ 75 คิ ดเป็ น
จํานวนเงิน 150 ล้านบาท โดยบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมืGอวันทีG 7 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้จดั ตั#งบริ ษทั วีดีพี โฮลดิ#ง
จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 321.51 ล้านบาท หุ ้นสามัญจํานวน 64.30 ล้านหุ ้น มูลค่าทีGตราไว้หุ้นละ 5 บาท
บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ ้นโดยการโอนหุ ้นสามัญทั#งหมดของบริ ษทั เวนดิ#ง พลัส จํากัด ร้ อยละ 86.12 เป็ นจํานวนเงิ น
321.51 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมืGอวันทีG 21 ธันวาคม 2564
2563
เมืG อวันทีG 23 มิ ถุนายน 2563 บริ ษทั ได้ชาํ ระค่ าหุ ้นเพิG มทุ นของบริ ษทั เวนดิ# ง พลัส จํากัด จํานวน 1,649,480 หุ ้น
เพิGมเติมร้อยละ 25 คิดเป็ นจํานวนเงิน 41.24 ล้านบาท บริ ษทั ยังคงมีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวร้อยละ 82.47 ของ
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิGมทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมืGอวันทีG 2 กรกฎาคม
2563
เมืGอวันทีG 30 กรกฎาคม 2563 และวันทีG 17 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุ น้ เพิGมทุนส่ วนทีGเหลือของบริ ษทั เวนดิ#ง
พลัส จํากัด จํานวน 1,649,480 หุ ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน 82.47 ล้านบาท บริ ษทั ยังคงมีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าว
ร้ อยละ 82.47 ของทุ นจดทะเบี ยนและชําระแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบี ยนเพิGมทุ นกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมืGอวันทีG 20 สิ งหาคม 2563
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมืG อวันทีG 10 สิ งหาคม 2563 คณะกรรมการมี มติ อนุ มตั ิ การซื# อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั สบาย มันนีG จํากัด จํานวน 699,998 หุ น้ มูลค่าทีGตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยเสนอซื# อในราคาหุ น้ ละ 15 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงิน 10.50 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
12

ส่ วนได้ เสี ยทีไ6 ม่ มอี าํ นาจควบคุม
ตารางต่ อไปนี# สรุ ปข้อมู ลเกีG ยวกับบริ ษทั ย่อยแต่ ละรายของกลุ่ มบริ ษทั ทีG มีส่วนได้เ สี ยทีG ไม่ มีอาํ นาจควบคุ มทีG มี
สาระสําคัญก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
บริ ษทั ทีบีเอสพี
จํากัด (มหาชน)
2564
2563
ร้อยละของส่ วนได้เสี ยทีGไม่มีอาํ นาจควบคุม

242

26.46

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี#สินหมุนเวียน
หนี#สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยทีGไม่มีอาํ นาจควบคุม

841,871
242,058
(169,956)
(18,131)
895,842
351,122

รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไรทีGแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีGไม่มีอาํ นาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

65

(พันบาท)

บริ ษทั เอ.ที.พี. เฟรนด์
เซอร์วสิ จํากัด
2564
2563
57.00

-

-

156,426
15,726
(104,204)
(4,740)
63,208
60,968

-

324,785
150,514
150,514
39,826

-

510,548
23,485
23,485
13,386

-

147,767
288,280
(520,545)

-

77,711
(1,145)
(1,697)

-

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
13

ทีด# นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

ที#ดิน
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2563
เพิ#มขึGน
โอน
โอน (ไป) จากสิ นทรัพย์เพื#อการให้บริ การ
โอนไปสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จําหน่าย
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
เพิ#มขึGน
ได้มาจากการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 4)
โอน
โอน (ไป) จากสิ นทรัพย์เพื#อการให้บริ การ
จําหน่าย
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื# องใช้
สํานักงาน

เครื# องจักร
และ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ
(พันบาท)

เครื# องรับ
ชําระเงิน
อัตโนมัติ

เครื# องขาย
สิ นค้า
อัตโนมัติ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ติดตัGง

รวม

-

8,914
3,690
2,383
(666)

26,425
5,335
(18)

11,825
5,092
(784)

33,226
1,461
(26,412)
(3,262)

270,130
14,864
8,231
27,811
(154)

265,393
289,175
(122,129)
(158)

540,993
421,098
(299,789)
(113,785)
(15,719)

1,156,906
451,540
(85,974)
(148,541)
(20,761)

76,800
76,800

14,321
1,602
487
73
(580)
15,903

31,742
6,085
12,078
398
(1,128)
49,175

16,133
2,573
158,610
(2)
177,314

5,013
100
579
(209)
5,483

320,882
42,650
48,330
(150)
411,712

432,281
13,445
(599)
445,127

532,798
151,063
191
(13,916)
(76,282)
(24,114)
569,740

1,353,170
204,073
248,745
(27,952)
(26,782)
1,751,254
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม

ค่ าเสื+อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที# 1 มกราคม 2563
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
โอนไปสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จําหน่าย
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563 และ
1 มกราคม 2564
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย

ที#ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ที#ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื# องใช้
สํานักงาน

เครื# องจักร
และ
อุปกรณ์

เครื# องใช้
สํานักงาน

เครื# องจักร
และ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ
(พันบาท)
งบการเงินรวม

ยานพาหนะ
(พันบาท)

เครื# องรับ
ชําระเงิน
อัตโนมัติ

เครื# องขาย
สิ นค้า
อัตโนมัติ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ติดตัGง

รวม

เครื# องรับ
ชําระเงิน
อัตโนมัติ

เครื# องขาย
สิ นค้า
อัตโนมัติ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ติดตัGง

รวม

-

2,473
3,179
(209)
-

12,227
5,793
(1)
-

2,474
2,545
(107)
-

14,852
3,131
(12,204)
(2,610)
-

84,563
45,552
(33)
-

25,139
58,154
(24,828)
(84)
-

2,569
(2,474)

144,297
118,354
(37,032)
(3,044)
(2,474)

-

5,443
3,636
(261)

18,019
6,616
(1,160)

4,912
7,428
(1)

3,169
598
(201)

130,082
58,097
(10)

58,381
50,885
(133)

95

220,101
127,260
(1,766)
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-
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม

ที#ดิน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564

-

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
(158)
8,660

เครื# องใช้
สํานักงาน

เครื# องจักร
และ
อุปกรณ์

23,475

12,339

68

ยานพาหนะ
(พันบาท)
3,566

เครื# องรับ
ชําระเงิน
อัตโนมัติ

เครื# องขาย
สิ นค้า
อัตโนมัติ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ติดตัGง

188,169

109,133

(95)

-

รวม
(253)
345,342
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม

ที#ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื# องใช้
สํานักงาน

เครื# องจักร
และ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ
(พันบาท)

เครื# องรับ
ชําระเงิน
อัตโนมัติ

เครื# องขาย
สิ นค้า
อัตโนมัติ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ติดตัGง

รวม

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิLของกลุ่มบริ ษทั

-

8,878

13,723

11,221

1,844

190,800

373,900

532,703

1,133,069

ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564
ภายใต้กรรมสิ ทธิLของกลุ่มบริ ษทั

76,800

7,244

25,700

164,974

1,917

223,543

335,994

569,740

1,405,912

69
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2563
เพิ#มขึGน
โอน
โอน (ไป) จากสิ นทรัพย์เพื#อการให้บริ การ
โอนไปสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จําหน่าย
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
เพิ#มขึGน
โอน (ไป) จากสิ นทรัพย์เพื#อการให้บริ การ
จําหน่าย
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564

3,866
266
2,383
6,515
36
6,551

เครื# องใช้
สํานักงาน

เครื# องมือและ
อุปกรณ์

20,429
1,970
22,399
4,340
26,739

4,191
320
-

-

(781)
3,730
721

4,451

70

ยานพาหนะ
(พันบาท)
21,537
1,461
(19,002)
(3,262)
734
(209)
525

เครื# องรับ
ชําระเงิน
อัตโนมัติ

267,244
3,351
8,231
27,811
306,637
7,409
48,330
362,376

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ติดตัGง

349,275
140,258
(10,614)
(113,785)
(15,719)
349,415
101,308
(76,282)
(23,277)
351,164

รวม

666,542
147,626
(85,974)
(19,002)
(19,762)
689,430
113,814
(27,952)
(23,486)
751,806
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่ าเสื+อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที# 1 มกราคม 2563
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
โอนไปสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จําหน่าย
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื# องใช้
สํานักงาน

เครื# องมือและ
อุปกรณ์

1,873
1,288
3,161
1,299
4,460

9,443
4,314
13,757
3,971
17,728

1,486
744
(107)
2,123
751
2,874
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ยานพาหนะ
(พันบาท)
11,466
2,250
(10,562)
(2,610)
544
90
(201)
433

เครื# องรับ
ชําระเงิน
อัตโนมัติ

83,804
43,701
127,505
51,436
178,941

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ติดตัGง

2,569
(2,474)
95
(95)
-

รวม

110,641
52,297
(10,562)
(2,717)
(2,474)
147,185
57,547
(201)
(95)
204,436
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื# องใช้
สํานักงาน

เครื# องมือและ
อุปกรณ์

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิLของกลุ่มบริ ษทั

3,354

8,642

1,607

190

179,132

349,320

542,245

ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564
ภายใต้กรรมสิ ทธิLของกลุ่มบริ ษทั

2,091

9,011

1,577

92

183,435

351,164

547,370

ยานพาหนะ
(พันบาท)

เครื# องรับ
ชําระเงิน
อัตโนมัติ

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ติดตัGง

รวม

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื# อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ# งได้คิดค่าเสื# อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที# 31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวน
317.85 ล้านบาท และ 6.59 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 5.00 ล้ านบาท และ 0.86 ล้ านบาท ตามลําดับ)
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
14

สิ นทรัพย์ เพื,อการให้ บริการ
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที' 1 มกราคม 2563
เพิม' ขึ2น
โอนจากที'ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนไปที'ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
เพิม' ขึ2น
โอนจากที'ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนไปที'ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2564

250

164,615
13,972
113,785
(27,811)
264,561
3,661
76,282
(48,330)
296,174

ค่ าเสื+อมราคาสะสม
ณ วันที' 1 มกราคม 2563
ค่าเสื' อมราคาสําหรับปี
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
ค่าเสื' อมราคาสําหรับปี
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2564

15,887
41,476
57,363
57,251
114,614

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2564

207,198
181,560
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
15

สั ญญาเช่ า
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ณ วันที+ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

เครื' องขายสิ นค้าอัตโนมัติ
พื2นที'และคลังสิ นค้า
ยานพาหนะ
อุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื' องจักรและอุปกรณ์
รวม

237,157
55,852
17,462
1,249
261
311,981

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
100,932
116,262
13,812
20,203
10,943
237,397
24,755

21,089
13,388
34,477

ในปี 2564 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เพิ'มขึ2นเป็ นจํานวน 160.26 ล้านบาท และ 2.24 ล้านบาท
ตามลําดับ (2563: 145.28 ล้ านบาท และ 31.91 ล้ านบาท ตามลําดับ)
กลุ่มบริ ษทั เช่ าคลังสิ นค้าหลายแห่ งเป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยมี สิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่ าเมื' อสิ2 นสุ ดอายุสัญญา ค่าเช่ า
กําหนดชําระเป็ นรายเดือนตามอัตราคงที'ตามที'ระบุไว้ในสัญญา
สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ เลือกขยายอายุสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ภายในหนึ' งปี ก่อนสิ2 นสุ ดระยะเวลาเช่ า ซึ' งกลุ่มบริ ษทั
จะประเมินตั2งแต่วนั ที'สญ
ั ญาเช่าเริ' มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที'จะใช้สิทธิ ในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่า
หรื อไม่และจะทบทวนการประเมินดังกล่าวอย่างสมํ'าเสมอ
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

สําหรั บปี สิDนสุ ดวันที+ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

จํานวนทีร+ ั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื' อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- พื2นที'และคลังสิ นค้า
- เครื' องขายสิ นค้าอัตโนมัติ
- ยานพาหนะ
- ที'ดินและสิ' งปลูกสร้าง
- อุปกรณ์สาํ นักงาน
- เครื' องจักรและอุปกรณ์
ดอกเบี2ยจ่ายของหนี2สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าระยะสั2น
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที'มีมูลค่าตํ'า

27,340
15,162
12,690
2,781
2,638
409
14,757
7,262
54,809

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

40,794
11,556
7,637
9,805
7,436
56,669

7,317
4,597
778
6,590
848

7,256
5,849
362
9,280
782

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั2งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจาํ นวน 172.85 ล้านบาท และ 18.38
ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 134.78 ล้ านบาท และ 21.51 ล้ านบาท ตามลําดับ)
16

ค่ าความนิยม
หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที' 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ณ วันที, 31 ธันวาคม

4

ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที' 1 มกราคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที, 31 ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที, 31 ธันวาคม
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งบการเงินรวม
2564
2563
(พันบาท)
1,228,507
1,228,507

-

-

-

1,228,507

-

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
การทดสอบการด้ อยค่ าของหน่ วยสินทรั พย์ ทีDก่อให้ เกิดเงินสดทีDมคี ่ าความนิยม
เพื'อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมได้ถูกปั นส่ วนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที'ก่อให้เกิดเงินสดของ
กลุ่มบริ ษทั (แผนกที'มีการดําเนินงาน) ดังต่อไปนี2
งบการเงินรวม
2564
2563
(พันบาท)
1,127,864
100,643
1,228,507
-

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจบัตรพลาสติก
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจขนส่ ง “ชิปป์ สไมล์”
รวม

มูลค่าที'คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์ที'ก่อให้เกิ ดเงิ นสดมาจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่ าย
โดยการประมาณการคิดลดกระแสเงินสด การวัดมูลค่ายุติธรรมจัดประเภทเป็ นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
ข้อสมมติที'สาํ คัญที'ใช้ในการประมาณมูลค่าที'คาดว่าจะได้รับคืนแสดงในตารางต่อไป ผูบ้ ริ หารกําหนดข้อสมมติจาก
การประเมินแนวโน้มในอนาคตที'เกี'ยวข้องกับธุ รกิจโดยอ้างอิงข้อมูลที'เคยเกิดขึ2นในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอก
และภายใน
ค่ าความนิยมจากการรวมธุรกิจบัตรพลาสติก
งบการเงินรวม
2564
2563
(ร้ อยละ)
11.92
2.00
-

อัตราคิดลด
อัตราการเติบโตสุ ดท้าย

มูลค่าที' คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรั พย์ที'ก่อให้เกิ ดเงิ นสดสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาว่า
มีเหตุผลที'ทาํ ให้เชื'อได้วา่ ไม่มีปัจจัยที'จะส่ งผลให้มูลค่าที'คาดว่าจะได้รับคืนน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ค่ าความนิยมจากการรวมธุรกิจขนส่ ง “ชิปป์ สไมล์ ”
งบการเงินรวม
2564
2563
(ร้ อยละ)
11.66
0.00
-

อัตราคิดลด
อัตราการเติบโตสุ ดท้าย

มูลค่าที' คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรั พย์ที'ก่อให้เกิ ดเงิ นสดสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาว่า
มีเหตุผลที'ทาํ ให้เชื'อได้วา่ ไม่มีปัจจัยที'จะส่ งผลให้มูลค่าที'คาดว่าจะได้รับคืนน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี
อัตราคิ ดลดที' ใช้เป็ นอัตราโดยประมาณก่ อนหักภาษี เงิ นได้ที'อา้ งอิ งจากอัตราดอกเบี2 ยพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี
ซึ' งออกโดยรัฐบาลในตลาดที'เกี'ยวเนื' องกันและมีกระแสเงินสดที'เป็ นสกุลเงินเดียวกัน ปรับปรุ งด้วยความเสี' ยงส่ วนเพิ'ม
ที'สะท้อนการเพิ'มขึ2นของความเสี' ยงของการลงทุนในตราสารทุนทัว' ไปและความเสี' ยงที'เฉพาะเจาะจงของหน่ วย
สิ นทรัพย์ ที'ก่อให้เกิดเงินสด
ประมาณการกระแสเงิ นสดเป็ นการประมาณการสําหรั บ 5 ปี ข้างหน้าและอัตราการเติ บโตสุ ดท้าย ซึ' งอัตราการ
เติบโตกําหนดจากการประมาณการในระยะยาวของผูบ้ ริ หารเกี'ยวกับอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA ประจําปี
ที'สอดคล้องกับข้อสมมติที'วา่ ผูเ้ ข้าร่ วมตลาดจะสามารถทําได้
ประมาณการกําไร EBITDA อ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีตปรับปรุ งด้วยรายการต่อไปนี2
- อัตราการเพิ'มขึ2นของรายได้ประมาณมาจากอัตราการเติบโตถัวเฉลี'ย 5 ปี ย้อนหลังและประมาณปริ มาณการขาย
และการเพิ' มขึ2 นของราคาขายในอี ก 5 ปี ข้างหน้า โดยมี ขอ้ สมมติ ว่าราคาขายสามารถเพิ' มขึ2 นสอดคล้องกับ
ประมาณการเงินเฟ้อในอีก 5 ปี ข้างหน้า
- ต้นทุนเกี'ยวกับสภาพแวดล้อมที'มีนยั สําคัญเป็ นปั จจัยหนึ' งในการประมาณการกําไร EBITDA โดยมีขอ้ สมมติวา่
เพิ'มขึ2นสอดคล้องกับเงินเฟ้อทุกปี
- ประมาณการกระแสเงินสดที'เกี'ยวข้องกับการปรับโครงสร้างซึ' งคาดว่าจะเกิดขึ2นในปี 2565 ได้แสดงไว้ในการ
ประมาณการกําไร EBITDA
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ไม่มีขาดทุนจากการด้อยค่า เนื' องจากประมาณการมูลค่าที'คาดว่าจะได้รับคืนของ
แต่ละหน่วยสิ นทรัพย์ที'ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
17

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

ราคาทุน
ณ วันทีA 1 มกราคม 2563
เพิAมขึ>น
โอน
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
เพิAมขึ>น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
(ดูหมายเหตุข้อ 4)
โอน
จําหน่าย
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
ค่าสิ ทธิบตั ร
และ
สัญญา
เครืA องหมาย
การค้า
แฟรนไชส์
(พันบาท)

ค่าลิขสิ ทธิ*
ซอฟต์แวร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่าง
ติดตั>ง

31,095
8,018
46,272

85,247
52,718
(46,272)

232
50
-

-

-

116,574
60,786
-

85,385
9,586

91,693
108,714

282
220

-

-

177,360
118,520

23,392
51,333
(27)
169,669

1,850
(51,333)
(10,687)
140,237

502

62,894
62,894

1,673
1,673

89,809
(10,714)
374,975

สัญญา
การค้า

รวม

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันทีA 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563
และ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564

5,084
9,169

-

6
26

-

-

5,090
9,195

14,253
19,265
(27)
33,491

-

32
37
69

6,289
6,289

-

14,285
25,591
(27)
39,849

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2563

71,132

91,693

250

-

-

163,075

ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2564

136,178

140,237

433

56,605

1,673

335,126

78
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

ค่าลิขสิ ทธิX
ซอฟต์แวร์

256

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั2ง
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที' 1 มกราคม 2563
เพิ'มขึ2น
โอน
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
เพิ'มขึ2น
โอน
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2564

24,216
7,581
27,458
59,256
3,857
39,580
102,693

23,009
29,704
(27,458)
25,254
88,118
(39,580)
73,792

47,225
37,285
84,510
91,975
176,485

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที' 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2564

4,455
8,104
12,559
14,049
26,608

-

4,455
8,104
12,559
14,049
26,608

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2564

46,697
76,085

25,254
73,792

71,951
149,877
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
18

หนีสE ิ นทีม, ภี าระดอกเบียE

อัตราดอกเบี+ย
(ร้ อยละ)

งบการเงินรวม
ส่ วนที2มี
ส่ วนที2ไม่มี
หลักประกัน
หลักประกัน
(พันบาท)

รวม

2564
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั+นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี+สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส- ิ นทีม0 ภี าระดอกเบีย-

5.82 - 5.84
2.00 - 4.53
2.00 - 5.25
1.89 - 18.36

13,217
148,883
564,183
306,488
1,032,771

61,240
45,945
107,185

13,217
210,123
564,183
352,433
1,139,956

2563
เงินกูย้ มื ระยะสั+นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี+สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส- ิ นทีม0 ภี าระดอกเบีย-

0.80 - 5.75
2.00 - 6.03
4.52 - 19.33

220,000
254,141
260,855
734,996

21,669
106,198
127,867

241,669
254,141
367,053
862,863

หมายเหตุ อัตราดอกเบี+ย
(ร้ อยละ)
2564
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั+นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั+นจากบุคคลหรื อกิจการ
ที2เกี2ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี+สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส- ิ นทีม0 ภี าระดอกเบีย-

5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนที2มี
ส่ วนที2ไม่มี
หลักประกัน
หลักประกัน
(พันบาท)

รวม

5.82 - 5.84
3.00 - 4.53

13,217
135,000

-

13,217
135,000

2.05 - 3.57
2.75 - 4.35
4.66 - 18.36

465,053
11,211
624,481

491,814
13,106
504,920

491,814
465,053
24,317
1,129,401
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

2563
เงินกูย้ มื ระยะสั+นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั+นจากบุคคลหรื อกิจการ
ที2เกี2ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี+สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส- ิ นทีม0 ภี าระดอกเบีย-

หมายเหตุ อัตราดอกเบี+ย
(ร้ อยละ)

5

สินทรั พย์ ทใี+ ช้ เป็ นหลักประกันหนี6สิน
หมายเหตุ
ณ วันที+ 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน

29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนที2มี
ส่ วนที2ไม่มี
หลักประกัน
หลักประกัน
(พันบาท)

รวม

3.47 - 5.75

200,000

-

200,000

0.55 - 3.72
3.67 - 5.25
4.66 - 19.33

179,866
13,584
393,450

63,970
19,593
83,563

63,970
179,866
33,177
477,013

งบการเงินรวม
2564
2563
158,417

(พันบาท)
224,400

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
144,001

200,000

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ'งมีเงินกูย้ มื จํานวน 39.87 ล้านบาท (2563: 66.40 ล้ านบาท) มีขอ้ ผูกพัน
ที'จะต้องปฏิบตั ิตามเงื'อนไขและข้อจํากัดที'กาํ หนดในสัญญากูย้ มื เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี2สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ซึ' งได้รับการพักชําระคืนเงินต้น 6 เดือน และมีกาํ หนดชําระให้เสร็ จสิ2 นภายในเดือนมิถุนายน 2566 ทั2งนี2 บริ ษทั ย่อย
ไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนหนี2สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที'กาํ หนดในสัญญาเงินกูย้ มื ดังกล่าว ณ วันที' 31 ธันวาคม
2564 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อยืนยันการผ่อนผันจากสถาบันการเงิ นสําหรั บการไม่สามารถดํารง
อัตราส่ วนดังกล่าวแล้วภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื' อซึ' งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 517.05 ล้านบาท
และ 45.62 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 48.33 ล้ านบาท และ 40 ล้ านบาท ตามลําดับ) ในการนี2 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ได้นําเงิ นฝากสถาบันการเงิ นเป็ นหลักทรั พย์ค2 าํ ประกันจํานวน 4 ล้านบาท (2563: 4 ล้ านบาท) และมี ขอ้ ผูกพัน
ที' จ ะต้อ งปฏิ บัติ ต ามเงื' อ นไขและข้อ กํา หนดที' ก าํ หนดในสั ญ ญากู้ยืม เช่ น การดํา รงอัต ราส่ ว นหนี2 สิ น ต่ อ ส่ ว น
ของผูถ้ ือหุน้
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
19

เจ้ าหนีอE ื,น
งบการเงินรวม
2564
2563

หมายเหตุ
กิจการทีเ, กีย, วข้ องกัน

1,020,808

5

บุคคลหรื อกิจการอื,น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนี2ค่าสิ นทรัพย์
เงินรับล่วงหน้าจากผูใ้ ช้บริ การ
ภาษีมูลค่าเพิ'มค้างจ่าย
อื'น ๆ
รวม
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
1,024,440

4,340

95,131
54,376
38,916
7,628
23,877
219,928

20,760
25,900
42,991
7,015
12,235
108,901

5,446
6,070
4,426
14,329
30,271

5,645
8,819
4,514
6,233
25,211

1,240,736

108,901

1,054,711

29,551

ประมาณการหนีสE ิ นสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการผลประโยชน์ ทกี+ าํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที'กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื'อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที'กาํ หนดไว้ มีความเสี' ยง
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี' ยงจากอัตราดอกเบี2ย การเพิ'มขึ2นของเงินเดือน
ในอนาคต และอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(พันบาท)
4,075
4,148
-

2,658
-

2,937
211

2,351
95

1,537
98

1,427
63

ณ วันที, 31 ธันวาคม

27,927

6,521

5,783

4,148

ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

งบการเงินรวม
2564
2563

ณ วันที' 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ

4

6,521
18,258

รั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี2ยจากภาระผูกพัน

อัตราคิดลด
การเพิ'มขึ2นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

1.46 - 3.96
4.5 - 6
0 - 35

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(ร้ อยละ)
1.78 - 3.96
1.78 - 3.96
5.5
5.5
0 - 35
0 - 35

1.78 - 3.96
5.5
0 - 35

ข้อสมมติเกี'ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที'เผยแพร่ ทวั' ไปและตารางมรณะ
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี' ยถ่วงนํ2าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที'กาํ หนดไว้เป็ น 13.40 - 17.01 ปี
(2563: 13.4 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี'ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที'เกี'ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที'อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที'รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื'นๆ คงที'
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที+ 31 ธันวาคม

ข้อสมมติเพิ'มขึ2น
2564
2563

อัตราคิดลด (เปลี'ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ'มขึ2นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี'ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี'ยนแปลงร้อยละ 20)

(2,612)

(พันบาท)
(564)
2,878

647

2,841

684

(2,595)

(606)

(3,788)

(1,285)

3,933

1,883

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติเพิ'มขึ2น
ข้อสมมติลดลง
2564
2563
2564
2563
(พันบาท)
(514)
(404)
584
461

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที+ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด (เปลี'ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ'มขึ2นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี'ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี'ยนแปลงร้อยละ 20)
21

ข้อสมมติลดลง
2564
2563

676

484

(600)

(430)

(1,289)

(938)

1,812

1,326

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที' 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุน้ ใหม่
ณ วันที, 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2564
จํานวนหุน้

1
1

1,050,000
315,412

1,050,000
315,412

1,050,000
-

1,050,000
-

1

1,365,412

1,365,412

1,050,000

1,050,000

84

2563
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(พันหุ้น / พันบาท)

จํานวนเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

หุ้นทีอ+ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที' 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุน้ ใหม่
ณ วันที, 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2564

2563

จํานวนหุน้

1
1

1,005,000
196,380

1,005,000
196,380

887,983
117,017

887,983
117,017

1

1,201,380

1,201,380

1,005,000

1,005,000

จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(พันหุ้น / พันบาท)

จํานวนเงิน

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ' งเสี ยง
ต่อหนึ'งหุน้ ในที'ประชุมของบริ ษทั
2564
ในระหว่างปี 2564 มีผใู ้ ช้สิทธิแปลงใบสําคัญแสดงสิ ทธิที'จะซื2อหุน้ สามัญ ดังนี2
1) ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที' จ ะซื2 อ หุ ้น สามัญ SABUY-ESOP1 จํา นวน 21,505,000 หน่ ว ย เป็ นหุ ้น สามัญ จํา นวน
21,505,000 หุ ้น ในราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 2 บาท (มูลค่าที'ตราไว้ 1 บาทต่อหุ ้น และส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น 1 บาท ต่อหุ ้น)
บริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื'อวันที' 7 เมษายน 2564
2) ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที' จ ะซื2 อ หุ ้น สามัญ SABUY-ESOP2 จํา นวน 19,238,179 หน่ ว ย เป็ นหุ ้น สามัญ จํา นวน
19,628,693 หุน้ ในราคาใช้สิทธิหุน้ ละ 7.60 บาท (มูลค่าที'ตราไว้ 1 บาทต่อหุน้ และส่ วนเกินมูลค่าหุน้ 6.60 บาท
ต่อหุน้ ) บริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื'อวันที' 22 ธันวาคม 2564
3) ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที' จ ะซื2 อหุ ้ น สามัญ SABUY-W1 จํา นวน 44,346,043 หน่ ว ย เป็ นหุ ้ น สามัญ จํา นวน
45,246,263 หุน้ ในราคาใช้สิทธิหุน้ ละ 3.19 บาท (มูลค่าที'ตราไว้ 1 บาทต่อหุน้ และส่ วนเกินมูลค่าหุน้ 2.19 บาท
ต่อหุน้ ) บริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื'อวันที' 22 ธันวาคม 2564
ในการประชุ ม สามัญ ประจํา ปี ของผูถ้ ื อ หุ ้น บริ ษ ัท เมื' อ วัน ที' 20 เมษายน 2564 ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารเพิ' ม ทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั และจัดสรรหุ ้นเพิ'มทุนเพื'อรองรับการใช้สิทธิ ซ2ื อหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จากเดิม
จํานวน 1,050.00 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,182.25 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่จาํ นวน 132.25
ล้านหุ ้น มูลค่าที'ตราไว้ 1 บาทต่อหุ ้น โดยการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ'มทุนจํานวนไม่เกิ น 102.75 ล้านหุ ้น เพื'อรองรับ
การใช้สิทธิ ซ2ื อหุ ้นสามัญตาม SABUY-W1 และจํานวนไม่เกิน 29.50 ล้านหุ ้น เพื'อรองรับการใช้สิทธิ ซ2ื อหุ ้นสามัญ
ตาม SABUY-ESOP2 รวมถึงอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ'มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับการเพิ'มทุน
จดทะเบียน บริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื'อวันที' 30 เมษายน 2564
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื'อวันที' 27 สิ งหาคม 2564 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการเพิ'มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั และจัดสรรหุน้ เพิ'มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด ได้แก่ บริ ษทั ที.เค.เอส เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เพื'อรองรับ
แผนการเข้าลงทุนในบริ ษทั ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน) จากทุนจดทะเบียนจํานวน 1,182.25 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จํานวน 1,292.25 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ'มทุ นและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ'มทุ นจํานวน 110.00 ล้านหุ ้น
มู ลค่ าที' ตราไว้ 1 บาทต่ อหุ ้น ในราคาเสนอขาย 8.95 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นจํานวนเงิ น 984.50 ล้านบาท ทั2งนี2 บริ ษทั
ได้รับเงินจากการเพิ'มทุนแล้วและได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื'อวันที' 13 กันยายน 2564
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื'อวันที' 16 ธันวาคม 2564 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเพิม' ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จากทุนจดทะเบี ยนจํานวน 1,292.25 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจํานวน 1,365.41 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่
จํานวน 73.16 ล้านหุ ้ น มู ลค่ าที' ตราไว้ 1 บาทต่ อหุ ้ น ทั2งนี2 บริ ษัทได้จดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื' อวันที'
22 ธันวาคม 2564
2563
การเสนอขายหุ้นต่ อประชาชนเป็ นการทัว+ ไปเป็ นครัDงแรก
บริ ษทั ได้เสนอขายหุ ้นสามัญที' จดั สรรไว้เพื'อเสนอขายให้ประชาชนเป็ นการทัว' ไปเป็ นครั2 งแรกจํานวน 117.02
ล้านหุ น้ โดยเสนอขายในราคาหุ น้ ละ 2.5 บาท (มูลค่าที'ตราไว้ 1 บาทต่อหุ น้ และส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ 1.5 บาทต่อหุ น้ )
บริ ษทั ได้รับเงินจากการขายหุ น้ สามัญที'ออกใหม่เป็ นจํานวนเงินรวม 292.54 ล้านบาท ก่อนหักค่าใช้จ่ายที'เกี'ยวข้อง
กับการเสนอขายหุ น้ ใหม่ต่อประชาชนทัว' ไปเป็ นครั2งแรก หุ น้ ของบริ ษทั เริ' มการซื2 อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที'
11 พฤศจิกายน 2563
ค่าใช้จ่ายที'เกี' ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ ้นจํานวน 14.16 ล้านบาท (สุ ทธิ จากภาษีเงินได้) แสดงหักจากส่ วนเกิ น
มูลค่าหุ น้ ที'ได้รับจากการเสนอขายหุ น้ ใหม่แก่ผลู ้ งทุน ทําให้ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ มีจาํ นวนคงเหลือสุ ทธิ เป็ นจํานวน 161.37
ล้านบาท
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที'บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ น้ ที'จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี2ต2 งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี2จะ
นําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
86
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
22

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี, ะซืEอหุ้นสามัญ
ในการประชุ ม สามัญประจํา ปี ของผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั เมื' อ วัน ที' 20 เมษายน 2564 ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที'จะซื2อหุน้ สามัญของบริ ษทั (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ” หรื อ “SABUY-ESOP 2”) ชนิดระบุชื'อผูถ้ ือ
และไม่สามารถโอนเปลี'ยนมือได้ เว้นแต่เป็ นการโอนให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อ
เป็ นการโอนเนื' องจากกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยถึงแก่กรรม จํานวน 29,500,000 หน่วย อายุ
3 ปี นับแต่วนั ที'ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยมีรายละเอียดเพิ'มเติมดังนี2
รายการ
วันที'ให้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซ2ือหุน้ สามัญ
มูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลาและสัดส่ วนการใช้สิทธิ

รายละเอียด
20 เมษายน 2564
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ สามัญ เว้นแต่จะ
มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื'อนไขการปรับสิ ทธิ
7.75 บาท ต่ อหุ ้น เว้นแต่ กรณี มีการปรั บราคาการใช้สิทธิ ตาม
เงื'อนไขการปรับสิ ทธิ
0.50 บาท ต่อ 1 หน่วย
ผู ้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ SABUY-ESOP 2 สามารถใช้ สิ ท ธิ
ในการซื2 อหุ ้นสามัญที' ออกใหม่ของบริ ษทั ในวันทําการสุ ดท้าย
ของทุก 6 เดือน นับจากวันที'ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต2 งั แต่วนั ที'
20 เมษายน 2564 ถึงวันที' 19 เมษายน 2567 ทั2งนี2 วันกําหนดการ
ใช้สิทธิ ครั2งสุ ดท้ายคือ วันทําการวันสุ ดท้ายก่อนวันที'ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที'ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

มูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที'จะซื2 อหุ ้นสามัญวัดมูลค่าโดยวิธี Black-Scholes Model ภายใต้สมมติฐาน
ทางการเงิน ดังนี2
ราคาหุน้ ณ วันที'ให้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (บาท)
ราคาใช้สิทธิ (บาท)
อัตราเงินปันผลตอบแทนตอบแทนที'คาดหวัง (ร้อยละ)
อัตราดอกเบี2ยปลอดความเสี' ยง (ร้อยละ)
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ปี )
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5.40
7.75
0.0045
0.65
3

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั มีการปรับสิ ทธิของ SABUY-ESOP1 และ SABUY-ESOP2 ซึ' งมีผลตั2งแต่วนั ที' 16 กันยายน 2564 ดังนี2
SABUY-ESOP 1
1.9602
1 ต่อ 1.0203

ราคาใช้สิทธิ (บาท)
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วยต่อหุน้ )

SABUY-ESOP 2
7.5956
1 ต่อ 1.0203

ค่าใช้จ่ายที'เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์สาํ หรับ SABUY-ESOP 1 และ SABUY-ESOP 2 รวมอยูใ่ นต้นทุน
ในการจัดจําหน่ ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ2 นสุ ดวันที'
31 ธันวาคม 2564 มีจาํ นวน 18.15 ล้านบาท (2563: 10.86 ล้ านบาท)
23

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี2จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้

24

ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้

(ก) ส่ วนงานดําเนินงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที'รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที'บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที'เกิดขึ2นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั2นโดยตรงรวมถึงรายการที'ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการที' ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการต้นทุนในการจัดจําหน่ ายและการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน สิ นทรัพย์และหนี2สินอื'น
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี 5 ส่ วนงานที'รายงาน ซึ' งเป็ นหน่วยงานธุ รกิจที'สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั ที'มีสินค้าและ
ให้บริ การที' แตกต่างกัน และมี การบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื' องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาด
ที'แตกต่างกัน การดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานที'รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี2
• ส่ วนงาน 1 ธุ รกิจการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์
• ส่ วนงาน 2 ธุ รกิจจําหน่ายอาหารและเครื' องดื'มผ่านเครื' องอัตโนมัติ
• ส่ วนงาน 3 ธุ รกิจบริ หารจัดการศูนย์อาหาร
• ส่ วนงาน 4 ธุ รกิจขายแฟรนไชส์ในการให้บริ การงานไปรษณี ยแ์ ละขนส่ งพัสดุ
• ส่ วนงาน 5 ธุ รกิจผลิตบัตรพลาสติก
88
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ' งนําเสนอในรายงานการจัดการ
ภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื' อว่าการใช้กาํ ไร
ก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนิ นงานนั2นเป็ นข้อมูลที'เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน
และสอดคล้องกับกิจการอื'นที'ดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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89

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

90

267

รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

สําหรั บปี สิ+นสุ ด 31 ธันวาคม
รายการที'ไม่เป็ นตัวเงินอื'นที'มี
สาระสําคัญ
- ขาดทุนจากการยึดคืนสิ นค้า
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที'คาดว่าจะเกิดขึDน

ธุรกิจการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2564
2563

ธุรกิจจําหน่ ายอาหาร
เครื< องดื<มและสิ นค้ าผ่ าน
เครื< องอัตโนมัติ
2564
2563

งบการเงินรวม
ธุรกิจขายแฟรนไชส์ ในการ
ให้ บริการงานไปรษณีย์
และขนส่ งพัสดุ
2564
2563
(พันบาท)

ธุรกิจบริหารจัดการ
ศูนย์ อาหาร
2564
2563

58,451

53,331

-

-

-

-

5,341

32,069

-

-

(284)

-

สิ นทรัพย์ส่วนงาน
ณ วันที' 31 ธันวาคม

1,843,795

1,627,449

1,076,121

1,031,520

224,873

หนีDสินส่ วนงาน
ณ วันที' 31 ธันวาคม

1,789,561

615,001

539,841

585,379

99,249

-

ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก
2564
2563

ส่ วนงานอื<นๆ
2564
2563

รวมส่ วนงานทีร< ายงาน
2564
2563

-

-

-

-

-

58,451

53,331

4

-

(784)

-

-

-

4,277

32,069

113,489

325,059

-

1,626,814

-

1,039,867

-

6,136,529

2,772,458

37,979

119,267

-

199,262

-

1,078

-

2,748,622

1,238,359
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

สําหรั บปี สิ+นสุ ด 31 ธันวาคม
การจําแนกรายได้
ประเภทของสินค้ าและบริ การหลัก
รายได้ผลตอบแทนจากการให้บริ การ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การตามสัญญา
รายได้ดอกเบีDยจากการผ่อนชําระ
รายได้จากการขายอาหารและ
เครื' องดื'มผ่านตูอ้ ตั โนมัติ
รายได้จากการขายระบบศูนย์อาหาร
รายได้จากการขายแฟรนไชส์ในการ
ให้บริ การงานไปรษณี ยแ์ ละขนส่ ง
พัสดุ
อื'นๆ
รวม
จังหวะในการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ'ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ'ง
รวม

ธุรกิจการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2564
2563

ธุรกิจจําหน่ ายอาหาร
เครื< องดื<มและสิ นค้ าผ่ าน
เครื< องอัตโนมัติ
2564
2563

งบการเงินรวม
ธุรกิจขายแฟรนไชส์ ในการ
ให้ บริการงานไปรษณีย์
และขนส่ งพัสดุ
2564
2563
(พันบาท)

ธุรกิจบริหารจัดการ
ศูนย์ อาหาร
2564
2563

563,615
883
236,911
31,038

604,657
599
169,966
65,194

50,564
-

42,776
-

545
-

-

-

503,253
-

517,345
-

29,766
862,213

43,222
883,638

5,958
559,775

30,649
831,564
862,213

39,584
844,054
883,638

509,211
50,564
559,775

ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก
2564
2563

ส่ วนงานอื<นๆ
2564
2563

6

รวมส่ วนงานทีร< ายงาน
2564
2563

-

1,346
-

-

130,360
-

-

-

-

614,185
131,243
238,802
31,038

689,483
599
169,966
65,194

112,273

60,284

-

-

-

-

-

-

503,253
112,273

517,345
60,284

8,036
568,157

1,246
114,064

640
60,924

496,048
6,218
503,612

-

169,081
299,441

-

6

-

496,048
212,269
2,339,111

51,898
1,512,719

517,345
50,812
568,157

12,522
101,542
114,064

18,234
42,690
60,924

502,266
1,346
503,612

-

299,441
299,441

-

-

6
6

-

1,354,089
985,022
2,339,111

575,163
937,556
1,512,719

ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าบริ ษทั ดําเนินกิจการในส่ วนงานเดียวคือ ธุรกิจการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนัEนจึงมีส่วนงานทีHรายงานเพียงส่ วนงานเดียว
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
(ข) ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั9น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรัพย์ในต่างประเทศทีEมีสาระสําคัญ
(ค) ลูกค้ ารายใหญ่
กลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ดังนั9น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใหญ่จากรายได้รวมของ
กลุ่มบริ ษทั
(ง)

ยอดคงเหลือของสัญญา
หนี$สินทีเ( กิดจากสัญญา

ณ วันทีE 1 มกราคม
รับรู ้เป็ นรายได้ระหว่างปี
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้า
กลับรายการ
ณ วันที3 31 ธันวาคม
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งบการเงินรวม
2564
2563

หมายเหตุ

46,168
(158,565)
2,946
247,070
(123,804)
13,815

4

97

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
63,656
46,168
63,656
(97,635)
(155,618)
(97,635)
145,219
245,266
145,219
(65,072)
(123,804)
(65,072)
46,168
12,012
46,168

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
25

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าขนส่ ง
การเปลีEยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปใช้ไป
ค่าเสืE อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าส่ วนแบ่งผลตอบแทน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายขั9นตํEาทีEตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
ดําเนินงาน
ค่าบริ การอินเทอร์เน็ตสําหรับเครืE อง
รับชําระอัตโนมัติ
วัตถุดิบและวัสดุสิ9นเปลืองใช้ไป
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าส่ งเสริ มการขายและโฆษณา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่านายหน้า
อืEน ๆ
รวมต้ นทุนขาย ต้ นทุนบริการ ต้ นทุน
ในการจัดจําหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการ
บริหาร

455,953
436,512
293,428
290,126
197,362

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)
8,704
7,880
8,451
322,315
11,722
241
220,815
162,831
122,072
326,119
290,660
326,118
202,902
91,932
114,847

59,701

64,105

7,978

10,062

29,204
22,653
16,411
13,556
6,079
4,367
109,700

27,617
33,072
9,788
5,024
8,001
3,550
113,517

29,204
11,972
6,175
5,403
6,079
4,367
72,823

27,617
27,588
5,407
4,050
8,001
3,550
66,376

1,935,052

1,345,529

709,026

724,380

ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี9ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ นจํานวน 0.68
ล้านบาท (2563: จํานวน 0.06 ล้ านบาท สําหรั บกลุ่มบริ ษทั และ 0.05 ล้ านบาท สําหรั บบริ ษทั ) ซึE งแสดงเป็ นส่ วนหนึEงของ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
26

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
2564
2563

ภาษีเงินได้ ทรี( ั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลีEยนแปลงของผลต่างชัวE คราว
รวมภาษีเงินได้

54,662

32,383

17,661

28,166

1,167

(9,907)

7,053

(463)

55,829

22,476

24,714

27,703

งบการเงินรวม

การกระทบยอดเพือ( หาอัตราภาษีทแี( ท้ จริง

2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทีEไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายจ่ายทีEมีสิทธิหกั ได้เพิEม
การใช้ขาดทุนทางภาษีทีEเดิมไม่ได้บนั ทึก
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(พันบาท)

20.00

17.82

99

2563
(พันบาท)
313,356
62,671
(59)
3,462
(9,886)
(359)
55,829

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

18.71

(พันบาท)
120,100
24,020
501
(2,045)
22,476

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ

การกระทบยอดเพือ( หาอัตราภาษีทแี( ท้ จริง

2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายจ่ายทีEมีสิทธิหกั ได้เพิEม
รวม

20.00

23.55

สิ นทรัพย์

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที( 31 ธันวาคม

2564

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

162,340
(64,748)
97,592

2563
(พันบาท)
104,946

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

20,989
3,798
(73)
24,714

27,523
237
(57)
27,703

20.13

งบการเงินรวม
2563

(พันบาท)
137,614

หนีสK ิ น

2564

2563

(87,609)
64,748
(22,861)

(62,100)
62,100
-

(พันบาท)

สิ นทรัพย์

140,115
(62,100)
78,015

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสK ิ น

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที( 31 ธันวาคม

2564

2563

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

118,015
(64,748)
53,267

(พันบาท)
122,420
(64,748)
(62,100)
64,748
60,320
-

100

2564

2563
(62,100)
62,100
-
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2564
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีBการค้าและลูกหนีBผอ่ นชําระ
ความแตกต่างของการรับรู ้รายได้
ประมาณการหนีBสิน
สิ นค้าคงเหลือ
(ค่ าเผื,อการลดมูลค่ าของสิ นค้ า)
ที:ดิน อาคารและอุปกรณ์
(ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
ประมาณการหนีBสินสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนีBสินที:เกิดจากสัญญา
ค่าเสื: อมราคาตามสัญญาเช่า
ยอดขาดทุนยกไป
รวม
หนี:สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ตน้ ทุนของสัญญา
ปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ที:ได้จากการซืB อบริ ษทั ย่อย
รวม
สุ ทธิ
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ณ วันที/
1 มกราคม

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื:น
(พันบาท)

ได้มาจาก
การรวมธุรกิจ

ณ วันที/
31 ธันวาคม

14,578
801
3,250

(644)
(2)
(374)

-

716
-

14,650
799
2,876

220

67

-

4,326

4,613

-

-

-

3,143

3,143

1,304
102,843
311
16,808
140,115

517
(3,722)
(26)
1,676
(2,508)

-

3,652
155
12,741
24,733

5,473
99,121
440
31,225
162,340

(62,100)

(2,648)

-

-

(64,748)

(62,100)

6,323
3,675

-

(29,184)
(29,184)

(22,861)
(87,609)

78,015

1,167

-

(4,451)

74,731

101

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2563
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี9การค้าและลูกหนี9ผอ่ นชําระ
ความแตกต่างของการรับรู ้รายได้
ประมาณการหนี9สิน
สิ นค้าคงเหลือ
(ค่ าเผืGอการลดมูลค่ าของสิ นค้ า)
ประมาณการหนี9สินสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี9สินทีEเกิดจากสัญญา
ยอดขาดทุนยกไป
ค่าเสืE อมราคาตามสัญญาเช่า
รวม

ณ วันที3
1 มกราคม

25,763
824
2,513

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืEน
(พันบาท)

ณ วันที3
31 ธันวาคม

(11,185)
(23)
737

-

14,578
801
3,250

-

-

220

814
70,448
7,745
108,327

490
32,395
9,063
311
31,788

-

1,304
102,843
16,808
311
140,115

หนี$สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสืE อมราคาตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สิ นทรัพย์ตน้ ทุนของสัญญา
รวม

(218)
(40,001)
(40,219)

218
(22,099)
(21,881)

-

(62,100)
(62,100)

สุ ทธิ

68,108

9,907

-

78,015

220

102
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

280

ณ วันที3
1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืEน
(พันบาท)

ณ วันที3
31 ธันวาคม

2564
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี9การค้าและลูกหนี9ผอ่ นชําระ
ความแตกต่างของการรับรู ้รายได้
ประมาณการหนี9สิน
ประมาณการหนี9สินสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี9สินทีEเกิดจากสัญญา
ค่าเสืE อมราคาตามสัญญาเช่า
รวม

14,574
801
3,247

(882)
(2)
(374)

-

13,692
799
2,873

830
102,843
125
122,420

327
(3,722)
248
(4,405)

-

1,157
99,121
373
118,015

หนี$สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ตน้ ทุนของสัญญา
รวม

(62,100)
(62,100)

(2,648)
(2,648)

-

(64,748)
(64,748)

สุ ทธิ

60,320

(7,053)

-

53,267

103

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที3
1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืEน
(พันบาท)

ณ วันที3
31 ธันวาคม

2563
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี9การค้าและลูกหนี9ผอ่ นชําระ
ความแตกต่างของการรับรู ้รายได้
ประมาณการหนี9สิน
ประมาณการหนี9สินสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี9สินทีEเกิดจากสัญญา
ค่าเสืE อมราคาตามสัญญาเช่า
รวม

25,763
824
2,510

(11,189)
(23)
737

-

14,574
801
3,247

531
70,448
100,076

299
32,395
125
22,344

-

830
102,843
125
122,420

หนี$สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสืE อมราคาตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สิ นทรัพย์ตน้ ทุนของสัญญา
รวม

(218)
(40,001)
(40,219)

218
(22,099)
(21,881)

-

(62,100)
(62,100)

สุ ทธิ

59,857

463

-

60,320

บริ ษ ัท ย่อ ยประเมิ น ผลประโยชน์ ทีE จ ะได้รั บ จากสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อตัด บัญ ชี จ ากผลขาดทุ น ทางภาษี แ ละ
ผลแตกต่างชัวE คราวโดยใช้ประมาณการจากผลประกอบการจริ งและการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตซึE งอาศัย
การประมาณการสมมติฐานของผูบ้ ริ หารเกีEยวกับการเติบโตของรายได้และการเพิEมขึ9นของกําไรจากการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนืE องจากกลุ่มบริ ษทั เชืEอว่า
จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอทีEจะนําผลขาดทุนทางภาษีทีEยงั ไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ ซึE งเป็ นไปตามแผนธุ รกิจของ
กลุ่มบริ ษทั ทีEสามารถทํากําไรจากการดําเนิ นงานเพิEมขึ9นในอนาคต อย่างไรก็ตาม มีความเป็ นไปได้ว่าภาษีเงินได้
รอการตัด บัญชี จากผลขาดทุ นทางภาษี ย กมาทั9ง หมดหรื อบางส่ ว นอาจหมดอายุและไม่ ได้นํา มาใช้ประโยชน์
ในท้ายทีEสุด ทั9งนี9ขาดทุนทางภาษีจะสิ9 นสุ ดในปี 2569
104
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
27

กําไรต่ อหุ้น

กําไรทีเ3 ป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษทั (ขัKนพืนK ฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญทีอ( อกจําหน่ ายแล้ ว
จํานวนหุน้ สามัญทีEออก ณ วันทีE 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ทีEออกจําหน่าย
วันทีE 11 พฤศจิกายน
ผลกระทบจากหุน้ ทีEออกจําหน่าย
วันทีE 17 กันยายน
ผลกระทบจากหุน้ ทีEออกให้แล้วตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลีย3 ถ่ วงนําK หนัก
(ขัKนพืนK ฐาน)
ผลกระทบตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถวั เฉลีย3 ถ่ วงนําK หนัก
(ปรับลด)
กําไรต่ อหุ้น (ขัKนพืนK ฐาน) (บาท)
กําไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

282

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(พันบาท/พันหุ้น)
213,605

102,058

80,232

109,911

1,005,000

887,983

1,005,000

887,983

-

16,306

-

16,306

31,644

-

31,644

-

24,980

-

24,980

-

1,061,624
62,302

904,298
-

1,061,624
62,302

904,298
-

1,123,926

904,298

1,123,926

904,298

0.201
0.190

0.112
0.112

0.076
0.071

0.122
0.122

105

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
28

29

เงินปันผล
วันทีEอนุมตั ิ

กําหนดจ่าย

2564
เงินปันผลประจําปี 2563
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2564

20 เมษายน 2564
4 สิ งหาคม 2564

พฤษภาคม 2564
กันยายน 2564

0.03
0.03

30.83
30.80

2563
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2563
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2563

19 มิถุนายน 2563
3 กันยายน 2563

กรกฎาคม 2563
กันยายน 2563

0.023
0.340

20.42
301.92

อัตราต่อหุน้
(บาท)

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

เครื3 องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี9 เงินให้กูย้ ืม เจ้าหนี9 เงินกูย้ ืมระยะสั9น และเงินกูย้ ืมระยะยาวทีEถึงกําหนด
ชําระภายในหนึE งปี มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนืEองจากเครืE องมือทางการเงินเหล่านี9จะครบกําหนด
ในระยะเวลาอันสั9น
เงินกูย้ มื ระยะยาว และหนี9 สินตามสัญญาเช่ามีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนืE องจากอัตราดอกเบี9ยตาม
สัญญาใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี9ยในตลาด
(ข) นโยบายการจัดการความเสีGยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริ หารจัดการความเสีGยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หาร
ความเสีE ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั9งคณะกรรมการบริ หารความเสีE ยงซึE งรับผิดชอบในการพัฒนา
และติดตามนโยบายการบริ หารความเสีE ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสีE ยงจะรายงานการดําเนินการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํEาเสมอ
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
นโยบายการบริ หารความเสีE ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทําขึ9นเพืEอระบุและวิเคราะห์ความเสีE ยงทีEกลุ่มบริ ษทั เผชิ ญเพืEอกําหนด
ระดับความเสีE ยงทีE เหมาะสม รวมถึ งควบคุ มและติ ดตามความเสีE ยงให้อยู่ในระดับทีE ยอมรั บได้ นโยบายและระบบ
การบริ หารความเสีE ยงได้รับการทบทวนอย่างสมํEาเสมอเพืEอให้สะท้อนการเปลีEยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและ
การดําเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษทั กลุ่ มบริ ษทั มี เป้ าหมายในการรั กษาสภาพแวดล้อมการควบคุ มให้เป็ นระเบี ยบและ
มีประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมและกําหนดมาตรฐานและขั9นตอนในการบริ หารเพืEอให้พนักงานทั9งหมดเข้าใจถึง
บทบาทและภาระหน้าทีEของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่ มบริ ษทั กํากับดู แลว่าผูบ้ ริ หารมี การติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามวิธีปฏิ บตั ิ และนโยบาย
การบริ หารความเสีE ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสีE ยงให้สอดคล้องกับความเสีE ยงทีEกลุ่มบริ ษทั
เผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในทําหน้าทีE
ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสีE ยงอย่างสมํEาเสมอและในกรณี พิเศษและจะรายงาน
ผลทีEได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ความเสีGยงด้ านเครดิต
ความเสีE ยงด้านเครดิตเป็ นความเสีE ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตาม
เครืE องมื อทางการเงิ นไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึE งโดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากลูกหนี9 ทีEเป็ น
ลูกค้า
(ข.1.1) ลูกหนี9การค้าและลูกหนี9ผอ่ นชําระ
ความเสีE ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั ได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาถึงปั จจัยอืEนๆ ซึE งอาจส่ งผลต่อความเสีE ยงด้านเครดิตของลูกค้า
ซึE งรวมถึ งความเสีE ยงของการผิดนัดชําระซึE งเกีE ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมทีE ลูกค้าดําเนิ นธุ รกิ จอยู่
รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 24
คณะกรรมการบริ หารความเสีE ยงกําหนดนโยบายด้านเครดิตเพืEอวิเคราะห์ความน่าเชืEอถือของลูกค้า
รายใหม่ แต่ ละรายก่ อนทีE กลุ่ มบริ ษทั จะเสนอระยะเวลาและเงืE อนไขทางการค้า กลุ่ มบริ ษทั จะ
ทบทวนวงเงินยอดขายทีEกาํ หนดไว้สาํ หรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็ นรายไตรมาส ยอดขาย
ทีEเกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารความเสีE ยง
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบริ ษทั จํากัดฐานะเปิ ดต่อความเสีE ยงด้านเครดิ ตของลูกหนี9 การค้าด้วยการกําหนดระยะเวลา
การจ่ า ยชํา ระสู ง สุ ด ทีE 3 เดื อ น และมี ก ารติ ด ตามยอดคงค้า งของลู ก หนี9 การค้า อย่า งสมํEา เสมอ
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ9 นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั9งสํารองของผลขาดทุน
ด้านเครดิตทีEคาดว่าจะเกิดขึ9นคํานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี9 คงค้างนับจากวันทีEถึงกําหนดชําระ
สําหรับกลุ่มลูกค้าทีE มีรูปแบบของความเสีE ยงด้านเครดิ ตทีEคล้ายคลึงกัน และสะท้อนผลแตกต่าง
ระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตทีEผา่ นมา สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และมุมมองของกลุ่มบริ ษทั ทีE
มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุทีEคาดการณ์ไว้ของลูกหนี9
ข้อมูลเกีEยวกับลูกหนี9การค้าและลูกหนี9ผอ่ นชําระเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 ตามลําดับ
(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ความเสีE ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ทีEเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํ กัดเนืE องจาก
คู่สญ
ั ญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึE งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสีE ยงด้านเครดิตตํEา
(ข.1.3) การคํ9าประกัน
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี น โยบายให้ก ารคํ9า ประกัน ทางการเงิ น แก่ ห นี9 สิ น ของบริ ษ ทั ย่อ ยเท่ า นั9น ณ วัน ทีE
31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ออกหนังสื อคํ9าประกันวงเงินสิ นเชืE อกับธนาคารสําหรับบริ ษทั ย่อย
2 แห่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 18)
(ข.2) ความเสีGยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กํากับดู แลความเสีE ยงด้านสภาพคล่องและรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด
ทีEผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพืEอใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนในกระแสเงินสด
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ตารางต่อไปนี9 แสดงระยะเวลาการครบกําหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี9 สินทางการเงิ น ณ วันทีEรายงาน โดย
จํานวนเงินเป็ นจํานวนขั9นต้นซึEงไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี9ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

ณ วันที' 31 ธันวาคม
2564
หนี-สินทางการเงินทีไ' ม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนีBการค้า
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนีBสินตามสัญญาเช่า

2563
หนี-สินทางการเงินทีไ' ม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนีBการค้า
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนีBสินตามสัญญาเช่า

ณ วันที' 31 ธันวาคม
2564
หนี-สินทางการเงินทีไ' ม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนีBการค้า
เงินกูย้ มื จากกิจการทีEเกีEยวข้องกัน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนีBสินตามสัญญาเช่า
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มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(พันบาท)

รวม

277,403
787,522
352,433
1,417,358

277,403
401,767
148,357
827,527

385,755
230,651
616,406

-

277,403
787,522
379,008
1,443,933

181,618
495,810
367,053
1,044,481

181,618
368,676
128,079
678,373

126,910
246,349
373,259

224
224

181,618
495,810
374,428
1,051,856

มูลค่า
ตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
หรื อน้อยกว่า
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(พันบาท)

76,112
491,814
613,270
24,317
1,201,867

76,112
491,814
270,086
13,001
851,013
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343,184
13,122
356,306

-

รวม

79,112
491,814
613,270
26,123
1,207,319

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที' 31 ธันวาคม
2563
หนี-สินทางการเงินทีไ' ม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนีBการค้า
เงินกูย้ มื จากกิจการทีEเกีEยวข้องกัน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนีBสินตามสัญญาเช่า

มูลค่า
ตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
หรื อน้อยกว่า
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
(พันบาท)

98,977
63,970
379,866
33,177
575,990

98,977
63,970
259,080
12,161
434,188

120,786
24,054
144,840

-

รวม

98,977
63,970
379,866
36,215
579,028

(ข.3) ความเสีGยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสีE ยงทีEมูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนาคตของเครืE องมือทางการเงินจะมีความผันผวน
อันเนืEองมาจากการเปลีEยนแปลงของราคาตลาด ความเสีE ยงด้านตลาดมีดงั นี9
(ข.3.1) ความเสีE ยงด้านอัตราแลกเปลีEยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสีE ยงด้านอัตราแลกเปลีEยนทีEเกีEยวข้องกับซื9 อสิ นค้าและอุปกรณ์ทีEเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
ความเสี(ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที( 31 ธันวาคม

เงินเหรี ยญ
สหรัฐ
อเมริ กา

เงินยูโร

เงินปอนด์

2563

เงินเยน
(พันบาท)

เงินเหรี ยญ
สหรัฐ
อเมริ กา

เงินยูโร

รวม

(8,203)
(304)

(3,093)
-

(11,402)

(3,093)
(11,402)

รวม

เจ้าหนี9การค้า
เจ้าหนี9อื<น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ทีม8 คี วามเสี8 ยง

(8,195)
(38)

11
(266)

(19)
-

-

(8,233)

(255)

(19)

-

(8,507)

(3,093)

(11,402)

(14,495)

ประมาณการยอดซื9อสิ นค้า
ประมาณการยอดซื9อสิ นทรัพย์
ยอดรวมความเสี8 ยงจากประมาณการ

(82,622)
(24)
(90,879)

(520)
(775)

(340)
(359)

(148)
(148)

(83,630)
(24)
(92,161)

(9,740)
(6,136)
(18,969)

(11,402)

(9,740)
(6,136)
(30,371)

ยอดความเสี8 ยงรวม

(90,879)

(775)

(359)

(148)

(92,161)

(18,969)

(11,402)

(30,371)
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
(ข.3.2) ความเสี) ยงด้านอัตราดอกเบี5ย
ความเสี) ยงด้านอัตราดอกเบี5ยเป็ นความเสี) ยงที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี5ยตลาด
ซึ) งส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั เนื) องจากดอกเบี5 ยของ
เงิ นกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราลอยตัวทําให้กลุ่มบริ ษทั มีความเสี) ยงด้านอัตราดอกเบี5ย กลุ่มบริ ษทั ได้
ลดความเสี) ยงดังกล่าวด้วยการทําให้มนั) ใจว่าดอกเบี5ยที)เกิ ดจากเงิ นกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราลอยตัว
ที)ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี5ยในตลาด
ความเสี(ยงด้ านอัตราดอกเบี4ย
ณ วันที( 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563
(พันบาท)

เครื( องมือทางการเงินทีม( ีอัตรา
ดอกเบี4ยคงที(
หนี5สินทางการเงิน
เครื( องมือทางการเงินทีม( ีอัตรา
ดอกเบี4ยผันแปร
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี5สินทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(6,457)

(7,879)

18,500
(781,065)
(762,565)

(487,931)
(487,931)

-

-

258,111
(1,105,084)
(846,973)

163,266
(443,836)
(280,570)

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในกระแสเงินสดของเครื; องมือที;มอี ัตราดอกเบีย> ผันแปร
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสัญญาแลกเปลี)ยนอัตราดอกเบี5ยและสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี5 สินทางการเงิน
ที)วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ดังนั5น การเปลี)ยนแปลงในอัตราดอกเบี5ยผันแปร ณ วันที)
รายงานไม่ส่งผลต่อกําไรหรื อขาดทุน
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
30

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั) คงเพื)อรักษาความเชื) อมัน) ของนักลงทุน เจ้าหนี5
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อย่างสมํ)าเสมอ โดยพิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ) งไม่รวม
ส่ วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั5งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ

31

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไ< ม่ เกีย< วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2564
2563
จํานวนเงินขัน4 ตํ(าทตี( ้ องจ่ ายในอนาคตทัง4 สิ4น
ภายใต้ สัญญาทีบ( อกเลิกไม่ ได้
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
เครื) องจักรและอุปกรณ์
ภาระผูกพันอื(น ๆ
คําสัง) ซื5อที)ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อวัสดุตกลงแล้ว
หนังสื อคํ5าประกันจากธนาคาร
รวม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

46,083
3,587
49,670

20,874
2,526
23,400

2,044
318
2,362

1,561
2,526
4,087

3,006

-

-

-

145,858
47,835
193,693

3,728
25,960
29,688

18,809
25,460
44,269

22,243
122,086
144,329

สัญญาทสี( ําคัญ
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าเครื) องใช้สาํ นักงานกับบุคคลและบริ ษทั ในประเทศหลายแห่ง โดยมีระยะเวลา 1 ปี ถึง 4 ปี
ซึ)งจะสิ5 นสุ ดสัญญาในระยะเวลาที)แตกต่างกันจนถึงปี 2569
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ณ วัน ที) 31 ธั น วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษัท และบริ ษัท มี ภ าระผู ก พัน จากหนั ง สื อ คํ5า ประกัน ที) อ อกโดยธนาคาร
เพื)อคํ5าประกันการรับชําระค่าสาธารณู ปโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ให้บริ การรับชําระเงินภายใต้บนั ทึกข้อตกลง
การให้บริ การรับชําระเงิน การซื5 อสิ นค้า การใช้ไฟฟ้าและเพื)อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา จํานวน 122.14
ล้านบาท และ 25.96 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 47.84 ล้ านบาท และ 25.46 ล้ านบาท ตามลําดับ) ในการนี5 บริ ษทั ได้
นําเงินฝากสถาบันการเงินเป็ นหลักทรัพย์ค5 าํ ประกันจํานวน 2.9 ล้านบาท (2563: 2.9 ล้ านบาท)
32

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื)อวันที) 10 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ดังต่อไปนี5
1) อนุ มตั ิ การซื5 อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เพย์โพสต์ เซอร์ วิส จํากัด จากผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มในสัดส่ วนไม่เกิ นร้ อยละ 75
ของทุนจดทะเบียน เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 56.25 ล้านบาท
2) อนุ มตั ิการซื5 อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ลอนดรี5 บาร์ ไทย จํากัด จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในสัดส่ วนไม่เกิ นร้อยละ 20 ของ
ทุนจดทะเบียน เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 45 ล้านบาท
3) อนุ ม ตั ิการซื5 อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ซิ ต5 ีซอฟท์ อินโฟเทค จํากัด จากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มในสัดส่ วนไม่เกิ นร้ อยละ 60
ของทุนจดทะเบียน เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 58.50 ล้านบาท
4) อนุ มตั ิให้บริ ษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จํากัด ซึ) งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ซื5 อหุ ้นในบริ ษทั อีXดแล็บ จํากัด
ในสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 10.15 ของทุนจดทะเบียน เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 27.55 ล้านบาท และซื5 อหุ น้ ในบริ ษทั
คีน โปรไฟล์ (ประเทศไทย) จํากัด ในสัดส่ วนไม่เกิ นร้ อยละ 15 ของทุนจดทะเบี ยน เป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิ น
10 ล้านบาท
5) อนุมตั ิการเพิ)มทุนในบริ ษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จํากัด และอนุมตั ิสดั ส่ วนการลงทุนเป็ นร้อยละ 100
เมื) อวันที) 14 มกราคม 2565 บริ ษทั ได้จดั ตั5งบริ ษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ และบริ ษทั สบาย สปี ด จํากัด ซึ) งมี
ทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท (หุน้ สามัญจํานวน 100,000 หุน้ มูลค่าที)ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท)
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื)อวันที) 30 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ดังต่อไปนี5
1) อนุม ตั ิการเข้าลงทุนในกลุ่มบริ ษทั โอมันนี) ในสัดส่ วนร้อยละ 60 ของบริ ษทั ร่ วมทุนจัดตั5งใหม่ เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
2) อนุ มตั ิการซื5 อหุ ้นสามัญของบริ ษทั คาร์ ฟิน อินเตอร์ กรุ๊ ป จํากัด ในสัดส่ วนไม่เกิ นร้อยละ 20 เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 30 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2564
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื)อวันที) 12 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ดังต่อไปนี5
1) อนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนในบริ ษทั อินดีม กรุ๊ ป จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 30 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 49.50 ล้านบาท
และเข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั อินดีม กรุ๊ ป จํากัด ในการจัดตั5งบริ ษทั ร่ วมทุนในสัดส่ วนร้อยละ 60 เป็ นจํานวนเงิน
3 ล้านบาท
2) อนุม ตั ิให้บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ ซึ) งเป็ นบริ ษทั ย่อย เข้าลงทุนในบริ ษทั ลอคบอกซ์
กรุ๊ ป จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 20 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 48.75 ล้านบาท
3) อนุ ม ตั ิ ให้บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ ซึ) งเป็ นบริ ษทั ย่อย ซื5 อหุ ้นเพิ) มทุ นของบริ ษทั
ดิ อะชีฟเวอร์ 59 จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 20 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1.25 ล้านบาท
4) อนุมตั ิให้บริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ ซึ) งเป็ นบริ ษทั ย่อย เข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ดิ อะชีฟ
เวอร์ 59 จํากัด ในการจัดตั5งบริ ษทั โดยมีสดั ส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 50 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 35 ล้านบาท
เมื)อวันที) 18 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษทั ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั จํานวน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี5ยร้อยละ
6.25 ต่อปี
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื)อวันที) 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เสนอที)ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ดังต่อไปนี5
1) อนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท จํานวนประมาณ 38.86 ล้านบาท
2) อนุ มตั ิการซื5 อหุ ้นสามัญเพิ)มทุนของบริ ษทั นครหลวง แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ในสัดส่ วนร้อยละ 25 เป็ น
จํานวนเงิ น 779.25 ล้านบาท โดยชําระเป็ นเงิ นสดจํานวน 584.44 ล้านบาท และหุ ้นสามัญของบริ ษทั จํานวน
6,896,005 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 28.25 บาท เป็ นจํานวนเงิน 194.81 ล้านบาท
3) อนุมตั ิการซื5 อหุ ้นสามัญของบริ ษทั บัซซี) บีส์ จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 30 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 30 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ หรื อเทียบเท่า 970.80 ล้านบาท โดยการชําระเป็ นเงินสด
4) อนุมตั ิการซื5 อหุ น้ สามัญของบริ ษทั แอ็ดวานซ์ อินฟอร์ เมชัน) เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 ล้านหุ น้ มูลค่า
หุน้ ละ 7.08 บาท เป็ นจํานวนเงิน 212.40 ล้านบาท และ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที)จะซื5อหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังกล่าว
ครั5งที) 2 (“AIT-W2”) จํานวน 140,000,000 หน่ วย ในราคาหน่ วยละ 3.55 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 497 ล้านบาท
โดยการชําระด้วยหุน้ สามัญเพิ)มทุนของบริ ษทั จํานวน 25,111,504 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 28.25 บาท
5) อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที)จะซื5 อหุน้ สามัญของบริ ษทั (SABUY-W2) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ตามสัดส่ วนการถือหุน้ จํานวน 508,511,983 หน่วย
6) อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที)จะซื5อหุน้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ครั5งที) 3 (SABUY-ESOP3) จํานวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
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ภาคผนวก
เอกสารแนบ (เปิิดเผยบนเว็็บไซต์์)

รายงานประจำ�ปี 2564

เอกสารแนบ 1
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และเลขานุุการบริิษััท
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ
ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

1.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพั นธกุล
-ประธานกรรมการบริษัท
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

63

คุณวุฒิการศึกษา

-ปริญญาโท, Angelo State
University, Texas, U.S.A.,
การเงิน/บริหาร/เศรษฐศาสตร์
-ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-Director Accreditation
Program (DAP) 8/2004
Program (ACP) 5/2005
-ELP 9/2017
-BMT 4/2017

ความ
สัมพั นธ์
สัดส่วนการถือหุ้น
ทาง
ในบริษัทฯ
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
750,000 หุ้น
คิดเป็ น
ร้อยละ 0.06
คู่สมรส และบุตร
ที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
1,152,800 หุ้น
คิดเป็ น ร้อยละ
0.10

ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2562-ปั จจุบัน

ประธานคณะกรรมการ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี
จำ�กัด (มหาชน)

2562-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน)

2561-ปั จจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2561-ปั จจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำ�กัด

2560-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

2558-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

2557-2564

กรรมการบริษัท

ธนาคารไทยพานิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำ�กัด
(มหาชน)

2563-2564

กรรมการบริษัท

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

2562-2563

กรรมการบริษัท / กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน)

2560-2563

นายกสภาวิชาชีพ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2561-2562

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำ�กัด
(มหาชน)

2560-2563

รองปลัดกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

2560-2561

กรรมการบริษัท

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

2558-2560

อธิบดีกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

2558-2560

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด

2557-2558

กรรมการบริษัท

ธนารคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

2556-2559

กรรมการบริษัท

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำ�กัด
(มหาชน)

2554-2559

กรรมการบริษัท

2546-2562

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
จำ�กัด (มหาชน)
่ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มพี จี คอร์ปอเรชัน
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รายงานประจำ�ปี 2564
ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

2.นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์
-กรรมการบริษัท
-กรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )

49

คุณวุฒิการศึกษา

-ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
การเงิน มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-Director Accreditation
Program (DAP) 114/2015

ความ
สัมพั นธ์
สัดส่วนการถือหุ้น
ทาง
ในบริษัทฯ
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
11,967,330 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ 1

ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2564-ปั จจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท เนวานา ไดอิ จำ�กัด (มหาชน)

2562-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท เอสเอส ไอพี โอ คอนโซลิเดชัน จำ�กัด

2561–ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2561–ปั จจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินฟราเซท จำ�กัด

2559–ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำ�กัด
(มหาชน)

2557–ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำ�กัด (มหาชน)

2558-2562

กรรมการบริษัท

บริษัท บัญชีกิจ พี แอนด์เอส คอนโซดิชั่น
จำ�กัด

2556-2558

ผู้อำ�นวยการ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

3.นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
-กรรมการบริษัท
-รองประธานกรรมการบริหาร
-กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน

อายุ
(ปี )

53

คุณวุฒิการศึกษา

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต สาขาธุรกิจ ระหว่าง
ประเทศ, Schiller International
University, London, England
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
บัณฑิต

ความ
สัมพั นธ์
สัดส่วนการถือหุ้น
ทาง
ในบริษัทฯ
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
30,918,270 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ
2.57
คู่สมรส และบุตร
ที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
100,000 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ
0.01

ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2564-ปั จจุบัน

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

2561-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท /
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
่ จำ�กัด (เดิมชื่อ
กรรมการบริษัท
บริษัท สบาย โซลูชัน
สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด)

2560-ปั จจุบัน

บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

2561-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

บริษัท 2 เอส เมทัล จำ�กัด (มหาชน)

2561-2565

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด (มหาชน)

2561-ปั จจุบัน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำ�กัด
(มหาชน)

2560-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

2560-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท, กรรมการ
บริหาร

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริซ
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

2560-ปั จจุบัน

กรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

2558-ปั จจุบัน

กรรมการ

2556-ปั จจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สมาคมมิตรภาพไทย-กัมภูชา
้ ้ นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
โรงเรียนเทพศิรินทร์

2558 – 2562

ประธานกรรมการ

บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิ ตอล จำ�กัด

2555 – 2557

ผู้อำ�นวยการ

ธนาคารออมสิน

2553 – 2555

กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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รายงานประจำ�ปี 2564
ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

4.นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
-กรรมการบริษัท
-ประธานกรรมการบริหาร
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-รองประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

5.นายวชิรธร คงสุข
-กรรมการบริษัท
-กรรมการบริหารความเสี่ยง
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
สำ�นักงาน

อายุ
(ปี )

49

56

คุณวุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรี สาขาการเงิน
การธนาคาร และการจัดการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-Director Certification
Program DCP 268/2561

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

ความ
สัมพั นธ์
สัดส่วนการถือหุ้น
ทาง
ในบริษัทฯ
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
400,118,545 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ
33.30
คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
20,634,000 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ
1.72

ไม่มี

2,934,669 หุ้น
คิดเป็ น ร้อยละ
0.24

ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำ�กัด
่ั จำ�กัด (เดิมชื่อ
บริษัท สบาย โซลูชน
สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด)
บริษัท สบาย มันนี่ จำ�กัด

2560-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

2560-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

2560-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

2559-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปั จจุบัน
2547-2552

กรรมการบริษัท
Managing Director Head
of Sales Singapore,
Thailand, Vietnam

2562-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

2562-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท เคพี เอ็นดี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

2562-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท เอดับบลิวดี ๗๘๙ จำ�กัด

2561-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานสำ�นักงาน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2560-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

2560-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

2556-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำ�กัด
บริษัท สบาย โซลูช่น
ั จำ�กัด (เดิมชื่อ
สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด)
้ิ จำ�กัด
บริษัท แอมเพิ ล แอคเคาท์ตง

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สมาร์โทลคอลเลคชั่น จำ�กัด
Standard Chartered Bank Singapore
บริษัท สบาย มันนี่ จำ�กัด
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

6.นายวิรัช มรกตกาล
-กรรมการบริษัท

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิการศึกษา

-ปริญญาโท Virginia
Polytechnic Institute and
State University, United
States
-ปริญญาตรี วิยาศาสตรบัณฑิต
สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์
วิทยาลัย ‘-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

ความ
สัมพั นธ์
สัดส่วนการถือหุ้น
ทาง
ในบริษัทฯ
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
2,240,600 หุ้น
คิดเป็ น ร้อยละ
0.19

ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2564-ปั จจุบัน

กรรมการ

2564-ปั จจุบัน

กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายบริหาร

2564-ปั จจุบัน

กรรมการ

บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จำ�กัด

2564-ปั จจุบัน

กรรมการ

บริษัท สบาย มาร์เก็ต จำ�กัด

2564-ปั จจุบัน

กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพาณิชย์และ
การลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2563-ปั จจุบัน

บริษัท สบาย ฟู๊ ด พลัส จำ�กัด
บริษัท สบาย มันนี่ จำ�กัด

บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำ�กัด

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการ

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

2562-ปั จจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

บริษัท เน็คซ์ แคปปิ ตอล จำ�กัด (มหาชน)

2558-ปั จจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

2557-ปั จจุบัน

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำ�กัด (
มหาชน)
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

2558-ปั จจุบัน

กรรมการ

บริษัท ต้นไร้ข้อ จำ�กัด

2561–2563

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด

2561–2563

ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

KTZ Ruby Hill Securities Company
Limited

2559–2561

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำ�กัด (มหาชน)

2563-ปั จจุบัน

2563-ปั จจุบัน

บริษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส จำ�กัด
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

7.นางอุมาวดี รัตนอุดม
-กรรมการบริษัท
-กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการสรรหาฯ
-กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

59

คุณวุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, นิติศาสตร์

ความ
สัมพั นธ์
สัดส่วนการถือหุ้น
ทาง
ในบริษัทฯ
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
400,000 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ
0.03

ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2561-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาฯ /
กรรมการอิสระ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2558-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท พี เอสแอล แอนด์ ทียู โฮลดิ้ง จำ�กัด

2556-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

2555-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท พี เอสแอล บราเธอร์ จำ�กัด
่ ล จำ�กัด
่ อินเตอร์แนชชันนั
บริษัท เบลสซิง

2552-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ยูม่าลอว์ จำ�กัด
บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำ�กัด

2557-2558

300
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร ผู้้มี
� ีอำำ�นาจควบคุุม และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

ความ
สัมพั นธ์
สัดส่วนการถือหุ้น
ทาง
ในบริษัทฯ
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ผู้บริหาร
1.นายสันติธร บุญเจือ
-กรรมการบริหาร,
-กรรมการบริหารความเสี่ยง
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
นวัตกรรมเทคโนโลยี

2.นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
-ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงิน
และบัญชี

48

59

-ปริญญาเอก Electrical and
computer Engineering,
Georgia Institute of
Technology
-ปริญญาโท Electrical and
computer Engineering,
Georgia Institute of
Technology
-ปริญญาตรี computer
Engineering, Assumption
University

-ปริญญาโท Info Systems
มหาวิทยาลัย Golden Gate
สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย Pittsburgh
สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9,006,100 หุ้น
คิดเป็ น
ร้อยละ 0.75

1,326,390 หุ้น
คิดเป็ น
ร้อยละ 0.11

ไม่มี

ไม่มี

2562-ปั จจุบัน

45

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

2558-ปั จจุบัน
2560-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

2561-ปั จจุบัน

กรรมการบริษัท

ก.ย.-พ.ย.
2558

Vice President /
Business Cash
Management
Planning Manager

บริษัท ธนาคารไทยพานิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

2553-2558

Vice President,
Head of IT Architecture
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงิน
และบัญชี

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาอาวุโส

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำ�กัด

2563-ปั จจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานขายและการตลาด

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2558-2562

ผู้อำ�นวยการฝ่ าย

ปั จจุบัน
ปั จจุบัน
ปั จจุบัน
ปั จจุบัน

559,120 หุ้น
คิดเป็ น
ร้อยละ 0.05

ไม่มี

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี

2563 - 2564
3.นายประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงค์
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
ขายและการตลาด

กรรมการบริหาร

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สบาย มันนี่ จำ�กัด
่ั จำ�กัด (เดิมชื่อ
บริษัท สบาย โซลูชน
สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท สบาย โซลูชั่น จำ�กัด

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิ
สเซส จำ�กัด

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี )

4.นายปกรณ์ เนตยารักษ์
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
ผลิตและคลังสินค้า

41

5.นางสาวทัศน์วรรณ บุญอนันต์
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
ปฏิบัติการ

6.นางสาวพิ มพ์ ศิริ โภชนพาณิชย์
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
ดิจิทัจบิสเนสและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

7.นายณัฐตภาคย์ นวลแก้ว
-ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี

47

51

32

คุณวุฒิการศึกษา

ความ
สัมพั นธ์
สัดส่วนการถือหุ้น
ทาง
ในบริษัทฯ
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

-ปริญญาโท สาขาการจัดการ
เทคโนโลยี สาขาโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้ า-สื่อสาร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

3,867,105 หุ้น
คิดเป็ น
ร้อยละ 0.32

-ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

576,635 หุ้น
คิดเป็ น
ร้อยละ 0.05

-ปริญญาโท สาขา Information
Technology Management
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
-ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์
คอมพิ วเตอร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
-ปริญญาตรี, การบัญชี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

406,090 หุ้น
คิดเป็ น
ร้อยละ 0.03

220,000 หุ้น
คิดเป็ น
ร้อยละ 0.02
คู่สมรส และบุตร
ที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ
91,000 หุ้น
คิดเป็ น
ร้อยละ 0.01

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2559-ปั จจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานผลิตและคลังสินค้า

2558-2559

ผู้อำ�นวยการสายงาน
ธุรกิจเพลง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน)

2554-2558

ผู้อำ�นวยการฝ่ ายปฏิบัติการ
Pay TV
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานปฏิบัติการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานปฏิบัติการ

บริษัท จีเอ็มเอ็มแซท เทรดดิ้ง จำ�กัด

2556-2560

Senior Call Center
Manager

บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำ�กัด (มหาชน)

2555-2556

Product Manager
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานดิจิทัจบิสเนสและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

2560-2563

Assistant General
Manager

บริษัท เดอะมอล์ กรุ๊ป จำ�กัด

2557-2560

Vice President - IT
Development

บริษัท สยามพิ วรรธน์ กรุ๊ป จำ�กัด

2560-ปั จจุบัน

ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2562-ปั จจุบัน
2560-2562

ไม่มี

ตำ�แหน่ง

2563-ปั จจุบัน

2557-2560

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท คอมเซิร์ฟสยาม จำ�กัด
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ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี )

8.นางสาวอนัญญา วงค์วรรณวัฒน์
-ผู้จัดการฝ่ ายการเงิน

47

คุณวุฒิการศึกษา

ความ
สัมพั นธ์
สัดส่วนการถือหุ้น
ทาง
ในบริษัทฯ
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
เซนจอห์น

94,118 หุ้น
คิดเป็ น
ร้อยละ 0.01

ไม่มี

-ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-ปริญญาตรี สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26,730 หุ้น
คิดเป็ น
ร้อยละ 0.01

ไม่มี

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2560-ปั จจุบัน

ผู้จัดการฝ่ ายการเงิน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2550-2559

ผู้จัดการส่วนการเงิน

บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส จำ�กัด

2564-ปั จจุบัน

เลขานุการบริษัท

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

2547-2564

ผู้อำ�นวยการฝ่ าย

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เลขานุการบริษัท
1.นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์
-เลขานุการบริษัท

47
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เอกสารแนบ 2
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และผู้้มี
� ีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้มี
� ีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
ชื่อบริษัท
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

นายจักรกฤศฏิ์ นายวรวิทย์
พาราพันธกุล ชัยลิมปมนตรี

นางอุมาวดี
รัตนอุดม

นายศรัณย์
สุภัคศรัณย์

นายชูเกียรติ
รุจนพรพจี

นายวชิรธร
คงสุข

นายวิรัช
มรกตกาล

xx

/

/

//*

//

//

//

//*

//

//

x //

บริษัท สบาย มันนี่ จำ�กัด
บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำ�กัด

//

บริษัท สบาย แคปปิ ตอล พลัส จำ�กัด

//

//

//

บริษัท ทีบีเอสพี จำ�กัด (มหาชน)

//

//

//*

บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำ�กัด

//

//

//*

บริษัท สบาย มาร์เก็ต พลัส จำ�กัด

//

//*

บริษัท สบาย ฟู๊ ด พลัส จำ�กัด

//

//

บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์
โบรกเกอร์ จำ�กัด

//

//

นายณรงค์ชัย นายสันติธร
ว่องธนะวิโมกษ์ บุญเจือ

นางสาวทัชนันท์ นายพู ลพัฒน์
กังวานตระกูล ศรีเปล่ง

//
//*

//

//

บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำ�กัด
บริษัท เอ.ที.พี เฟรนด์ เซอร์วิส จำ�กัด

//

บริษัท เอ็มพ้อยท์ เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
บริษัท เดอะ เลตเตอร์ โพสต์
เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท สบาย ดิจิตอล จำ�กัด

//

บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จำ�กัด

//

บริษัท สบาย สปี ด จำ�กัด

//

//
//

หมายเหตุ
xx ประธานกรรมการ
x รองประธานกรรมการ
/ กรรมการ
// กรรมการมีอำ�นาจลงนาม
* ผู้บริหาร
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เอกสารแนบ 3
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ
สััดส่่วน
ชื่่�อ-สกุุล/ตำำ�แหน่่ง

นายจตุุพร วัันเต็็ม

อายุุ
(ปีี)
47

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา/ประวััติิการอบรม

คุุณวุุฒิิการศึึกษา
- ปริิญญาโท ด้้านบริิหารการตลาด
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
- ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณทิิต
สาขาการสอบบััญชีี
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย

(ร้้อยละ)

ความสััมพัั นธ์์
ทางครอบครััว
ระหว่่าง
กรรมการและ
ผู้้�บริิหาร

ไม่่มีี

ไม่่มีี

การถืือหุ้้�น
ในบริิษััทฯ

ประสบการณ์์ทำำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

บริิษััท

2561– ปััจจุุบััน

ผู้้�จัด
ั การฝ่่ายตรวจสอบ
ภายใน

บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด
(มหาชน)

2558 – 2560

ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการ

บริิษััท กำำ�แพงแสน อโกรเทค จำำ�กััด

2555 – 2558

ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหาร

สภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์

ประกาศนีียบััตร
- Chief Audit Executive
Professional Leadership
Program รุ่่�นที่่� 1
หลัักสููตรการอบรม
- ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ในคณะทำำ�งานพััฒนาหลัักสููตร
ตรวจสอบภายใน สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ
- ผู้้�ช่่วยวิิทยากรในการอบรมหลัักสููตร
ตรวจสอบภายใน ของสภาวิิชาชีีพ
บััญชีี
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เอกสารแนบ 4
ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
และรายละเอีียด
เกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
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ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 รายการสิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ มีีดัังนี้้�
รายการ
1.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน
เครื่องใช้สำ�นักงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น

7.24

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น

25.70

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น

164.97

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น
ปลอดภาระผูกพั น

1.92
183.44

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น

ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ

335.99

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น

40.11

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น

569.74

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น

136.18

เจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น

56.61

เจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น

140.24

เจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น

0.43

เจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น

1.67

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ปลอดภาระผูกพั น

สัญญาเช่าพื้ นที่

ภาระผูกพั นภายใต้สัญญาเช่
าพื้ นที่

1.25

สัญญาเช่าทางการเงิน

ภาระผูกพั นภายใต้สัญญาเช่าท
างการเงิน

เครื่องจักรและอุปกรณ์

0.26

สัญญาเช่าทางการเงิน

ภาระผูกพั นภายใต้สัญญาเช่าท
างการเงิน

ยานพาหนะ

17.46

สัญญาเช่าทางการเงิน

ภาระผูกพั นภายใต้สัญญาเช่าท
างการเงิน

237.16

สัญญาเช่าทางการเงิน(2)

ภาระผูกพั นภายใต้สัญญาเช่าท
างการเงิน(1)

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(1)

1,405.91

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
สัญญาแฟรนไชส์
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ระหว่างติดตั้ง
สิทธิบัตร / เครื่องหมายการค้า
ผลิตภัณฑ์ในมือ
รวมสินทรัพย์ท่ไม่
ี มีตัวตน

335.13

สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิทธิการเช่า
อุปกรณ์สำ�นักงาน

ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ

4.

76.80

ตู้เติมเงินอัตโนมัติ
อุปกรณ์ภายในระบบศูนย์อาหาร

3.

ภาระผูกพั น

เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ยานพาหนะ

2.

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าสุทธิ
(ล้านบาท)

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์เพื่ อการให้บริการ
ตู้เติมเงินอัตโนมัติ
รวมสินทรัพย์เพื่ อการให้บริการ

55.85

311.98
181.56
181.56

หมายเหตุุ:
สิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง รวมถึึง ตู้้�เติิมเงิินอััตโนมััติิที่่�เปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการบัันทึึกบััญชีีจากสิินค้้าคงเหลืือในปีี 2561 และตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิ
ระหว่่างก่่อสร้้างและติิดตั้้�ง
(2)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กัดั (VDP) มีีการเข้้าทำำ�สััญญาขายสิินทรััพย์์และเช่่ากลัับ ซึ่่�งจััดเป็็นสััญญาเช่่าทางการเงิินในงบการ
เงิินรวมของบริิษััทฯ กัับสถาบัันทางการเงิินแห่่งหนึ่่�งภายในประเทศจำำ�นวนรวม 18 ฉบัับ โดยได้้ทำำ�การขายตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิให้้สถาบัันทางการเงิิน
ดัังกล่่าวและเช่่าตู้้�ขายสิินค้้าอััตโนมััติิกลัับเป็็นระยะเวลาตั้้�งแต่่ 3-5 ปีี โดยมีีการค้ำำ��ประกัันสััญญาโดยกรรมการของบริิษััทฯ และมีีการวางเงิินประกัันไว้้
รวมจำำ�นวน 23.99 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่�สิ้้�นสุุดสััญญาเช่่า VDP มีีสิิทธิิซื้้�อสิินทรััพย์์ทั้้�งหมดกลัับในมููลค่่าเท่่ากัับเงิินวางประกััน
(1)

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน

-ไม่่มีี-
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เอกสารแนบ 5
สรุุปสาระสำำ�คััญของการออกและเสนอขาย
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิให้้แก่่กรรมการและ
พนัักงานของ บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด
(มหาชน)
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สรุุปสาระสำำ�คััญของการออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของ
บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ได้้ออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ให้้แก่่
กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษัทย่
ั ่อย จำำ�นวน 45,000,000 หน่่วย ตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 ของบริิษััทฯ
เมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม 2562 และต่่อมาที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2563 ได้้มีีมติิเปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไขของ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ โดยมีีรายละเอีียดใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิโดยสรุุปดัังนี้้�
1. วััตถุุประสงค์์และความจำำ�เป็็น
1.1 เพื่่�อเป็็นการตอบแทนการการปฏิิบััติิงานของกรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ที่่�มีีความตั้้�งใจในการทำำ�งาน
เพื่่�อสร้้างประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่บริิษัทั ฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น
1.2 เพื่่�อเป็็นการสร้้างแรงจููงใจให้้ให้้กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยที่่�มีีคุุณค่่าต่่อบริิษััทฯ ให้้ทำำ�งานกัับบริิษััทฯ
และบริิษััทย่่อย ต่่อไปในอนาคตเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจและเพื่่�อการเติิบโต	อย่่างยั่่�งยืืนของบริิษัทั ฯ
1.3 เพื่่�อรัักษาบุุคคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถในการทำำ�งานให้้ทำำ�งานกัับบริิษัทั ฯ
1.4 เพื่่�อให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการเป็็นเจ้้าของ ทำำ�ให้้มีีวััตถุุประสงค์์เป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�น และมุ่่�งสร้้างความเจริิญให้้แก่่
บริิษััทฯ
รายละเอีียดของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
2. ลัักษณะสำำ�คััญของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�ออก
ชื่่�อหลัักทรััพย์์

: ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษัทั สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) ที่่�ออกและเสนอขายให้้
แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษัทย่
ั ่อย (“ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ” หรืือ “SABUY-WA”)
ชนิิด
: ระบุุชื่่�อผู้้�ถืือและไม่่สามารถโอนเปลี่่�ยนมืือได้้ เว้้นแต่่เป็็นการโอนให้้แก่่กรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ
หรืือบริิษััทย่่อย หรืือเป็็นการโอนจากผู้้�รัับช่่วงซื้้�อหลัักทรััพย์์ หรืือเป็็นการโอนเนื่่�องจากกรรมการหรืือ
พนัักงานของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยถึึงแก่่กรรม
อายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ : 4 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ (บริิษััทฯ จะไม่่ขยายอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ และไม่่มีี
ข้้อกำำ�หนดเรีียกให้้ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ใช้้สิทธิ
ิ ิก่่อนครบกำำ�หนด)
จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่� : ไม่่เกิิน 45,000,000 (สี่่�สิิบห้้าล้้าน) หน่่วย
เสนอขาย
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�จััดสรรไว้้ : ไม่่เกิิน 45,000,000 (สี่่�สิิบห้้าล้้าน) หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 (หนึ่่�ง) บาท ซึ่่�งคิิดเป็็นสััดส่่วนหุ้้�นรองรัับ
เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิ
ต่่อจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ณ วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เท่่ากัับร้้อยละ 5.07
(ห้้าจุุดศููนย์์เจ็็ด)
วัันออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
: ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจะเป็็นผู้้�กำำ�หนดวัันออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ภายหลัังจากที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับ
อนุุมัติั ิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วซึ่่�งไม่่เกิิน 1 ปีีนัับแต่่วัันที่่�ผู้�ถื้ ือหุ้้�นมีีมติิให้้ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
ลัักษณะการเสนอขาย
: เสนอขายให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษัทั ฯ และบริิษััทย่่อย
ราคาเสนอขายต่่อหน่่วย
: 0 บาท (ศููนย์์บาท)
อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิ
: ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ จำำ�นวน 1 หน่่วย มีีสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ ได้้ 1 (หนึ่่�ง) หุ้้�น (เว้้นแต่่
กรณีีมีีการปรัับอััตราการใช้้สิทธิ
ิ ติ ามเงื่่�อนไขการปรัับสิิทธิิของข้้อกำำ�หนดสิิทธิินี้้�)
ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิ
: 2.00 บาท (สองบาท) ต่่อหุ้้�น เว้้นแต่่กรณีีมีีการปรัับราคาการใช้้สิิทธิิตามเงื่่�อนไขการปรัับสิิทธิิ (โปรด
พิิจารณาเงื่่�อนไขการปรัับสิิทธิิใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ในหััวข้้อ 1.4 ของข้้อกำำ�หนดสิิทธิินี้้�)
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เงื่่�อนไขและระยะเวลาการใช้้ : กำำ�หนดให้้ใช้้สิิทธิิได้้จำำ�นวน 1 ครั้้�งต่่อปีี ในวัันทำำ�การแรกของเดืือนเมษายน โดยจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดง
สิิทธิิ
สิิทธิิฯ ที่่�สามารถใช้้สิทธิ
ิ ิซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ในแต่่ละปีี มีีดัังนี้้�
• ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฉบัับที่่� 1 (ร้้อยละ 30 (สามสิิบ) ของจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ได้้รัับ) โดยผู้้�ถืือ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ สามารถใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฉบัับที่่� 1 ทั้้�งหมดหรืือ
บางส่่วนได้้ในวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิภายหลัังวัันที่่�มีีการออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ โดยวัันกำำ�หนดการ
ใช้้สิทธิ
ิ ิสำำ�หรัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฉบัับที่่� 1 คืือวัันทำำ�การแรกของเดืือนเมษายนปีี 2563
• ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฉบัับที่่� 2 (ร้้อยละ 20 (ยี่่�สิิบ) ของจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ได้้รัับ) โดยผู้้�ถืือ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ สามารถใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฉบัับที่่� 2 ทั้้�งหมดหรืือ
บางส่่วนได้้ในวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิภายหลัังวัันที่่�มีีการออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ โดยวัันกำำ�หนดการ
ใช้้สิทธิ
ิ ิสำำ�หรัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฉบัับที่่� 2 คืือวัันทำำ�การแรกของเดืือนเมษายนปีี 2564
• ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฉบัับที่่� 3 (ร้้อยละ 50 (ห้้าสิิบ) ของจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ได้้รัับ) โดยผู้้�ถืือ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ สามารถใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฉบัับที่่� 3 ทั้้�งหมดหรืือ
บางส่่วนได้้ในวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิภายหลัังวัันที่่�มีีการออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ คืือวัันทำำ�การแรกของ
เดืือนเมษายนปีี 2565 หรืือวัันทำำ�การแรกของเดืือนเมษายนปีี 2566
•	ทั้้�งนี้้� วัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย คืือ วัันทำำ�การวัันสุุดท้้ายก่่อนวัันที่่�ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ มีีอายุุ
ครบ 4 (สี่่�) ปีีนัับจากวัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ไม่่ครบจำำ�นวนตามที่่�ระบุุ
ข้้างต้้น ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ได้้รัับการจััดสรรแต่่ยัังไม่่ได้้มีีการใช้้สิิทธิิสามารถนำำ�ไปใช้้ในปีีถััดไปได้้
โดยจะต้้องใช้้สิิทธิิให้้แล้้วเสร็็จภายในวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย หากครบกำำ�หนดอายุุของใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิฯ แล้้วใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ใด ๆ ที่่�ไม่่ถููกใช้้สิิทธิิจะถููกยกเลิิกและสิ้้�นผลไป
ระยะเวลาการแจ้้ ง ความ : ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ซึ่่�งประสงค์์จะใช้้สิิทธิิในการซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ จะต้้องแจ้้งความจำำ�นง
จำำ�นงในการใช้้สิิทธิิ
ในการใช้้สิทธิ
ิ ิซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ภายในระยะเวลา 5 (ห้้า) วัันทำำ�การ (ภายในช่่วงเวลา 9.00 น. ถึึง
16.00 น.) ก่่อนวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิในแต่่ละครั้้�ง ยกเว้้นการแสดงความจำำ�นงในการใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย
ให้้แสดงความจำำ�นงในการใช้้สิิทธิิในระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่า 15 (สิิบห้้า) วัันทำำ�การก่่อนวัันกำำ�หนดการใช้้
สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย
วิิธีีการจััดสรร
: จััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ในจำำ�นวนไม่่เกิิน 45,000,000 (สี่่�สิิบห้้าล้้าน) หน่่วย โดยจััดสรรให้้แก่่
(ก) กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยโดยตรงเป็็นจำำ�นวน 42,000,000 (สี่่�สิิบสองล้้าน)
หน่่วย ทั้้�งนี้้� จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�จััดสรรให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่่อย ในแต่่ละรายไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีจำำ�นวนเท่่ากััน ขึ้้�นอยู่่�กัับตำำ�แหน่่ง อายุุงาน ความรู้้�และ
ประสบการณ์์ ความรัับผิิดชอบ ผลการปฏิิบััติิงานหรืือประโยชน์์ที่่�บริิษััทฯ และ/หรืือ บริิษััทย่่อยจะ
ได้้รัับ โดยให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และ/หรืือ บุุคคลที่่�คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทนมอบหมายเป็็นผู้้�พิิจารณาจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิให้้แก่่กรรมการบริิษััท
และ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และให้้ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ/หรืือ บุุคคลที่่� ประธานเจ้้า
หน้้าที่่�บริิหารมอบหมาย เป็็นผู้้�พิิจารณาจััดสรรให้้แก่่พนัักงานของบริิษัทั ฯ ที่่�ไม่่ใช่่ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร และกรรมการและพนัักงานในบริิษัทย่
ั ่อย และ
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(ข)	จััดสรรให้้แก่่ผู้้�รัับช่่วงซื้้�อหลัักทรััพย์์ซึ่่�งเป็็นพนัักงานของบริิษััทฯ คืือ นายชััยรััตน์์ สุุวรรณ จำำ�นวน
3,000,000 (สามล้้าน) หน่่วย โดยผู้้�รัับช่่วงซื้้�อหลัักทรััพย์์จะทำำ�การจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ให้้แก่่
กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยต่่อไป ทั้้�งนี้้� จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�จััดสรร
ให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษัทย่
ั ่อย ในแต่่ละรายไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องมีีจำำ�นวนเท่่ากััน
ขึ้้�นอยู่่�กัับตำำ�แหน่่ง อายุุงาน ความรู้้�และประสบการณ์์ ความรัับผิิดชอบ ผลการปฏิิบััติิงานหรืือ
ประโยชน์์ที่่�บริิษััทฯ และ/หรืือ บริิษััทย่่อยจะได้้รัับ โดยให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่า
ตอบแทน และ/หรืื อ บุุ ค คลที่่� ค ณะกรรมการสรรหาและกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนมอบหมายเป็็ น ผู้้�
พิิจารณาจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิให้้แก่่กรรมการบริิษััท ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และบุุคคลอื่่�น
ใดที่่�ได้้รัับจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เกิินกว่่าร้้อยละ 5 (ห้้า) ของจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�
ออกและเสนอขายทั้้�งหมดในครั้้�งนี้้� และให้้ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ/หรืือ บุุคคลที่่� ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมอบหมาย เป็็นผู้้�พิิจารณาจััดสรรให้้แก่่พนัักงานของบริิษััทฯ ที่่�ไม่่ใช่่ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการและพนัักงานในบริิษัทย่
ั ่อย
: เมื่่�อมีีเหตุุการณ์์ใดเหตุุการณ์์หนึ่่�งตามเงื่่�อนไขการปรัับสิิทธิิของข้้อกำำ�หนดสิิทธิินี้้�

เหตุุในการต้้องออกหุ้้�นใหม่่
เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง
การใช้้สิิทธิิ
สิิทธิิและประโยชน์์อย่่างอื่่�น : -ไม่่มีีนอกจากสิิทธิิและประโยชน์์
ตามปกติิของหุ้้�นสามััญ
ตลาดรองของใบสำำ�คััญแสดง : บริิษััทฯ จะไม่่นำำ�ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เข้้าจดทะเบีียนเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
สิิทธิิฯ
ตลาดรองของหุ้้�นสามััญที่่�เกิิด : กรณีีที่่บ� ริิษััทฯ มีีสถานะเป็็นบริิษััทจดทะเบีียน บริิษััทฯ จะนำำ�หุ้้�นสามััญที่่�เกิิดจากการใช้้สิทธิ
ิ ิของใบสำำ�คััญ
จากการใช้้สิทธิ
ิ ิตามใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิฯ เข้้าจดทะเบีียนเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แสดงสิิทธิิฯ

2. หลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ และการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
1. หลัักเกณฑ์์และเงื่่อ� นไขการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
1. ที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีี 2562 มีีมติิมอบอำำ�นาจให้้
1. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และ/หรืือ บุุคคลที่่�คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมอบหมาย
พิิจารณาจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิให้้แก่่กรรมการบริิษััทและ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
2. ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ/หรืือ บุุคคลที่่� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมอบหมาย เป็็นผู้้�พิิจารณาจััดสรรให้้แก่่พนัักงานของ
บริิษััทฯ ที่่�ไม่่ใช่่ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการและพนัักงานในบริิษััทย่่อย
2. การจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิกรณีีที่่�กรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยพ้้นสภาพ
1. เว้้นแต่่ (ก) คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และ/หรืือ บุุคคลที่่�คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
มอบหมายจะกำำ�หนดเป็็นอย่่างอื่่�น หรืือ (ข) กรณีีที่่�ระบุุเอาไว้้ตามเงื่่�อนไขสำำ�หรัับการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ของข้้อกำำ�หนดสิิทธิินี้้�
ในกรณีีที่่�ผู้�ถื้ ือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ลาออก ถููกไล่่ออก เลิิกจ้้าง หรืือปลดออก ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ จะไม่่สามารถใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิฯ ที่่�ได้้รัับจััดสรรอีีก และผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ต้้องคืืนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ในส่่วนที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้สิิทธิิทั้้�งหมดที่่�ถืืออยู่่�ให้้แก่่
บริิษัทั ฯ โดยทัันทีี เพื่่�อให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมอบหมายนำำ�ไปจััดสรรให้้แก่่กรรมการหรืือพนัักงานของบริิษัทั ฯ หรืือ
บริิษััทย่่อยตามความเหมาะสมต่่อไปตามเงื่่�อนไขในข้้อ (2) – ข้้อ (4)
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รายงานประจำ�ปี 2564
2. กรณีีบุุคคลผู้้�ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งกรรมการ และ/หรืือ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับการจััดสรรสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ พ้้นสภาพ
จากการปฏิิบััติิงานให้้แก่่บริิษััทฯ ในฐานะกรรมการ และ/หรืือ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ไม่่ว่่ากรณีีใดก็็ตาม ให้้คณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิดำำ�เนิินการพิิจารณาสิิทธิิของบุุคคลดัังกล่่าวในการใช้้สิทธิ
ิ ิตามที่่�เห็็นสมควรต่่อไป
3. กรณีีผู้้�รัับช่่วงซื้้�อหลัักทรััพย์์พ้้นสภาพจากการปฏิิบััติิงานให้้แก่่บริิษััทฯ ไม่่ว่่ากรณีีใดก็็ตาม ให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิดำำ�เนิินการพิิจารณาการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ส่่วนที่่�ยัังไม่่ได้้ทำำ�การจััดสรรจากผู้้�รัับช่่วงซื้้�อหลัักทรััพย์์
ตามที่่�เห็็นสมควรต่่อไป
4. กรณีีบุุคคลผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�ต่ำำ��กว่่า ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร รวมถึึงกรรมการและพนัักงานของบริิษััทย่่อย ที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับการ
จััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ พ้้นสภาพจากการปฏิิบััติิงานให้้แก่่บริิษััทฯ และ/หรืือ บริิษััทย่่อย แล้้วแต่่กรณีี ไม่่ว่่ากรณีีใดก็็ตาม ให้้ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมัติั ิการดำำ�เนิินการพิิจารณาสิิทธิิการใช้้สิทธิ
ิ ิของบุุคคลดัังกล่่าวและการจััดสรรสิิทธิิตามที่่�เห็็นสมควรต่่อไป
3.	จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�กรรมการและพนัักงานแต่่ละรายจะได้้รัับไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีจำำ�นวนเท่่ากััน ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับตำำ�แหน่่ง
ประสบการณ์์ อายุุงาน ผลงาน ศัักยภาพ รวมถึึงประโยชน์์ที่ทำ่� ำ�ให้้แก่่บริิษััทฯ
4. กรณีีบุุคคลผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหลายตำำ�แหน่่งในบริิษััทฯ ให้้บุุคคลดัังกล่่าวมีีสิิทธิิได้้รัับการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิในตำำ�แหน่่งสููงสุุด
ตำำ�แหน่่งเดีียวเท่่านั้้�น
2. เงื่่�อนไขในการใช้้สิิทธิิในใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
1. ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ จะต้้องมีีสถานะเป็็นกรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ และ/หรืือ บริิษััทย่่อย แล้้วแต่่กรณีี ในวััน
กำำ�หนดการใช้้สิิทธิินั้้�น ๆ เว้้นแต่่เป็็นการพ้้นสภาพจากการเกษีียณอายุุ การเปลี่่�ยนแปลงอำำ�นาจการควบคุุมในบริิษััทฯ การพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
กรรมการเนื่่�องจากต้้องออกตามวาระในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือการโอนย้้ายตามคำำ�สั่่�งบริิษััทฯ หรืือการปรัับโครงสร้้างองค์์กร ก่่อนวััน
ครบกำำ�หนดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ให้้กรรมการหรืือพนัักงานรายนั้้�น ยัังคงมีีสิิทธิิที่่�จะใช้้สิิทธิิตามจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ได้้จนครบ
อายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ได้้รัับจััดสรร
2. ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ พ้้นสภาพการเป็็นกรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย เนื่่�องจากถึึงแก่่กรรม
ให้้ทายาทของบุุคคลดัังกล่่าวสามารถใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ แทนกรรมการหรืือพนัักงานดัังกล่่าวได้้จนครบอายุุของใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิฯ ที่่�ได้้รัับจััดสรรนั้้�น
3. คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ บุุคคลที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายมีีอำำ�นาจโดยสมบููรณ์์ ในการพิิจารณากำำ�หนดหรืือแก้้ไข
เงื่่�อนไขในการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ซึ่่�งอาจแตกต่่างไปจากที่่�ได้้ระบุุมาข้้างต้้นได้้

3. ผลกระทบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
3.1 การลดลงของราคาหุ้้�น (Price Dilution)
เนื่่�องจากบริิษััทฯ ยัังไม่่ได้้เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ จึึงไม่่มีีราคาตลาดอ้้างอิิง ดัังนั้้�นในการออกและเสนอขายใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิฯ จึึงไม่่มีีผลกระทบต่่อการลดลงของราคาหุ้้�น
3.2 การลดลงของสััดส่่วนการถืือหุ้้�น (Control Dilution)
	ผลกระทบที่่มีีต่
� ่อผู้้�ถืือหุ้้�นจะพิิจารณาบน 2 สมมติิฐาน ดัังนี้้�
กรณีีที่่� 1 ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นกรรมการและพนัักงาน ที่่�ได้้รัับจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ มิิได้้ใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ นี้้�
			ทั้้�งจำำ�นวน
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ในกรณีีนี้้�จะไม่่มีีผลกระทบต่่อการลดลงของสััดส่่วนการถืือหุ้้�น

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
กรณีีที่่� 2 ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นกรรมการและพนัักงาน ที่่�ได้้รัับจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ใช้้สิทธิ
ิ ิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ นี้้�ทั้้�งจำำ�นวน
			 ในกรณีีนี้้� สามารถคำำ�นวณผลกระทบต่่ อ การลดลงของสัั ดส่่ว นการถืื อ หุ้้�น เท่่ า กัั บไม่่ เ กิิ น ร้้ อ ยละ 4.82 โดยแสดง
			วิิธีีการคำำ�นวณได้้ ดัังนี้้�
			

สููตรการคำำ�นวณ :

				

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)

			 Qo = 	จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�มีีอยู่่�เดิิมเท่่ากัับ 887,982,700 หุ้้�น ณ วัันประชุุมคณะกรรมการบริิษััทที่่�มีีมติิให้้ออก
				
และเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2562
			

Qw = 	จำำ�นวนหุ้้�นสามััญใหม่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ทั้้�งจำำ�นวนซึ่่�งเท่่ากัับ 45,000,000 หุ้้�น

			

ดัังนั้้�น (ตััวเลขที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณด้้านล่่างมีีหน่่วย : หุ้้�น)

			

Control Dilution = 45,000,000 / (887,982,700 + 45,000,000)

				

= ไม่่เกิินร้้อยละ 4.82

4. ลัักษณะและเงื่่�อนไขของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
การออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ จะเป็็นไปตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 32/2551 เรื่่�อง การเสนอขายหลัักทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่ต่่อกรรมการหรืือพนัักงาน ลงวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2551
(รวมทั้้�งที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) หรืือประกาศอื่่�นใดที่่�ใช้้บัังคัับแทนรวมทั้้�งกฎและระเบีียบอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สรุุปสาระสำำ�คััญของการออกและการเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่�ม่ ทุุนของ
บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) ให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
และบริิษััทย่่อย ครั้้�งที่่� 2 SABUY-WB
การออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ให้้
แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ครั้้�งที่่� 2 SABUY-WB (“ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ”) ต่่อกรรมการในครั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ไม่่ได้้
กำำ�หนดราคาเสนอขาย ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ดีีไปกว่่าการออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ออกและ
เสนอขายต่่อพนัักงาน โดยใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ มีีรายละเอีียดสำำ�คััญ ดัังต่่อไปนี้้�
1. วััตถุุประสงค์์และความจำำ�เป็็น
1.1 เพื่่�อเป็็นการตอบแทนการการปฏิิบััติิงานของกรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ที่่�มีีความตั้้�งใจในการทำำ�งาน
เพื่่�อสร้้างประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่บริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น
1.2 เพื่่�อเป็็นการสร้้างแรงจููงใจให้้ให้้กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยที่่�มีีคุุณค่่าต่่อบริิษััทฯ ให้้ทำำ�งานกัับบริิษััทฯ
และบริิษััทย่่อย ต่่อไปในอนาคตเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจและเพื่่�อการเติิบโต	อย่่างยั่่�งยืืนของบริิษัทั ฯ
1.3 เพื่่�อรัักษาบุุคคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถในการทำำ�งานให้้ทำำ�งานกัับบริิษััทฯ
บริิษััทฯ

1.4 เพื่่�อให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการเป็็นเจ้้าของ ทำำ�ให้้มีีวััตถุุประสงค์์เป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�น และมุ่่�งสร้้างความเจริิญให้้แก่่
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2. รายละเอีียดสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ SABUY- WB
2.1 ประเภท/ชนิิดของใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิฯ

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�ถืือและไม่่สามารถโอนเปลี่่�ยนมืือได้้ เว้้นแต่่
เป็็นการโอนให้้แก่่กรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย หรืือเป็็นการโอนเนื่่�องจาก
กรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยถึึงแก่่กรรม

2.2 อายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ

3 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ (บริิษััทฯ จะไม่่ขยายอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ และ
ไม่่มีีข้้อกำำ�หนดเรีียกให้้ผู้�ถื้ ือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ใช้้สิิทธิิก่่อนครบกำำ�หนด) ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะเสนอ
ขายหุ้้�นรองรัับให้้แล้้วเสร็็จตามอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ

2.3 จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
ที่่�เสนอขาย

ไม่่เกิิน 29,500,000 (ยี่่�สิิบเก้้าล้้านห้้าแสน) หน่่วย

2.4 จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่จั� ัดสรรไว้้
เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิ

ไม่่เกิิน 29,500,000 (ยี่่�สิิบเก้้าล้้านห้้าแสน) หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นที่่ต� ราไว้้หุ้้�นละ 1 (หนึ่่�ง) บาท ซึ่่�งคิิดเป็็น
สััดส่่วนหุ้้�นรองรัับต่่อจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ในปััจจุุบัันเท่่ากัับร้้อยละ
2.93 1

2.5 วัันออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจะเป็็นผู้้�กำำ�หนดวัันออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ภายหลัังจากที่่�บริิษััทฯ
ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ วซึ่่�งไม่่เกิิน 1 ปีี นัับแต่่วัันที่่�ผู้�ถื้ ือหุ้้�นมีีมติิให้้ออกใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิฯ

2.6 ราคาเสนอขายต่่อหน่่วย

0.00 บาท (ศููนย์์บาท)

2.7 อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิ

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ จำำ�นวน 1 หน่่วย มีีสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทฯ ได้้ 1 (หนึ่่�ง) หุ้้�น
(เว้้นแต่่กรณีีมีีการปรัับอััตราการใช้้สิิทธิิตามเงื่่�อนไขการปรัับสิิทธิิตามข้้อ 3.6)

2.8 ราคาการใช้้สิิทธิิ

3.25 บาท (สามบาทยี่่�สิิบห้้าสตางค์์) ต่่อหุ้้�น เว้้นแต่่กรณีีมีีการปรัับราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิตามเงื่่�อนไขการ
ปรัับสิิทธิิ (โปรดพิิจารณาเงื่่�อนไขการปรัับสิิทธิิใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ในหััวข้้อ 3.6)

2.9 ระยะเวลาเสนอขาย

บริิษััทฯ จะต้้องเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ภายใน 1 ปีีนัับแต่่วัันที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญ
ประจำำ�ปีี 2564 อนุุมััติิให้้บริิษัทั ฯ ออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ

2.10 ระยะเวลาแจ้้งความจำำ�นงใน
การใช้้สิทธิ
ิ ิ

ระยะเวลาที่่�ผู้�ถื้ ือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ซึ่่�งประสงค์์จะใช้้สิิทธิิในการซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ โดย
จะต้้องแจ้้งความจำำ�นงในการใช้้สิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ในระหว่่าง 5 (ห้้า) วัันทำำ�การ
ก่่อนวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิในแต่่ละครั้้�ง ยกเว้้นการแสดงความจำำ�นงในการใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย
ให้้แสดงความจำำ�นงในการใช้้สิิทธิิในระหว่่าง 15 (สิิบห้้า) วัันทำำ�การก่่อนวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิ
ครั้้�งสุุดท้้าย
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะแจ้้งข่่าวเกี่่�ยวกัับระยะเวลายื่่�นความจำำ�นงในการใช้้สิิทธิิ อััตราการใช้้สิิทธิิ ราคา
การใช้้สิิทธิิ สถานที่่�ที่่�จะใช้้สิิทธิิ พร้้อมขั้้�นตอนการใช้้สิิทธิิโดยติิดประกาศ ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ของ
บริิษััทฯ หรืือแจ้้งผ่่านระบบสื่่�อสารภายในบริิษััทฯ ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 5 วัันทำำ�การ ก่่อนกำำ�หนด
ระยะเวลาแจ้้งความจำำ�นงในแต่่ละครั้้�ง

1

ทั้้�งนี้้� อััตราส่่วนหุ้้�นรองรัับการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ต่่อจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายทั้้�งหมดของบริิษััทฯ อาจมีีอััตราลดลงเนื่่�องจากอาจมีีหุ้้�นที่่�
จำำ�หน่่ายได้้แล้้วของบริิษััทฯ เพิ่่�มขึ้้�นจากการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ของกรรมการและพนัักงานตามโครงการ SABUY-WA ซึ่่�งจะมีีการใช้้สิิทธิิ
ในวัันที่่� 1 เมษายน 2564 เป็็นจำำ�นวนร้้อยละ 50 ของจำำ�นวนหน่่วยที่่�ออก
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2.12 ระยะเวลาการใช้้สิทธิ
ิ ิ

วัันทำำ�การสุุดท้้ายของทุุก 6 เดืือน นัับจากวัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
ทั้้�งนี้้� วัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย คืือ วัันทำำ�การวัันสุุดท้้ายก่่อนวัันที่่�ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
มีีอายุุครบ 3 ปีี (สาม) ปีีนัับจากวัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ หากวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิครั้้�ง
สุุดท้้ายตรงกัับวัันหยุุดทำำ�การของ บริิษัทั ฯ ให้้เลื่่�อนวัันกำำ�หนดวัันใช้้สิทธิ
ิ ิดัังกล่่าวเป็็นวัันทำำ�การก่่อน
หน้้า

2.13 วิิธีีการจััดสรร

จัั ดส รรใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิ ทธิิ ฯ ในจำำ� นวนไม่่ เ กิิ น 29,500,000 (ยี่่� สิิ บ เก้้ า ล้้ า นห้้ า แสน) หน่่ ว ย
โดยจััดสรรให้้แก่่กรรมการพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยโดยตรงเป็็นจำำ�นวน 29,500,000
(ยี่่�สิิบเก้้าล้้านห้้าแสน) หน่่วย

2.14 เหตุุในการต้้องออกหุ้้�นใหม่่เพื่่�อ เมื่่�อมีีการดำำ�เนิินการปรัับราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิตามเงื่่�อนไขการปรัับสิิทธิิตามที่่�กำำ�หนดในข้้อ 3.6 ซึ่่�งเป็็น
รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้สิทธิ
ิ ิ เหตุุการณ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ตามประกาศสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
-ไม่่มีี2.15 สิิทธิิและประโยชน์์อย่่างอื่่�น
นอกจากสิิทธิิและประโยชน์์ตามปกติิ
ของหุ้้�นสามััญ
2.16 ตลาดรองของใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิฯ

บริิษััทฯ จะไม่่นำำ�ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เข้้าจดทะเบีียนเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์

2.17 ตลาดรองของหุ้้�นสามััญที่่�เกิิด
จากการใช้้สิทธิ
ิ ิของใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิฯ

บริิษััทฯ จะนำำ�หุ้้�นสามััญที่่�เกิิดจากการใช้้สิิทธิิของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เข้้าจดทะเบีียนเป็็นหลััก
ทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์

2.18 เงืือนไขอื่่�นๆ

ให้้คณะกรรมการหรืือบุุคคลที่่�คณะกรรมการมอบหมาย หรืือประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือบุุคคลที่่�
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมอบหมายเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจในการกำำ�หนดและเปลี่่�ยนแปลงหลัักเกณฑ์์
เงื่่�อนไข และรายละเอีียดอื่่�นๆ ของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิได้้ทุุกประการตามที่่�เห็็นสมควรและภายใต้้
ขอบอำำ�นาจที่่�กฎหมายกำำ�หนด อาทิิ การจััดสรร การกำำ�หนดวัันออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดง
สิิทธิิ การกำำ�หนดเหตุุแห่่งการออกหุ้้�นใหม่่เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิทธิิ และ/หรืือ
อััตราการใช้้สิิทธิิของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ การเจรจาตกลง ลงนาม และส่่งมอบเอกสารและสััญญา
ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการนำำ�หุ้้�นสามััญที่่�ออกเพื่่�อรองรัับการใช้้สิทธิ
ิ ิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ เข้้า
จดทะเบีียนเป็็นหลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจนดำำ�เนิินการขอ
อนุุญาตต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น และการแต่่งตั้้�งผู้้�รัับมอบอำำ�นาจช่่วง รวมทั้้�งมีีอำำ�นาจในการ
ดำำ�เนิินการใดๆ ตามที่่�จำ�ำ เป็็นและเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิในครั้้�งนี้้�ได้้ทุุกประการ

3. หลัักเกณฑ์์และเงื่่อ� นไขอื่่�นๆ ในการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
3.1 ระยะเวลาแสดงความจำำ�นงในการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญ
ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ซึ่่�งประสงค์์จะใช้้สิิทธิิในการซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ จะต้้องแจ้้งความจำำ�นงในการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญ
ของบริิษััทฯ ตามข้้อ 3.2 โดยจะต้้องแจ้้งความจำำ�นงในการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท ภายในระยะเวลา 5 (ห้้า) วัันทำำ�การ (ภายในช่่วงเวลา
9.30 น. ถึึง 15.30 น.) ก่่อนวัันกำำ�หนดการใช้้สิทธิ
ิ ิในแต่่ละครั้้�ง ยกเว้้นการแสดงความจำำ�นงในการใช้้สิทธิ
ิ ิครั้้�งสุุดท้้าย ให้้แสดงความจำำ�นงในการ
ใช้้สิทธิ
ิ ิในระยะเวลาไม่่น้้อยกว่่า 15 (สิิบห้้า) วัันทำำ�การก่่อนวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย
วัันที่่�สามารถใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย คืือ วัันทำำ�การวัันสุุดท้้ายก่่อนวัันที่่�ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ มีีอายุุครบ 3 (สาม) ปีีนัับจากวัันที่่�ออกใบ
สำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ซึ่่�งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจะกำำ�หนดวัันที่่�ออกและแจ้้งให้้ทราบภายหลัังจากที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
แล้้ว
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รายงานประจำ�ปี 2564
	ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ฯ จะแจ้้ งข่่ าวเกี่่� ย วกัั บ ระยะเวลายื่่� นความจำำ� นงในการใช้้ สิิทธิิ อัั ต ราการใช้้ สิิทธิิ ราคาการใช้้ สิิทธิิ สถานที่่� ที่่�จะ
ใช้้สิิทธิิ พร้้อมขั้้�นตอนการใช้้สิิทธิิโดยติิดประกาศ ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษัทั ฯ หรืือแจ้้งผ่่านระบบสื่่�อสารภายในบริิษัทั ฯ ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 5
วัันทำำ�การ ก่่อนกำำ�หนดระยะเวลาแจ้้งความจำำ�นงในแต่่ละครั้้�ง
3.2 วิิธีีการใช้้สิิทธิิและขั้้�นตอนการใช้้สิิทธิิ
		 3.2.1 ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ประสงค์์จะใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญจะต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการแจ้้งความจำำ�นงในการใช้้สิิทธิิ
โดยดำำ�เนิินการและส่่งเอกสารดัังต่่อไปนี้้�
		 (1) แบบแจ้้งความจำำ�นงการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญ (“แบบแจ้้งความจำำ�นง”) ที่่�กรอกข้้อความถููกต้้อง ชััดเจนและครบถ้้วนแล้้ว
ทุุกรายการ (แบบแจ้้งความจำำ�นงสามารถติิดต่่อขอรัับได้้ที่่�ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลหรืือเลขานุุการบริิษััท)
		

(2) ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ตามแบบที่่�บริิษัทั ฯ กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� ตามจำำ�นวนที่่�ระบุุไว้้ในแบบแสดงความจำำ�นงใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญ

		

(3) หลัักฐานประกอบการใช้้สิิทธิิ

			 - บุุคคลสััญชาติิไทย
				สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวประชาชน พร้้อมรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง
			 - บุุคคลที่่�มิิใช่่สััญชาติิไทย
				สำำ�เนาหนัังสืือเดิินทาง พร้้อมรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง
		 (4) ชำำ�ระเงิิน (รวมทั้้�งค่่าภาษีีและอากรแสตมป์์ใดๆ (ถ้้ามีี)) ตามจำำ�นวนที่่�ระบุุในแบบแจ้้งความจำำ�นงและส่่งหลัักฐานการชำำ�ระ
เงิินให้้แก่่บริิษััทฯ โดยวิิธีีการชำำ�ระเงิินค่่าจองซื้้�อหุ้้�นสามััญ (รวมทั้้�งค่่าภาษีีและอากรแสตมป์์ใดๆ (ถ้้ามีี)) จะต้้องเป็็นไปตามวิิธีีการที่่�บริิษััทฯ
กำำ�หนด
		 3.2.2 จำำ�นวนหน่่วยของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ขอใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญจะต้้องเป็็นจำำ�นวนเต็็มเท่่านั้้�น โดยอััตราการใช้้สิิทธิิ
เท่่ากัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ 1 (หนึ่่�ง) หน่่วย ต่่อ 1 (หนึ่่�ง) หุ้้�นสามััญ เว้้นแต่่จะมีีการปรัับสิิทธิิ
		 3.2.3 จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�จะออกเมื่่�อมีีการใช้้สิิทธิิจะคำำ�นวณโดยการนำำ�จำำ�นวนเงิินในการใช้้สิิทธิิซึ่่�งผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
ได้้ชำำ�ระตามที่่�กล่่าวข้้างต้้น หารด้้วยราคาการใช้้สิิทธิิในขณะที่่�มีีการใช้้สิิทธิินั้้�น โดยบริิษััทฯ จะออกหุ้้�นสามััญเป็็นจำำ�นวนเต็็มไม่่เกิินจำำ�นวน
หน่่วยของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ คููณด้้วยอััตราการใช้้สิิทธิิหากมีีการปรัับราคาการใช้้สิิทธิิ และ/หรืือ อััตราการใช้้สิิทธิิแล้้ว ทำำ�ให้้มีีเศษเหลืืออยู่่�
จากการคำำ�นวณดัังกล่่าว บริิษััทฯ จะไม่่นำำ�เศษดัังกล่่าวมาคิิดคำำ�นวณและจะชำำ�ระเงิินที่่�เหลืือจากการใช้้สิิทธิิดัังกล่่าวคืืนให้้แก่่ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิฯ ภายใน 14 วััน นัับจากวัันใช้้สิิทธิิในแต่่ละครั้้�งโดยไม่่มีีดอกเบี้้�ย
		 ในกรณีีที่่�ต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลงอััตราการใช้้สิิทธิิตามเกณฑ์์การปรัับราคาการใช้้สิิทธิิและอััตราการใช้้สิิทธิิตามที่่�ระบุุในเงื่่�อนไข
การปรัับสิิทธิิและมีีเศษของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�จะได้้รัับจากการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ให้้ตััดเศษของหุ้้�นทิ้้�ง
		 3.2.4 การคำำ�นวณการเปลี่่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิทธิิและอััตราการใช้้สิิทธิิจะไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงซึ่่�งทำำ�ให้้ราคาการใช้้สิิทธิิใหม่่
สููงขึ้้�น และ/หรืือ อััตราการใช้้สิิทธิิลดลงเว้้นแต่่กรณีีการรวมหุ้้�น และจะใช้้ราคาการใช้้สิิทธิิใหม่่หลัังการเปลี่่�ยนแปลง (ทศนิิยม 3 ตำำ�แหน่่ง)
คููณกัับจำำ�นวนหุ้้�นสามััญ (จำำ�นวนหุ้้�นสามััญคำำ�นวณได้้จากอััตราการใช้้สิิทธิิใหม่่ คููณกัับจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�แสดงความจำำ�นง
การใช้้สิิทธิิ เมื่่�อคำำ�นวณได้้จำำ�นวนหุ้้�น ออกมาเป็็นเศษหุ้้�น ให้้ตััดเศษของหุ้้�นนั้้�นทิ้้�ง) ส่่วนในกรณีีที่่�การเปลี่่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิทธิิดัังกล่่าว
มีีผลทำำ�ให้้ราคาการใช้้สิิทธิิใหม่่มีีราคาซึ่่�งต่ำำ��กว่่ามููลค่่าที่่�ตราไว้้ของหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ก็็ให้้ใช้้มููลค่่าที่่�ตราไว้้ของหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ เป็็น
ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่
		 3.2.5 หากบริิษััทฯ ได้้รัับหลัักฐานใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ไม่่ครบตามจำำ�นวนที่่�ระบุุไว้้ในแบบแสดงความจำำ�นงการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�น
สามััญ หรืือบริิษััทฯ ตรวจสอบได้้ว่่าข้้อความที่่�ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจำำ�นงการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญนั้้�นไม่่ครบ
ถ้้วนหรืือไม่่ถููกต้้อง หรืือปิิดอากรแสตมป์์ไม่่ครบถ้้วนถููกต้้องตามข้้อบัังคัับหรืือกฎหมายต่่างๆ ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ จะต้้องทำำ�การแก้้ไข
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเงื่่�อนไขก่่อนวัันที่่�ใช้้สิิทธิิ มิิฉะนั้้�นแล้้วบริิษััทฯ จะถืือว่่าการแจ้้งความจำำ�นงในการใช้้สิิทธิิในครั้้�งนั้้�นสิ้้�นสภาพลงโดยไม่่มีีการใช้้
สิิทธิิและบริิษััทฯ จะจััดส่่งใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ คืืนให้้แก่่ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ภายใน 14 วัันนัับจากวัันใช้้สิิทธิิโดยไม่่มีีดอกเบี้้�ยไม่่ว่่าใน
กรณีีใดๆ
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		 3.2.6 ในกรณีีที่่�ผู้�ถื้ ือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ชำำ�ระเงิินในการใช้้สิิทธิิไม่่ครบถ้้วน บริิษััทฯ สงวนสิิทธิิที่่�จะดำำ�เนิินการประการใด
ประการหนึ่่�งต่่อไปนี้้�ตามที่่�บริิษััทฯ เห็็นสมควร
		 (1) ถืือว่่าการแจ้้งความจำำ�นงในการใช้้สิิทธิิในครั้้�งนั้้�นสิ้้�นสภาพลงโดยไม่่มีีการใช้้สิิทธิิ หรืือ
		 (2) ถืือว่่าจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�จองซื้้�อมีีจำำ�นวนเท่่ากัับจำำ�นวนที่่�พึึงจะได้้รัับตามจำำ�นวนเงิินในการใช้้สิิทธิิซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้รัับชำำ�ระไว้้
จริิงตามราคาการใช้้สิิทธิิในขณะนั้้�น
		 ในกรณีีตามข้้อ (3.2.6 (1)) บริิษััทฯ จะคืืนเงิินที่่�ได้้รัับไว้้และใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ซึ่่�งบริิษััทฯ ถืือว่่าไม่่มีีการใช้้สิิทธิิดัังกล่่าว
ให้้กัับผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ภายใน 14 วััน โดยจะไม่่มีีการคำำ�นวณดอกเบี้้�ยไม่่ว่่าในกรณีีใดๆ ทั้้�งนี้้�ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ยัังไม่่มีีการใช้้สิทธิ
ิ ิ
ดัังกล่่าวยัังมีีผลใช้้ได้้ต่่อไปจนถึึงวัันใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย หรืือ
		 ในกรณีีตามข้้อ (3.2.6 (2)) บริิษัทั ฯ จะส่่งมอบใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ส่่วนที่่�เหลืือ พร้้อมเงิินส่่วนที่่�เหลืือ(ถ้้ามีี) ในกรณีีที่่�บริิษััทฯ
ถืือว่่ามีีการใช้้สิิทธิิเพีียงบางส่่วน คืืนให้้กัับผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ภายใน 14 วััน โดยจะไม่่มีีการคำำ�นวณดอกเบี้้�ยไม่่ว่่าในกรณีีใดๆ อย่่างไร
ก็็ดีี ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ส่่วนที่่�ยัังไม่่มีีการใช้้สิิทธิิดัังกล่่าวยัังมีีผลใช้้ต่่อไปจนถึึงวัันใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้าย
		 3.2.7 เมื่่�อผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ประสงค์์จะใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญได้้ปฎิิบััติิตามเงื่่�อนไขการแจ้้งความจำำ�นงการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�น
สามััญ กล่่าวคืือ ได้้ส่่งมอบทั้้�งใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ แบบแสดงความจำำ�นงการใช้้สิทธิ
ิ ิซื้้�อหุ้้�นสามััญ และชำำ�ระเงิินค่่าจองซื้้�อหุ้้�นสามััญถููกต้้องและ
ครบถ้้วนสมบููรณ์์ ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ จะไม่่สามารถเพิิกถอนการใช้้สิิทธิิได้้เว้้นแต่่จะได้้รัับความยิินยอมเป็็นหนัังสืือจากบริิษัทั ฯ
		 3.2.8 เมื่่�อพ้้นกำำ�หนดวัันใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้ายแล้้ว แต่่ผู้�ถื้ ือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ยัังมิิได้้ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขของการใช้้สิิทธิิที่�กำ่ �ำ หนด
ไว้้อย่่างครบถ้้วน ให้้ถืือว่่าใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ นั้้�นๆ สิ้้�นสภาพลงโดยไม่่มีีการใช้้สิิทธิิและผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ จะใช้้สิิทธิิไม่่ได้้อีีกเมื่่�อพ้้น
กำำ�หนดการใช้้สิทธิ
ิ คิ รั้้ง� สุุดท้า้ ย
		 3.2.9 ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ส่่งมอบใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เป็็นจำำ�นวนหน่่วยมากกว่่าจำำ�นวนหน่่วยที่่�ประสงค์์จะ
ใช้้สิทธิ
ิ ิบริิษััทฯ จะส่่งใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่มีีจำ
� ำ�นวนหน่่วยของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ส่่วนที่่�เหลืือคืืนให้้แก่่ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ภายใน 14
วัันนัับจากวัันใช้้สิิทธิินั้้�น ๆ
		 3.2.10 บริิษััทฯ จะยื่่�นขอจดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััทฯ ต่่อกระทรวงพาณิิชย์์ตามจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�
ออกใหม่่สำำ�หรัับการใช้้สิิทธิิในแต่่ละครั้้�งภายใน 14 วััน นัับจากวัันใช้้สิิทธิิและบริิษััทฯ ได้้รัับชำำ�ระค่่าหุ้้�นครบตามจำำ�นวนที่่�มีีการใช้้สิิทธิิแล้้ว
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการจดทะเบีียนผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ได้้ใช้้สิิทธิินั้้�นเข้้าเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ในสมุุดทะเบีียน
ผู้้�ถืือหุ้้�นตามจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่คำ� ำ�นวณได้้จากการใช้้สิิทธิิในครั้้�งนั้้�น
3.3 วัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิ
วัันทำำ�การสุุดท้้ายของทุุก 6 เดืือน นัับจากวัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ตลอดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
3.4 หลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
			 3.4.1 คุุณสมบััติิของกรรมการและพนัักงานที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
			 บริิษััทฯ จะจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยโดยคณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้้�พิิจารณาจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ให้้แก่่กรรมการบริิษััทและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และให้้ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ/หรืือ บุุคคลที่่�ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมอบหมาย เป็็นผู้้�พิิจารณาจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ให้้แก่่พนัักงานของ
บริิษััทฯ และกรรมการและพนัักงานในบริิษััทย่่อย ทั้้�งนี้้�จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
ในแต่่ละรายไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีจำำ�นวนเท่่ากััน ขึ้้�นอยู่่�กัับตำำ�แหน่่ง อายุุงาน ความรู้้�และประสบการณ์์ ความรัับผิิดชอบ ผลการปฏิิบััติิงานหรืือ
ประโยชน์์ที่่�บริิษััทฯ และ/หรืือ บริิษััทย่่อยจะได้้รัับ
			สำำ�หรัับรายละเอีียดรายนามกรรมการทุุกรายที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ และจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�กรรมการ
แต่่ละรายดัังกล่่าวจะได้้รัับ ปรากฎในข้้อ 4
			 3.4.2 การจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ กรณีีที่่�กรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยพ้้นสภาพ
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รายงานประจำ�ปี 2564
		 (1) เว้้นแต่่ (ก) คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน และ/หรืือ บุุคคลที่่ค� ณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
มอบหมายจะกำำ�หนดเป็็นอย่่างอื่่น� หรืือ (ข) กรณีีที่่ร� ะบุุเอาไว้้ในข้้อ 3.5.1 หรืือข้้อ 3.5.2 ในกรณีีที่่ผู้� �ถื้ อื ใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิฯิ ลาออก ถููกไล่่ออก
เลิิกจ้้าง หรืือปลดออก ผู้้�ถือื ใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิฯิ จะไม่่สามารถใช้้สิทธิ
ิ ติ ามใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิฯิ ที่่ไ� ด้้รับั จััดสรรอีีก และผู้้�ถือื ใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิฯิ
ต้้องคืืนใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิฯิ ในส่่วนที่่ยั� งั ไม่่ได้้ใช้้สิทธิ
ิ ทั้้ิ ง� หมดที่่ถื� อื อยู่่�ให้้แก่่บริิษัทั ฯ โดยทัันทีี เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
มอบหมายนำำ�ไปจััดสรรให้้แก่่กรรมการหรืือพนัักงานของบริิษัทั ฯ หรืือบริิษัทย่
ั อ่ ยตามความเหมาะสมต่่อไปตามเงื่่อ� นไขในข้้อ 3.4.2 (2) – ข้้อ 3.4.2 (4)
		 (2) กรณีีบุุคคลผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ และ/หรืือ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
พ้้นสภาพจากการปฏิิบัติั งิ านให้้แก่่บริิษััทฯ ในฐานะกรรมการ และ/หรืือ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ไม่่ว่่ากรณีีใดก็็ตาม ให้้คณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิดำำ�เนิินการพิิจารณาสิิทธิิของบุุคคลดัังกล่่าวในการใช้้สิทธิ
ิ ิตามที่่�เห็็นสมควรต่่อไป
		 (3) กรณีีบุุคคลผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�ต่ำำ��กว่่าประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร รวมถึึงกรรมการและพนัักงานของบริิษััทย่่อย ที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับ
การจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ พ้้นสภาพจากการปฏิิบััติิงานให้้แก่่บริิษัทั ฯ และ/หรืือ บริิษัทย่
ั ่อย แล้้วแต่่กรณีี ไม่่ว่่ากรณีีใดก็็ตาม ให้้ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิการดำำ�เนิินการพิิจารณาสิิทธิิการใช้้สิทธิ
ิ ิของบุุคคลดัังกล่่าวและการจััดสรรสิิทธิิตามที่่�เห็็นสมควรต่่อไป
		 (4) กรณีีบุุ ค คลผู้้�ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง หลายตำำ� แหน่่ ง ในบริิ ษัั ท ฯ ให้้ บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วมีีสิิ ทธิิ ไ ด้้ รัั บ การจัั ดส รรใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิทธิิฯ
ในตำำ�แหน่่งสููงสุุดตำำ�แหน่่งเดีียวเท่่านั้้�น
3.5 เงื่่อ� นไขสำำ�หรัับการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
			 3.5.1 ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ จะต้้องมีีสถานะเป็็นกรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ และ/หรืือ บริิษััทย่่อย แล้้วแต่่กรณีี
ในวัันกำำ�หนดการใช้้สิทธิ
ิ นั้้ิ น� ๆ เว้้นแต่่เป็็นการพ้้นสภาพจากการเกษีียณอายุุ การเปลี่่ย� นแปลงอำำ�นาจการควบคุุมในบริิษัทั ฯ การพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
กรรมการเนื่่�องจากต้้องออกตามวาระในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือการโอนย้้ายตามคำำ�สั่่�งบริิษััทฯ หรืือการปรัับโครงสร้้างองค์์กร ก่่อนวััน
ครบกำำ�หนดอายุุของใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิฯิ ให้้กรรมการหรืือพนัักงานรายนั้้น� ยัังคงมีีสิิทธิที่ิ จ�่ ะใช้้สิทธิ
ิ ติ ามจำำ�นวนใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิฯิ ได้้จนครบอายุุ
ของใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิฯิ ที่่ไ� ด้้รับั จััดสรร
			 3.5.2 ในกรณีีที่่�ผู้�ถื้ ือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ พ้้นสภาพการเป็็นกรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย เนื่่�องจาก
ถึึงแก่่กรรม ให้้ผู้�จั้ ดั การมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้้�รับั พิินัยั กรรมของบุุคคลดัังกล่่าวสามารถใช้้สิทธิ
ิ ซื้้ิ อ� หุ้้�นตามใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิฯิ แทนกรรมการ
หรืือพนัักงานดัังกล่่าวได้้จนครบอายุุของใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิฯิ ที่่ไ� ด้้รับั จััดสรรนั้้น�
			 3.5.3 คณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือ บุุคคลที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั มอบหมายมีีอำำ�นาจโดยสมบููรณ์์ในการพิิจารณากำำ�หนดหรืือ
แก้้ไขเงื่่อ� นไขการใช้้สิทธิ
ิ ติ ามใบสำำ�คัญ
ั แสดงสิิทธิฯิ ซึ่ง�่ อาจแตกต่่างไปจากที่่ไ� ด้้ระบุุมาข้้างต้้น
			 3.5.4 ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ไม่่ครบจำำ�นวนตามที่่�ระบุุไว้้ในใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
ที่่�ได้้รัับการจััดสรรแต่่ยัังไม่่ได้้มีีการใช้้สิิทธิิสามารถนำำ�ไปใช้้สิิทธิิในปีีถััดไปได้้โดยจะต้้องใช้้สิิทธิิให้้แล้้วเสร็็จภายในวัันกำำ�หนดการใช้้สิิทธิิครั้้�ง
สุุดท้้าย หากครบกำำ�หนดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ แล้้ว ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ใดๆ ที่่�ไม่่ถููกใช้้สิิทธิิจะถููกยกเลิิกและสิ้้�นผลไป และให้้ถืือว่่า
ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ สละสิิทธิิการใช้้สิทธิ
ิ ิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�เหลืือโดยไม่่มีีสิิทธิิเรีียกร้้องค่่าเสีียหายใดๆ จากบริิษััทฯ
3.6 เงื่่อ� นไขการปรัับสิิทธิิใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
เพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ตอบแทนของผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ไม่่ให้้ด้้อยไปกว่่าเดิิม บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการปรัับราคาการใช้้สิิทธิิ
และอััตราการใช้้สิิทธิิในการซื้้�อหุ้้�นสามััญตลอดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ โดยบริิษััทฯ จะออกหุ้้�นเพื่่�อรองรัับการปรัับสิิทธิิดัังกล่่าว หรืือใน
กรณีีที่่�บริิษััทไม่่สามารถปรัับสิิทธิิได้้ ให้้บริิษััทฯชดใช้้ค่่าเสีียหาย เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ใดเหตุุการณ์์หนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
			 3.6.1 เมื่่�อบริิษััทฯ มีีการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าที่่�ตราไว้้ของหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ อัันเป็็นผลมาจากการรวมหุ้้�นหรืือแบ่่งแยกหุ้้�น
ของบริิษััทฯ โดยการเปลี่่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิทธิิและอััตราการใช้้สิิทธิิจะมีีผลบัังคัับทัันทีีนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าที่่�ตราไว้้
ของหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ซึ่่�งการปรัับสิิทธิินี้้�ทำำ�เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ได้้รัับหุ้้�นจำำ�นวนเท่่าเดิิม เสมืือนว่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
ที่่�ตราไว้้ของหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ
			 (1) ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิ จะเปลี่่�ยนแปลงตามสููตรการคำำ�นวณดัังนี้้�
				 Price 1 = Price 0 x (Par 1)
						
Par 0
			 (2) 	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิ จะเปลี่่�ยนแปลงตามสููตรการคำำ�นวณดัังนี้้�
				 Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0)
						
Par 1
				 โดยที่่�
					
					
					
					
					

Price 1 	คืือ
ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่หลัังการเปลี่่�ยนแปลง
Price 0 	คืือ
ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิเดิิมก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
Ratio 1 	คืือ 	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่หลัังการเปลี่่�ยนแปลง
Ratio 0 	คืือ 	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิเดิิมก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
Par 1 	คืือ 	มููลค่่าที่่ต� ราไว้้ของหุ้้�นสามััญหลัังการเปลี่่�ยนแปลง
Par 0 	คืือ 	มููลค่่าที่่�ตราไว้้ของหุ้้�นสามััญก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง

			 3.6.2 เมื่่�อบริิษััทฯ เสนอขายหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม และ/หรืือ ประชาชนทั่่�วไป และ/หรืือบุุคคลในวงจำำ�กััด
โดย “ราคาเฉลี่่�ยต่่อหุ้้�นของหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่” ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 90 (เก้้าสิิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้้�นสามััญของบริิษััท” ซึ่่�งการ
เปลี่่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิทธิิและอััตราการใช้้สิิทธิิจะมีีผลบัังคัับทัันทีี ตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�ผู้�ถื้ ือหุ้้�นสามััญไม่่ได้้รัับสิิทธิิในการจองซื้้�อหุ้้�นสามััญที่่�
ออกใหม่่ ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิจองซื้้�อหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่ หรืือ วัันแรกที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ขึ้้�นเครื่่�องหมาย XR สำำ�หรัับกรณีีที่่�
เป็็นการเสนอขายให้้แก่่ผู้�ถื้ ือหุ้้�นเดิิม (Rights Issue) และ/หรืือวัันแรกของการเสนอขายหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่ให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป และ/หรืือ
บุุคคลในวงจำำ�กััด แล้้วแต่่กรณีี
			 “ราคาเฉลี่่�ยต่่อหุ้้�นของหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่” คำำ�นวณได้้จากจำำ�นวนเงิินทั้้�งหมดที่่�บริิษััทฯ จะได้้รัับจากการเสนอขายหุ้้�น
สามััญ หัักด้้วยค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเสนอขายหลัักทรััพย์์ที่่�ออกนั้้�น (ถ้้ามีี) หารด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่ทั้้�งหมด
			 อนึ่่�ง ในกรณีีที่่�มีีการเสนอขายหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่พร้้อมกัันมากกว่่า 1 (หนึ่่�ง) ราคาการเสนอขาย ในเงื่่�อนไขที่่�จะต้้องจองซื้้�อ
หุ้้�นดัังกล่่าวด้้วยกััน ให้้นำำ�ราคาเฉลี่่�ยทั้้�ง 2 (สอง) ราคา และจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ทั้้�งหมดมาคำำ�นวณราคาเฉลี่่�ยต่่อหุ้้�นของหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่
แต่่ในกรณีีที่่�การเสนอขายพร้้อมกัันดัังกล่่าวไม่่อยู่่�ภายในเงื่่�อนไขที่่�ต้้องจองซื้้�อด้้วยกััน ให้้นำำ�จำำ�นวนหุ้้�นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้้�นสามััญ
ที่่�ออกใหม่่ซึ่่�ง “ราคาเฉลี่่�ยต่่อหุ้้�นของหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่” ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 90 (เก้้าสิิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้้�นสามััญของบริิษััท” มาคำำ�นวณ
การเปลี่่�ยนแปลงเท่่านั้้�น
			 “ราคาตลาดของหุ้้�นสามััญของบริิษััท” ได้้กำำ�หนดไว้้เท่่ากัับ ราคาเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�� หนัักของหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ที่่�มีีการซื้้�อขาย
ทั้้�งหมดในตลาดหลัักทรััพย์์ 7 (เจ็็ด) วัันทำำ�การติิดต่่อกัันก่่อนวัันที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณ ซึ่�ง่ ราคาตลาดเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก เท่่ากัับ มููลค่่าการซื้้�อขายหุ้้�น
สามััญทั้้�งหมดของบริิษััทฯ หารด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ ที่่�มีีการซื้้�อขายทั้้�งหมดในตลาดหลัักทรััพย์์
			 ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้้�นสามััญของบริิษัทั ” เนื่่�องจากหุ้้�นสามััญไม่่มีีการซื้้�อขายในช่่วงเวลาดัังกล่่าว บริิษัทั ฯ
จะดำำ�เนิินการกำำ�หนดราคายุุติธิ รรมเพื่่�อใช้้ในการคำำ�นวณแทน
			 “ราคายุุติิธรรม” หมายถึึง ราคาที่่�ประเมิินโดยที่่�ปรึึกษาทางการเงิินที่่สำ� �นั
ำ ักงาน ก.ล.ต. ให้้ความเห็็นชอบ
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รายงานประจำ�ปี 2564
			 “วัันที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณ” หมายถึึง วัันแรกที่่�ผู้�ซื้้้ �อหุ้้�นสามััญจะไม่่ได้้รัับสิิทธิิในการจองซื้้�อหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่ (วัันปิิดสมุุด
ทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิจองซื้้�อหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่ หรืือ วัันแรกที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ขึ้้�นเครื่่�องหมาย XR) สำำ�หรัับกรณีีที่่�เป็็นการเสนอขายให้้
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม (Rights Issue) และ/หรืือ วัันแรกของการเสนอขายหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่สำำ�หรัับกรณีีที่่�เป็็นการเสนอขายให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป
และ/หรืือ กรณีีที่่�เป็็นการเสนอขายให้้แก่่บุุคคลในวงจำำ�กััด แล้้วแต่่กรณีี
			 (1) ราคาการใช้้สิิทธิิ จะเปลี่่�ยนแปลงตามสููตรการคำำ�นวณดัังนี้้�
				 Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
						
[MP x (A + B)]
			 (2) 	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิ จะเปลี่่�ยนแปลงตามสููตรการคำำ�นวณดัังนี้้�
				 Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
						
[(A x MP) + BX]
				 โดยที่่� Price 1	คืือ ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่หลัังการเปลี่่�ยนแปลง
					
Price 0	คืือ ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิเดิิมก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
					
Ratio 1	คืือ	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่หลัังการเปลี่่�ยนแปลง
					
Ratio 0	คืือ	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิเดิิมก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
					
MP	คืือ ราคาตลาดของหุ้้�นสามััญของบริิษััท
					
A	คืือ	จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ได้้เรีียกชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว ณ วัันก่่อนปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อการ
							
จองซื้้�อหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่ของผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม และ/หรืือ ก่่อนวัันแรกของการเสนอขายหุ้้�น
							สามััญที่่�ออกใหม่่แก่่ประชาชนทั่่�วไป และ/หรืือ กรณีีเสนอขายให้้แก่่บุุคคลในวงจำำ�กััด
							
แล้้วแต่่กรณีี
					
B	คืือ	จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่เพื่่�อเสนอขายแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม และ/หรืือ เสนอขายต่่อประชาชน
							ทั่่�วไป และ/หรืือ เสนอขายให้้แก่่บุุคคลในวงจำำ�กััด
					
BX	คืือ	จำำ�นวนเงิินที่่�จะได้้รัับทั้้�งสิ้้�น หลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการออกหลัักทรััพย์์นั้้�น (ถ้้ามีี)
							ทั้้�งจากการเสนอขายให้้แก่่ผู้�ถื้ ือหุ้้�นเดิิม และ/หรืือ เสนอขายประชาชนทั่่�วไป และ/หรืือ
							
เสนอขายให้้แก่่บุุคคลในวงจำำ�กัดั
			 3.6.3 เมื่่�อบริิษััทฯ เสนอขายหลัักทรััพย์์ออกใหม่่ใด ๆ ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม และ/หรืือ เสนอขายประชาชนทั่่�วไป และ/หรืือ บุุคคล
ในวงจำำ�กััดโดยที่่�หลัักทรััพย์์นั้้�นมีีสิิทธิิที่่�จะแปลงสภาพ / เปลี่่�ยนเป็็นหุ้้�นสามััญได้้ หรืือให้้สิทธิ
ิ ิในการจองซื้้�อหุ้้�นสามััญ (“หลัักทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่ที่่�
มีีสิิทธิิแปลงสภาพ”) เช่่น หุ้้�นกู้้�แปลงสภาพ หรืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ โดยที่่� “ราคาเฉลี่่�ยต่่อหุ้้�นของหุ้้�นสามััญที่่�จะออกใหม่่
เพื่่อ� รองรัับสิิทธิิ” ดัังกล่่าว ต่ำำ�� กว่่าร้้อยละ 90 (เก้้าสิิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้้�นสามััญของบริิษััท”
			 การเปลี่่�ยนแปลงราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิ และอััตราการใช้้สิิทธิิจะมีีผลบัังคัับทัันทีีตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�ผู้�ถื้ ือหุ้้�นสามััญจะไม่่ได้้รัับสิิทธิิในการ
จองซื้้�อหลัักทรััพย์์ออกใหม่่ใด ๆ ที่่�มีีสิิทธิิแปลงสภาพ / เปลี่่�ยนเป็็นหุ้้�นสามััญ หรืือให้้สิิทธิิในการจองซื้้�อหุ้้�นสามััญ (วัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือ
หุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิจองซื้้�อหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่ หรืือวัันแรกที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ขึ้้�นเครื่่�องหมาย XR) สำำ�หรัับกรณีีที่่�เป็็นการเสนอขายให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม
(Rights Issue) และ/หรืือ วัันแรกของการเสนอขายหลัักทรััพย์์ออกใหม่่ใด ๆ ที่่�มีีสิิทธิิที่่�จะแปลงสภาพ / เปลี่่�ยนเป็็นหุ้้�นสามััญได้้หรืือให้้สิทธิ
ิ ิใน
การจองซื้้�อหุ้้�นสามััญ กรณีีเสนอขายให้้กัับประชาชนทั่่�วไป และ/หรืือ กรณีีที่่�เป็็นการเสนอขายให้้แก่่บุุคคลในวงจำำ�กััด แล้้วแต่่กรณีี
			 “ราคาเฉลี่่�ยต่่อหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่เพื่่อ� รองรัับสิิทธิิ” คำำ�นวณได้้จากจำำ�นวนเงิินที่่�บริิษััทฯ จะได้้รัับจากการขายหลัักทรััพย์์ที่่�มีี
สิิทธิิที่่�จะแปลงสภาพ / เปลี่่�ยนเป็็นหุ้้�นสามััญ หรืือให้้สิิทธิิในการจองซื้้�อหุ้้�นสามััญ หัักด้้วยค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการออกหลัักทรััพย์์นั้้�น (ถ้้ามีี)
รวมกัับเงิินที่่�จะได้้รัับจากการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญนั้้�น หารด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งสิ้้�นที่่�ต้้องออกใหม่่เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิินั้้�น
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			 อนึ่่�ง ในกรณีีที่่�มีีการเสนอขายหลัักทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่ที่่�มีีสิิทธิิแปลงสภาพพร้้อมกัันมากกว่่า 1(หนึ่่�ง) ราคาการเสนอขาย
ในเงื่่�อนไขที่่�จะต้้องจองซื้้�อหลัักทรััพย์์ดัังกล่่าวด้้วยกััน ให้้คำำ�นวณการเปลี่่�ยนแปลงจาก หลัักทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่ที่่�มีีสิิทธิิแปลงสภาพทั้้�งหมด
แต่่ในกรณีีที่่�การเสนอขายพร้้อมกัันดัังกล่่าวไม่่อยู่่�ภายในเงื่่�อนไขที่่�ต้้องจองซื้้�อด้้วยกััน ให้้คำำ�นวณการเปลี่่�ยนแปลงจาก หลัักทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่ที่่�
มีีสิิทธิิแปลงสภาพ ซึ่่�ง “ราคาเฉลี่่�ยต่่อหุ้้�นของหุ้้�นสามััญที่่�จะออกใหม่่เพื่่�อรองรัับสิิทธิิ” ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 90 (เก้้าสิิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้้�น
สามััญของบริิษััท” เท่่านั้้�น
			 “ราคาตลาดของหุ้้�นสามััญของบริิษััท” มีีความหมายเช่่นเดีียวกัับรายละเอีียดในข้้อ 1.4.2 ข้้างต้้น
			 “วัันที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณ” หมายถึึง วัันแรกที่่�ผู้้�ซื้้�อหุ้้�นสามััญจะไม่่ได้้รัับสิิทธิิในการจองซื้้�อหลัักทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่ใด ๆ ที่่�ให้้สิิทธิิ
แปลงสภาพเป็็นหุ้้�นสามััญ หรืือให้้สิิทธิิในการซื้้�อหุ้้�นสามััญ สำำ�หรัับกรณีีที่่�เป็็นการเสนอขายหลัักทรััพย์์ดัังกล่่าวให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม (Rights Issue)
และ/หรืือ วัันแรกของการเสนอขายหลัักทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่ใด ๆ ที่่�ให้้สิิทธิิแปลงสภาพเป็็นหุ้้�นสามััญ หรืือให้้สิิทธิิในการซื้้�อหุ้้�นสามััญแก่่
ประชาชนทั่่�วไป และ/หรืือ กรณีีที่่�เป็็นการเสนอขายให้้แก่่บุุคคลในวงจำำ�กัดั แล้้วแต่่กรณีี
			 (1) ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิ จะเปลี่่�ยนแปลงตามสููตรการคำำ�นวณดัังนี้้�
				 Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
						

[MP x (A + B)]

			 (2)	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิ จะเปลี่่�ยนแปลงตามสููตรการคำำ�นวณดัังนี้้�
				 Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
						
				 โดยที่่�
					
					
					
					

[(A x MP) + BX]

Price 1	คืือ ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่หลัังการเปลี่่�ยนแปลง
Price 0	คืือ ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิเดิิมก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
Ratio 1	คืือ	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่หลัังการเปลี่่�ยนแปลง
Ratio 0	คืือ	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิเดิิมก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
MP	คืือ ราคาตลาดของหุ้้�นสามััญของบริิษััท

					
A	คืือ	จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ได้้เรีียกชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว ณ วัันก่่อนปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อการ
							
จองซื้้�อหลัักทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่ที่่�มีีสิิทธิิที่่�จะแปลงสภาพ / เปลี่่�ยนเป็็นหุ้้�นสามััญได้้ หรืือให้้
							
สิิทธิิในการจองซื้้�อหุ้้�นสามััญ และ/หรืือ ก่่อนวัันแรกของการเสนอขายหลัักทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่
							
ที่่�มีีสิิทธิิที่่�จะแปลงสภาพ หรืือเปลี่่�ยนเป็็นหุ้้�นสามััญได้้ หรืือให้้สิิทธิิในการจองซื้้�อหุ้้�นสามััญ
							
กรณีีเสนอขายต่่อประชาชนทั่่�วไป และ/หรืือเสนอขายให้้แก่่บุุคคลในวงจำำ�กััด แล้้วแต่่กรณีี
					
B	คืือ	จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่ เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิของหลัักทรััพย์์ใดๆ ที่่�มีีสิิทธิิที่่�จะแปลง
							สภาพหรืือเปลี่่�ยนเป็็นหุ้้�นสามััญได้้ หรืือให้้สิิทธิิในการจองซื้้�อหุ้้�นสามััญตามที่่�เสนอขาย
							
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม และ/หรืือ เสนอขายต่่อประชาชนทั่่�วไป และ/หรืือ เสนอขายให้้แก่่บุุคคล
							
ในวงจำำ�กัดั
					
BX	คืือ	จำำ�นวนเงิินที่่จ� ะได้้รับั ทั้้�งสิ้้น� หลัังหัักค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการออกหลัักทรััพย์์ใดๆที่่ใ� ห้้สิทธิ
ิ ที่ิ จ�่ ะ
							
แปลงสภาพ / เปลี่่�ยนเป็็นหุ้้�นสามััญได้้ หรืือให้้สิิทธิิในการจองซื้้�อหุ้้�นสามััญ สำำ�หรัับการ
							
เสนอขายให้้แก่่ผู้�ถื้ ือหุ้้�นเดิิม และ/หรืือ เสนอขายประชาชนทั่่�วไป และ/หรืือ เสนอขายให้้แก่่
							บุุคคลในวงจำำ�กััด รวมกัับเงิินที่่�จะได้้รัับจากการใช้้สิทธิ
ิ ิแปลงสภาพ / เปลี่่�ยนเป็็นหุ้้�นสามััญได้้
							
หรืือให้้สิิทธิิในการจองซื้้�อหุ้้�นสามััญ
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			 3.6.4 เมื่่�อบริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนเป็็นหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ การเปลี่่�ยนแปลง
ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิ และอััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิจะมีีผลบัังคัับทัันทีีตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�ผู้้�ซื้้�อหุ้้�นสามััญจะไม่่มีีสิิทธิิรัับหุ้้�นปัันผล (วัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีี
สิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผล หรืือ วัันแรกที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์์ขึ้้�นเครื่่�องหมาย XD)
			 (1) ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิ จะเปลี่่�ยนแปลงตามสููตรการคำำ�นวณดัังนี้้�
				 Price 1 =
Price 0 x A
		
(A + B)
			 (2)	อััตราการใช้้สิิทธิิ จะเปลี่่�ยนแปลงตามสููตรการคำำ�นวณดัังนี้้�
				 Ratio 1 =
				

Ratio 0 x (A + B)
A

				 โดยที่่� Price 1 คืือ ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่หลัังการเปลี่่�ยนแปลง
					
Price 0	คืือ ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิเดิิมก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
					
Ratio 1	คืือ	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่หลัังการเปลี่่�ยนแปลง
					
Ratio 0	คืือ	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิเดิิมก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
					
A	คืือ	จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ได้้เรีียกชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว ณ วัันก่่อนปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อ
							
สิิทธิิในการรัับหุ้้�นปัันผล
					
B	คืือ	จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกใหม่่ในรููปแบบของหุ้้�นสามััญปัันผล
			 3.6.5 เมื่่�อบริิษััทฯ จ่่ายเงิินปัันผลเป็็นเงิินเกิินกว่่าอััตราร้้อยละ 100 (หนึ่่�งร้้อย) ของกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินรวมของบริิษััทฯ
หลัังหัักภาษีีเงิินได้้และหลัังจากหัักขาดทุุนสะสมและสำำ�รองตามกฎหมาย สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในรอบระยะเวลาปีีบััญชีีใด ๆ ในระหว่่างอายุุ
ของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ การเปลี่่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิทธิิและอััตราการใช้้สิิทธิิจะมีีผลบัังคัับทัันทีีตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�ผู้�ซื้้้ �อหุ้้�นสามััญจะไม่่มีีสิิทธิิ
รัับเงิินปัันผล (วัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผล หรืือ วัันแรกที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์์ขึ้้�นเครื่่�องหมาย XD)
			ทั้้�งนี้้� อััตราร้้อยละของเงิินปัันผลที่่�จ่่ายให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น คำำ�นวณโดยนำำ�เงิินปัันผลที่่�จ่่ายออกจริิงจากผลการดำำ�เนิินงานในแต่่ละ
รอบระยะปีีบััญชีี หารด้้วยกำำ�ไรสุุทธิิตามงบตามงบการเงิินรวมของบริิษััทฯ หลัังหัักภาษีีเงิินได้้และหลัังจากหัักขาดทุุนสะสมและสำำ�รอง
ตามกฎหมาย ของผลการดำำ�เนิินงานของรอบระยะเวลาปีีบััญชีีเดีียวกััน โดยที่่�เงิินปัันผลที่่�จ่่ายออกจริิงดัังกล่่าวให้้รวมถึึงเงิินปัันผลที่่�จ่่าย
ระหว่่างกาลในแต่่ละรอบบััญชีีดัังกล่่าวด้้วย
			 วัันที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณ หมายถึึง วัันแรกที่่�ผู้�ซื้้้ �อหุ้้�นสามััญจะไม่่ได้้รัับสิิทธิิในเงิินปัันผล (วัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับ
เงิินปัันผล หรืือ วัันแรกที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์์ขึ้้�นเครื่่�องหมาย XD)
			 (1) ราคาการใช้้สิิทธิิ จะเปลี่่�ยนแปลงตามสููตรการคำำ�นวณดัังนี้้�
				 Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
					
			 (2)	อััตราการใช้้สิิทธิิ จะเปลี่่�ยนแปลงตามสููตรการคำำ�นวณดัังนี้้�
				 Ratio 1 =
Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]
				 โดยที่่�
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Price 1	คืือ ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่หลัังการเปลี่่�ยนแปลง
Price 0	คืือ ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิเดิิมก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
Ratio 1	คืือ	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่หลัังการเปลี่่�ยนแปลง
Ratio 0	คืือ	อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิเดิิมก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
					
MP	คืือ
					
D	คืือ
					
R	คืือ
							
							

ราคาตลาดของหุ้้�นสามััญของบริิษััทซึ่�ง่ มีีความหมายเช่่นเดีียวกัับ รายละเอีียดในข้้อ 1.4.2
เงิินปัันผลต่่อหุ้้�นที่่�จ่่ายจริิงแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
เงิิ น ปัั น ผลต่่ อ หุ้้�นที่่� จ่่ า ยในอัั ต ราร้้ อ ยละ 100 โดยคำำ� นวณจากกำำ� ไรสุุ ทธิิ ห ลัั ก หัั ก ภาษีี
เงิิ นได้้ และหลัั งจากหัั กขาดทุุ นสะสมและสำำ�รองตามกฎหมาย จากผลการดำำ�เนิินงาน
ในรอบปีีบััญชีี หารด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมดที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผล

			 3.6.6 ในกรณีีที่่�มีีเหตุุการณ์์ใด ๆ อัันทำำ�ให้้ผลตอบแทนใด ๆ ที่่�ผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ หรืือใบแทนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
จะได้้รัับเมื่่�อมีีการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ด้้อยไปกว่่าเดิิม โดยที่่�เหตุุการณ์์ใด ๆ นั้้�นไม่่ได้้กำำ�หนดอยู่่�ในข้้อ 3.6.1 ถึึงข้้อ 3.6.5 ดัังกล่่าว
ข้้างต้้น ให้้บริิษััทฯ พิิจารณาเพื่่�อกำำ�หนดการเปลี่่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิทธิิ และ/หรืือ อััตราการใช้้สิิทธิิ (หรืือปรัับจำำ�นวนหน่่วยใบสำำ�คััญแสดง
สิิทธิิฯ แทนอััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิ) ใหม่่อย่่างเป็็นธรรม โดยไม่่ทำำ�ให้้สิทธิ
ิ ิของผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ด้้อยไปกว่่าเดิิม โดยให้้ถืือว่่าผลการพิิจารณา
นั้้�นเป็็นที่่สุ� ุด
			 3.6.7 การคำำ�นวณเปลี่่�ยนราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิและอััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิตามข้้อ 3.6.1 ถึึงข้้อ 3.6.6 เป็็นอิิสระต่่อกััน และจะคำำ�นวณการ
เปลี่่�ยนแปลงตามลำำ�ดัับเหตุุการณ์์ก่่อนหลัังของการเปรีียบเทีียบกัับราคาตลาดของหุ้้�นสามััญ ของบริิษัทั ฯ สำำ�หรัับในกรณีีที่่มีี� เหตุุการณ์์ต่า่ งๆ จะ
เกิิดขึ้้น� พร้้อมกัันให้้คำ�ำ นวณการเปลี่่�ยนแปลงเรีียงลำำ�ดัับดัังนี้้� คืือ ข้้อ 3.6.1 ข้้อ 3.6.5 ข้้อ 3.6.4 ข้้อ 3.6.2 ข้้อ 3.6.3 และข้้อ 3.6.6 โดยในแต่่ละ
ลำำ�ดัับครั้้�งที่่�มีีการคำำ�นวณการเปลี่่�ยนแปลงให้้คงสภาพของราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิและอััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิเป็็นทศนิิยม 3 (สาม) ตำำ�แหน่่ง
			 3.6.8 การคำำ�นวณการเปลี่่�ยนแปลงราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิและอััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิตามข้้อ 3.6.1 ถึึงข้้อ 3.6.6 จะไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงซึ่�ง่
ทำำ�ให้้ราคาการใช้้สิิทธิิใหม่่สููงขึ้้�นและอััตราการใช้้สิิทธิิลดลง เว้้นแต่่กรณีีการรวมหุ้้�น สำำ�หรัับการคำำ�นวณจำำ�นวนเงิินจากการใช้้สิิทธิิ จะคำำ�นวณ
จากราคาการใช้้สิิทธิิใหม่่หลัังการเปลี่่�ยนแปลง (ทศนิิยม 3 ตำำ�แหน่่ง) คููณกัับจำำ�นวนหุ้้�นสามััญ (จำำ�นวนหุ้้�นสามััญคำำ�นวณได้้จาก อััตราการใช้้
สิิทธิิใหม่่ คููณกัับจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�แสดงความจำำ�นงการใช้้สิิทธิิ เมื่่�อคำำ�นวณได้้จำำ�นวนหุ้้�นออกมาเป็็นเศษหุ้้�นให้้ตััดเศษของหุ้้�นนั้้�น
ทิ้้�ง) ในกรณีีจำำ�นวนเงิินที่่คำ� ำ�นวณได้้จากการใช้้สิิทธิิมีีเศษของบาท ให้้ใช้้ทศนิิยม 2 (สอง) ตำำ�แหน่่ง
			ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิทธิิจนเป็็นผลทำำ�ให้้ราคาการใช้้สิิทธิิใหม่่ที่่�คำำ�นวณตามสููตรมีีราคาต่ำำ��กว่่ามููลค่่าที่่�
ตราไว้้ของหุ้้�นสามััญ (Par Value) ของบริิษััทฯนั้้�น บริิษััทฯ ขอสงวนสิิทธิิที่่�จะปรัับราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่เพีียงเท่่ากัับมููลค่่าที่่ต� ราไว้้ของหุ้้�นสามััญ
เท่่านั้้�น สำำ�หรัับอััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่ให้้ใช้้อััตราการใช้้สิทธิ
ิ ิที่่�คำำ�นวณได้้ตามข้้อ 3.6.1 ถึึงข้้อ 3.6.6 เช่่นเดิิม
			 3.6.9 บริิษััทฯ อาจทำำ�การปรัับราคาการใช้้สิิทธิิควบคู่่�กัับการออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ใหม่่ทดแทนการปรัับอััตราการ
ใช้้สิทธิ
ิ ิก็็ได้้
			 3.6.10 การเปลี่่�ยนแปลงราคาการใช้้สิิทธิิและอััตราการใช้้สิิทธิิตามข้้อ 3.6.1 ถึึงข้้อ 3.6.6 และ/หรืือ การออกใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิฯ ใหม่่ทดแทนการปรัับอััตราการใช้้สิิทธิิตามข้้อ 3.6.9 บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการขอแจ้้งรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการปรัับสิิทธิิโดยบอกถึึง
เหตุุผลที่่�ต้้องมีีการปรัับสิิทธิิ รายละเอีียดวิิธีีการคำำ�นวณ ราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิใหม่่ อััตราการใช้้สิิทธิิใหม่่ วัันที่่�การปรัับสิิทธิิมีีผลบัังคัับ และจำำ�นวน
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�ออกทดแทนการปรัับอััตราการใช้้สิิทธิิ โดยการติิดประกาศ ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทฯ หรืือแจ้้งผ่่านระบบสื่่�อสาร
ภายในบริิษัทั ฯ โดยจะแจ้้งทัันทีีนัับตั้้�งแต่่วัันที่่�มีีเหตุุการณ์์หรืือก่่อนวัันที่่�การปรัับสิิทธิิมีีผลบัังคัับ
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รายงานประจำ�ปี 2564
4. รายชื่อของกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิฯ และรายชื่อพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิฯ
เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิฯ
4.1 กรรมการของบริิษััทฯ ที่่�ได้้รัับการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
ลำำ�ดัับ

ชื่่�อของกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ที่่�จััดสรร (หน่่วย)

ร้้อยละ (%) ของ
ใบสำำ�คััญแสดง
สิิทธิิทั้้ง
� หมด

ประธานกรรมการ

ไม่่เกิิน 1,250,000

ไม่่เกิิน 4.24

1.

นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัั นธกุุล

2.

นายชููเกีียรติิ รุุจนพรพจีี

กรรมการ

ไม่่เกิิน 900,000

ไม่่เกิิน 3.05

3.

นายศรััณย์์ สุุภััคศรััณย์์

กรรมการ

ไม่่เกิิน 1,100,000

ไม่่เกิิน 3.73

4.

นายทรงพล ชีีวะปััญญาโรจน์์

กรรมการ

ไม่่เกิิน 400,000

ไม่่เกิิน 1.36

5.

นายวชิิรธร คงสุุข

กรรมการ

ไม่่เกิิน 900,000

ไม่่เกิิน 3.05

6.

นางอุุมาวดีี รััตนอุุดม

กรรมการ

ไม่่เกิิน 700,000

ไม่่เกิิน 2.37

7.

นายวรวิิทย์์ ชััยลิิมปมนตรีี

กรรมการ

ไม่่เกิิน 900,000

ไม่่เกิิน 3.05

8

นายนปกรณ์์ กลิ่่�นทอง

กรรมการ

ไม่่เกิิน 700,000

ไม่่เกิิน 2.37

9.

นายวิิรััช มรกตกาล*

กรรมการ

ไม่่เกิิน 2,000,000

ไม่่เกิิน 6.78

ไม่่เกิิน 8,850,000

ไม่่เกิิน 30.00

รวม

* หมายเหตุุ: นายวิิรััช มรกตกาล กรรมการของบริิษััทฯ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายพาณิิชย์์และการลงทุุน และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารบริิษััท
เวนดิ้้�งพลััส จำำ�กััด เป็็นผู้้�ได้้รัับการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เกิินกว่่าร้้อยละ 5 ของ จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ทั้้�งหมดที่่�เสนอขายในครั้้�งนี้้� ทั้้�งนี้้�
ข้้อ 3.4.2 (4) ของสรุุปข้้อกำำ�หนดสิิทธิิของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ นี้้�ได้้กำำ�หนดว่่า กรณีีบุุคคลผู้้�ใดดำำ�รงตำำ�แหน่่งหลายตำำ�แหน่่งในบริิษััทฯ ให้้บุุคคลดัังกล่่าว
ได้้รัับการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ในตำำ�แหน่่งสููงสุุดตำำ�แหน่่งเดีียวเท่่านั้้�น

เสนอขาย

4.2 รายชื่่�อพนัักงานที่่�ได้้รัับจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เกิินกว่่าร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�จะออกและ

นายสัันติิธร บุุญเจืือ กรรมการบริิหารของบริิษััทฯ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงาน
นวััตกรรมเทคโนโลยีี เป็็นผู้้�ได้้รัับจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ จำำ�นวน ไม่่เกิิน 2,000,000 หน่่วย คิิดเป็็น ไม่่เกิินร้้อยละ 6.78 ของใบสำำ�คััญแสดง
สิิทธิิฯ ทั้้�งหมดที่่�ออกในครั้้�งนี้้� ทั้้�งนี้้�ข้้อ 3.4.2 (4) ของสรุุปข้้อกำำ�หนดสิิทธิิของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯนี้้� ได้้กำำ�หนดว่่า กรณีีบุุคคลผู้้�ใดดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
หลายตำำ�แหน่่งในบริิษััทฯ ให้้บุุคคลดัังกล่่าวได้้รัับการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ในตำำ�แหน่่งสููงสุุดตำำ�แหน่่งเดีียวเท่่านั้้�น
4.3 ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนถึึงเหตุุผล ความจำำ�เป็็น และ
ประโยชน์์ที่่�บริิษััทฯ จะได้้รัับจากการจััดสรรหลัักทรััพย์์ให้้แก่่กรรมการและพนัักงานที่่�ได้้รัับการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เกิินกว่่าร้้อย
ละ 5
4.3.1 นายวิิรััช มรกตกาล กรรมการของบริิษััทฯ ที่่�ได้้รัับการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เกิินกว่่าร้้อยละ 5
			 เนื่่�องด้้วยที่่�ประชุุมคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน2 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้จััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ให้้แก่่กรรมการ
และพนัักงานของบริิษััทฯ ภายใต้้โครงการ SABUY-WB จำำ�นวน 29,500,000 หน่่วย ทั้้�งนี้้�รายละเอีียดปรากฎตาม ข้้อ 2 และ 3 ข้้างต้้น
ปรากฎว่่าจากการอนุุมััติิจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนดัังกล่่าว ทำำ�ให้้นายวิิรััช มรกตกาล
กรรมการบริิษััทฯ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงานพาณิิชย์์และการลงทุุน และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท เวนดิ้้�ง พลััส จำำ�กััด ได้้รัับจััดสรร
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เป็็นจำำ�นวนไม่่เกิิน 2,000,000 หน่่วย จาก 29,500,000 หน่่วย จึึงทำำ�ให้้นายวิิรััช มรกตกาล เป็็นผู้้�ได้้รัับการจััดสรร
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เกิินกว่่าร้้อยละ 5 ของ จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯทั้้�งหมดที่่�เสนอขายในครั้้�งนี้้�
2

คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประกอบไปด้้วยกรรมการของบริิษััทฯ 3 ท่่าน ได้้แก่่ 1. นายศรััณย์์ สุุภััคศรััณย์์ 2. นางอุุมาวดีี รััตนอุุดม
3. นายวรวิิทย์์ ชััยลิิมปมนตรีี ซึ่่�งทั้้�ง 3 ท่่าน ไม่่ได้้เป็็นกรรมการที่่�จะได้้รัับจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิเกิินกว่่าร้้อยละ 5
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
			 คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีความเห็็นว่่า นายวิิรััช มรกตกาล มีีคุุณสมบััติิ
คุุณธรรม จริิยธรรม ความรู้้� ความสามารถ ความเชี่่�ยวชาญ ประสบการณ์์ ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจของบริิษััทฯ และบริิษัทย่
ั ่อย ทั้้�งในปััจจุุบััน
และต่่อไปในอนาคต อีีกทั้้�งการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทก็็เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�สึึกในการเป็็นเจ้้าของร่่วม
กัับบริิษััทฯ อัันเป็็นการเสริิมสร้้างความมุ่่�งมั่่�นและความตั้้�งใจที่่�จะร่่วมกัันนำำ�พาบริิษััทฯ ไปสู่่�ความเจริิญรุ่่�งเรืืองต่่อไปในอนาคตเพื่่�อบรรลุุ
เป้้าหมายทางธุุรกิิจและเพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ ซึ่่�งนายวิิรััช มรกตกาล ได้้เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทตั้้�งแต่่วัันที่่�
11 มกราคม 2564 ที่่�ผ่่านมา จึึงยัังไม่่ได้้มีีการเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััทแต่่อย่่างใด อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อพิิจารณาจากความรู้้�
ความสามารถและประสบการณ์์ของนายวิิรััช มรกตกาล คณะกรรมการบริิษััทเชื่่�อว่่าบริิษััทฯ จะได้้รัับประโยชน์์ตอบแทนกลัับมาในรููปของ
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีขึ้้�นซึ่่�งมีีความคุ้้�มค่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�นายวิิรััช มรกตกาล จะได้้รัับ ซึ่่�งเกิิดจากการใช้้สิิทธิิตาม
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�จะได้้รัับ
4.3.2 นายสัันติิธร บุุญเจืือ กรรมการบริิหารของบริิษััทฯ ได้้รัับการจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เกิินกว่่าร้้อยละ 5
			 นอกจากนี้้� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารได้้จััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิให้้แก่่กรรมการและพนัักงาน ภายใต้้โครงการ SABUY-WB
ปรากฏว่่า นายสัันติิธร บุุญเจืือ กรรมการบริิหาร กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายงานนวััตกรรมเทคโนโลยีี ได้้รัับ
จััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เป็็นจำำ�นวนไม่่เกิิน 2,000,000 หน่่วย จาก 29,500,000 หน่่วย จึึงทำำ�ให้้นายสัันติิธร บุุญเจืือ เป็็นผู้้�ได้้รัับการจััดสรร
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เกิินกว่่าร้้อยละ 5 ของ จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯทั้้�งหมดที่่�เสนอขายในครั้้�งนี้้�เช่่นเดีียวกััน
			 คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนมีีความเห็็นว่่านายสัันติิธร บุุญเจืือ เป็็นบุุคลากรหลััก
ในการปฏิิบััติิงานเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั ฯ ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และบริิการต่่าง ๆ ซึ่่�งสามารถตอบสนองต่่อการขยาย
ตััวของธุุรกิิจในอนาคตได้้ คณะกรรมการบริิษััทเชื่่�อว่่าบริิษัทั ฯ จะได้้รัับประโยชน์์ตอบแทนกลัับมาในรููปของผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีขึ้้�นซึ่่�งมีีความ
คุ้้�มค่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�นายสัันติิธร บุุญเจืือ จะได้้รัับ ซึ่�ง่ เกิิดจากการใช้้สิทธิ
ิ ิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ที่่�จะได้้รัับ
			ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากการเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ในครั้้�งนี้้�เป็็นการเสนอขายแบบไม่่คิิดมููลค่่า โดยมีีราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิ (ต่่อหน่่วย)
3.25 บาท จะไม่่ก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์แก่่ นายวิิรัชั มรกตกาล และนายสัันติิธร บุุญเจืือ เนื่่�องจากราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิซื้้�อหุ้้�นดัังกล่่าว เป็็นราคาที่่�สููง
กว่่าราคาตลาด ทั้้�งนี้้� บนสมมติิฐานราคาตลาดก่่อนเสนอขายที่่� 2.19 บาท ต่่อหุ้้�น ซึ่่�งเป็็นราคาถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของหุ้้�นย้้อนหลััง 7 วัันทำำ�การ
ติิดต่่อกัันก่่อนวัันที่่�คณะกรรมการมีีมติิอนุุมััติิโครงการและกำำ�หนดราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิซื้้�อหุ้้�นสามััญตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
5. ผลกระทบที่่�มีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเนื่่�องจากการออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และ
บริิษััทย่่อย
5.1 ผลกระทบต่่อราคาตลาดของหุ้้�น (Price Dilution) เมื่่อมี
� ีการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นของกรรมการและ
พนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
ในกรณีีที่่�มีีการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ทั้้�งหมดทั้้�งจำำ�นวน 29,500,000 หน่่วย ในราคาการใช้้สิิทธิิ (ต่่อหน่่วย) 3.25 บาท
จะไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อราคาตลาดหุ้้�นของบริิษััทฯ เนื่่�องจากราคาการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นดัังกล่่าว เป็็นราคาที่่�สููงกว่่าราคาตลาด (ไม่่มีีส่่วนลด
จากราคาตลาด) ทั้้�งนี้้� บนสมมติิฐานราคาตลาดก่่อนเสนอขายที่่� 2.19 บาท ต่่อหุ้้�น ซึ่่�งเป็็นราคาถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของหุ้้�นย้้อนหลััง 7 วััน
ทำำ�การติิดต่่อกัันก่่อนวัันที่่�คณะกรรมการมีีมติิอนุุมััติิโครงการและกำำ�หนดราคาการใช้้สิทธิ
ิ ิซื้้�อหุ้้�นสามััญตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
อย่่างไรก็็ตาม ผลกระทบต่่อราคาตลาดของหุ้้�น เมื่่�อมีีการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นของกรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจะ
ขึ้้�นอยู่่�กัับราคาตลาดหุ้้�นของบริิษัทั ฯ ณ วัันที่่หุ้้�� นเพิ่่�มทุุนที่่�เกิิดจากการใช้้สิทธิ
ิ ิของกรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษัทย่
ั ่อยเข้้าทำำ�การ
ซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยโดยใช้้สููตรคำำ�นวณดัังต่่อไปนี้้�
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สููตรการคำำ�นวณ :
			 Price Dilution = (ราคาก่่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลัังการเสนอขาย)
					
ราคาตลาดก่่อนการเสนอขาย
			 Price Dilution

= (Po-Pn)/Po

			 Pn = (PoQo) + (ราคาการใช้้สิิทธิิของ SABUY-WB*Qw) / (Qo+Qw)
			 Po = ราคาตลาดถัั ว เฉลี่่� ย ถ่่ ว งน้ำำ�� หนัั ก ของหุ้้�นสามัั ญ ของบริิ ษัั ท ที่่� ทำำ� การซื้้� อ ขายในตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย
					 ในช่่วงเวลา 7 วัันทำำ�การติิดต่่อกัันก่่อนวัันที่่�คณะกรรมการมีีมติิให้้เสนอวาระต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อขออนุุมััติิให้้
					 บริิษััทเสนอขายหุ้้�นรองรัับ
			 Pn = ราคาเฉลี่่�ยของหุ้้�นทั้้�งหมดภายหลัังการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิของกรรมการและพนัักงานของบริิษััทและ
					 บริิษััทย่่อยทั้้�งหมด
			 Qo =	จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่มีี� อยู่่�เดิิม (จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้ว)
			 Qw =	จำำ�นวนหุ้้�นสามััญใหม่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ทั้้�งจำำ�นวนซึ่่�ง เท่่ากัับ 29,500,000 หุ้้�น
5.2 ผลกระทบต่่อส่่วนแบ่่งกำำ�ไรหรืือสิิทธิิในการออกเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม (Control Dilution)
			สููตรคำำ�นวณ:

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)

			 Qo = 	จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�มีีอยู่่�เดิิมเท่่ากัับ 1,005,000,000 หุ้้�น ณ วัันประชุุมคณะกรรมการบริิษััทที่่�มีีมติิให้้ออกและ
					 เสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2564
			 Qw = 	จำำ�นวนหุ้้�นสามััญใหม่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ทั้้�งจำำ�นวนซึ่่�ง เท่่ากัับ 29,500,000 หุ้้�น
			 ดัังนั้้�น (ตััวเลขที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณด้้านล่่างมีีหน่่วย : หุ้้�น)
			 Control Dilution = 29,500,000 / (1,005,000,000 + 29,500,000)
						
= ไม่่เกิินร้้อยละ 2.85
ในกรณีีที่่�มีีการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ทั้้�งหมดที่่�มีีการจััดสรรให้้แก่่กรรมการและพนัักงานจำำ�นวน 29,500,000 หน่่วย
จะมีีผลทำำ�ให้้ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรและสิิทธิิออกเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริิษััทฯ ลดลงในอััตราร้้อยละ 2.85 ของส่่วนแบ่่งกำำ�ไรหรืือสิิทธิิในการออก
เสีียงเดิิม
อย่่างไรก็็ดีี เนื่่�องจากบริิษััทฯ จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งจะจััดขึ้้�นในวัันที่่� 20 เมษายน 2564 เพื่่�อ
พิิจารณาอนุุมััติิการออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ภายใต้้โครงการ SABUY-WB ในครั้้�งนี้้� ดัังนั้้�นหากคำำ�นวณโดยอาศััยข้้อมููล
ที่่�ตั้้�งอยู่่�บนสมมติิฐานว่่า ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ SABUY-WA ซึ่่�งมีีการออกและจััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิแล้้ว โดยจะถึึงถึึงวัันครบวัันกำำ�หนด
ใช้้สิิทธิิในวัันที่่� 1 เมษายน 2564 นี้้� (ในอััตราส่่วนร้้อยละ 50 ของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ SABUY-WA เป็็น จำำ�นวน 22,500,000 หน่่วย อััตราการ
ใช้้สิิทธิิใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 1 หน่่วย สามารถซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััทได้้ 1 หุ้้�น) มีีผู้้�ถืือใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ SABUY WA ใช้้สิิทธิิแปลง
สภาพใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิทั้้�งหมดและหุ้้�นเพิ่่�มทุุนใหม่่ที่่�เสนอขายทั้้�งหมดมีีการจองซื้้�อและชำำ�ระราคาครบถ้้วนแล้้ว จะทำำ�ให้้หุ้้�นที่่�ชำำ�ระแล้้ว
ของบริิษััทฯ เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 1,027,500,000 หุ้้�น ผลกระทบต่่อส่่วนแบ่่งกำำ�ไรหรืือสิิทธิิออกเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม (Control Dilution) ลดลงใน
อััตราร้้อยละ 2.79
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6. ลัักษณะและเงื่่�อนไขของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ
การออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิฯ ให้้แก่่กรรมการและพนัักงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยจะเป็็นไปตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
ในประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 32/2551 เรื่่�องการเสนอขายหลัักทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่ต่่อกรรมการหรืือพนัักงาน ลงวัันที่่� 15
ธัันวาคม 2551 (รวมทั้้�งที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) และประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 34/2551 เรื่่�องการขออนุุญาตและการ
อนุุญาตให้้เสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นออกใหม่่และหุ้้�นที่่�ออกใหม่่เพื่่�อรองรัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ ลงวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2551
(รวมทั้้�งที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) หรืือประกาศอื่่�นใดที่่�ใช้้บัังคัับแทนรวมทั้้�งกฎและระเบีียบอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
7. สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการคััดค้้านการเสนอขาย
ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 32/2551 เรื่่�องการเสนอขายหลัักทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่ต่่อกรรมการหรืือพนัักงาน ลงวััน
ที่่� 15 ธัันวาคม 2551 (และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการคััดค้้านการเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิต่่อกรรมการและพนัักงานในครั้้�ง
นี้้�มีี ดัังนี้้�
(1) การออกและเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิต่่อกรรมการ และ/หรืือพนัักงานต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยคะแนนเสีียง
ไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง และต้้องไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินกว่่าร้้อยละ
สิิบของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและออกเสีียงคััดค้้านการเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิในครั้้�งนี้้�
(2) ในกรณีีที่่�จะเสนอขายใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิต่่อกรรมการหรืือพนัักงานรายใดเกิินกว่่าร้้อยละห้้าของจำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิทั้้�งหมด
ที่่�เสนอขายในครั้้�งนี้้� จะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นรายบุุคคลด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง และต้้องไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินกว่่าร้้อยละห้้าของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มา
ประชุุมคััดค้้านมติิดัังกล่่าว
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริิษัทั สบาย เทคโนโลยีีจำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ซึ่�ง่ ระบุุไว้้ในกฎบััตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยอย่่างครบถ้้วน ได้้แก่่ การสอบทานรายงานทางการเงิิน รายการระหว่่างกััน การบริิหารความเสี่่�ยง ระบบการควบคุุมภายใน
กำำ�กับั ดููแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายระเบีียบข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
การพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีีจำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน โดยมีี 1 ท่่าน เป็็นผู้้�มีีความ
รู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วย
1. นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายศรััณย์์ สุุภััคศรััณย์์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางอุุมาวดีี รััตนอุุดม กรรมการตรวจสอบ
โดยในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 6 ครั้้�ง คณะกรรมการตรวจสอบได้้สรุุปผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564
โดยมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
(1) การสอบทานรายงานทางการเงิิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้สอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี ของกลุ่่�มบริิษัทั โดยเชิิญฝ่่ายจััดการที่่เ� กี่่ย� วข้้องและ
ผู้้�สอบบััญชีีเข้้าร่่วมประชุุมในวาระการพิิจารณางบการเงิินเพื่่�อชี้้�แจงและตอบข้้อซัักถามของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่่�องความถููกต้้อง
ความครบถ้้วน การปรัับปรุุงรายการบััญชีีที่่สำ� ำ�คัญ
ั ซึ่ง่� ส่่งผลกระทบต่่องบการเงิินความเพีียงพอของข้้อมููลที่่เ� ปิิดเผยไว้้ในงบการเงิิน และข้้อสัังเกต
ของผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่ง� ได้้พิจิ ารณาและสอบทานแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่างบการเงิินได้้แสดงรายการโดยถููกต้้องที่่ส� มควรในสาระ
สำำ�คััญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิินเพื่่�อจััดทำำ�บััญชีีและรายงานทางการเงิินที่่�ครบถ้้วนทัันเวลาเชื่่�อถืือได้้เป็็นประโยชน์์ต่่อนัักลงทุุนและ
ผู้้�ใช้้งบการเงิิน
(2) การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้สอบทานรายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�เข้้าข่่ายรายการเกี่่�ยวโยง
ตามประกาศหรืือข้้อระเบีียบ ของคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่ง� คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับประเด็็นดัังกล่่าว เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษัทั อาจมีีรายการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ของผู้้�ถือื หุ้้�นใหญ่่ โดยทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้อนุุมัติั นิ โยบายการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วข้้องไว้้เพื่่�อให้้กลุ่่�มบริิษัทั ใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ใิ ห้้มีีความเหมาะสมมีีความเป็็นธรรมตาม
เงื่่อ� นไขการค้้าทั่่�วไปและไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างครบถ้้วนเพีียงพอ โดยยึึดถือื การปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
(3) การสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและฝ่่ายจััดการได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริิหารความเสี่่ย� งมีีการประเมิินทั้้�งปััจจััย
ภายในและภายนอกโอกาสที่่จ� ะเกิิดผลกระทบและจััดทำำ�แผนการจััดการบริิหารความเสี่่ย� งประจำำ�ปีเี พื่่�อป้้องกัันหรืือลดผลกระทบที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้อยู่่�ในระดัับที่่�สามารถยอมรัับได้้โดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อกำำ�กัับ
ดููแลการบริิหารความเสี่่ย� งของกลุ่่�มบริิษัทั โดยให้้ฝ่า่ ยจััดการรายงานความก้้าวหน้้าด้้านความเสี่่ย� งอย่่างสม่ำำ��เสมอทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบถามถึึงประสิิทธิิผลของการบริิหารความเสี่่�ยงจากรายงานผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท และผลการตรวจสอบของผู้้�ตรวจสอบระบบ
ควบคุุมภายในผู้้�สอบบััญชีีของกลุ่่�มบริิษัทั ซึ่่�งสามารถเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่ากลุ่่�มบริิษััท มีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
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(4) การสอบทานการประเมิินการควบคุุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการสอบทานระบบควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษัทั ตามแนวทางของคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่ง� ผลการสอบทานของหน่่วยงานตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีี ไม่่พบประเด็็นหรืือข้้อบกพร่่องที่่อ� าจส่่งผลกระทบต่่อ
การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ตลอดจนฝ่่ายจััดการได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้้�สอบบััญชีีและหน่่วยงานตรวจสอบภายในอย่่างต่่อเนื่่�อง แสดงให้้เห็็นถึึงการให้้ความสำำ�คััญต่่อการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััท ซึ่่�งสามารถ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลได้้ว่่า กลุ่่�มบริิษััท มีีการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ โดยในปีี 2564 ได้้มอบหมายให้้ ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ในฐานะหน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กัดั ได้้จัดทำ
ั ำ�แผนการตรวจสอบสำำ�หรัับปีีดำำ�เนิินงาน 2564 ให้้เป็็นไปตาม
มาตรฐานวิิชาชีีพของการตรวจสอบภายในที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป แผนการตรวจสอบจััดทำำ�ขึ้้�นโดยเหตุุการณ์์ที่่�ประเมิินได้้ว่่า อาจมีีผลกระทบ
ต่่อความสามารถในการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจขององค์์กร โดยอาศััยการพิิจารณาจากสิ่่�งที่่�ตรวจพบในการตรวจสอบระบบการควบคุุม
ภายในที่่�ควรให้้ความสำำ�คััญนำำ�มาจััดลำำ�ดัับกิิจกรรมตามนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการสััมฤทธิ์์�ในวััตถุุประสงค์์ของบริิษััท
และกำำ�หนดเป็็นแผนการตรวจสอบล่่วงหน้้าสำำ�หรัับปีีดำำ�เนิินงาน โดยมุ่่�งเน้้นการตรวจสอบและประเมิินความมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ของระบบการควบคุุมภายในให้้ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญขององค์์กรโดยในแผนงานตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2564 ตามที่่�ได้้รัับ
อนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรการตรวจสอบ ครั้้�งที่่� 2/2564 วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ได้้กำำ�หนดขอบเขตการตรวจสอบระบบงานที่่�สำำ�คััญ
ประจำำ�ปีี ได้้แก่่ ระบบ Call Center ระบบการรัับรู้้�รายได้้ ระบบทรััพยากรบุุคคล และ ระบบขายและการตลาด ซึ่่�งหลัังจากการรายงาน
ผลการตรวจสอบและการตรวจติิดตามผล ในทุุกระบบตามแผนการตรวจสอบฯ รวมทั้้�งการตรวจสอบระบบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันแล้้ว ไม่่พบ
ประเด็็นความเสี่่�ยงสููงที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการปรัับปรุุงแก้้ไข ซึ่่�งเป็็นเหตุุให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในเกิิดความไม่่เชื่่�อมั่่�นในระบบที่่�ตรวจสอบแต่่อย่่างใด
นอกจากนี้้�บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตของบริิษััทได้้มีีการสอบทานระบบการควบคุุมภายใน
ของบริิษััทในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�งบการเงิิน เพื่่�อให้้เกิิดความน่่าเชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน โดยไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�เป็็น
สาระสำำ�คััญสำำ�หรัับงบการเงิินของบริิษััทปีสิ้้ี �นสุุด 31 ธัันวาคม 2564
(5) การสอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบััติิงานและกำำ�กัับให้้กลุ่่�มบริิษััท ดำำ�เนิินกิิจการอย่่างถููกต้้องตามระเบีียบและระบบงานที่่�
กำำ�หนดไว้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท ให้้มีีคุุณธรรม ซึ่�ง่ หากกลุ่่�มบริิษัทั เป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนแล้้วก็็จะต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยตลอดจนกฎหมาย
อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท อย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากลุ่่�มบริิษััท มีีการดำำ�เนิินการตามเงื่่�อนไขทางธุุรกิิจปกติิ
อย่่างถููกต้้องเหมาะสม
(6) การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลหน่่วยงานตรวจสอบภายในให้้มีีความเป็็นอิิสระ โดยได้้แต่่งตั้้�งให้้ นายจตุุพร วัันเต็็ม
หััวหน้้าสายงานตรวจสอบภายใน ของบริิษััท สบายเทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ควบคุุมการตรวจสอบ
ภายใน ของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เนื่่อ� งจากมีีความรู้้�ความสามารถและความระมััดระวังั รอบคอบ มีีความเป็็นอิิสระอย่่างเพีียงพอรวมทั้้ง� มีีประสบการณ์์
ในการปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้้าอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านการตรวจสอบภายในตลอดจนการกำำ�กัับดููแล
การตรวจสอบให้้เป็็นมาตรฐานสากลและมีีการวางแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีีให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััทและกลยุุทธ์์
ทิิศทางขององค์์กรเพื่่�อสร้้างมููลค่่าให้้แก่่องค์์กรก่่อให้้เกิิดการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและมีีการควบคุุมภายในที่่�ดีีซึ่่�งทำำ�ให้้เชื่่�อได้้ว่่าตามคุุณสมบััติิ
ข้้างต้้น มีีความเหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว โดยให้้รายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
การพิิ จารณาเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้คัดั เลืือกผู้้�สอบบััญชีีโดยพิิจารณาจากการปฏิิบัติั งิ านความเป็็นอิิสระคุุณสมบััติทัิ กั ษะความรู้้แ� ละประสบการณ์์
มีีความเข้้าใจในการตรวจสอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท ในปีีที่่�ผ่่านมาทำำ�การตรวจสอบและได้้ให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อนำำ�เสนอ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 พิิจารณาแต่่งตั้้�งนาย วััชระ ภััทรพิิทัักษ์์ผู้้�สอบบััญชีีรัับ จากบริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ซึ่�ง่ เป็็น
ผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท สบาย เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน)
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