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บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “iiG”) ประกอบธุรกิจทีปรกึษาดา้นดิจิทลัและเทคโนโลยี แบบครบวงจร 

ใหแ้ก่องคก์รธุรกิจตา่ง ๆ ทตีอ้งการเปลียนแปลงกระบวนการทาํงาน หรือปรบัเปลียนรูปแบบการดาํเนินธุรกจิดว้ยเทคโนโลยี เพือ

การเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเรว็และยงัยืน  

1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ และคา่นิยมองคก์ร 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

เป็นพนัธมิตรทีมุง่มนัทุ่มเทและไดร้บัความไวว้างใจมากทีสดุในการช่วยใหล้กูคา้ประสบความสาํเรจ็และเติบโตทางธุรกจิ เพมิขีด

ความสามารถในการแข่งขนัในยคุเศรษฐกจิดจิิทลั 

พันธกิจ (Mission) 

- สรา้งแรงบนัดาลใจใหบ้คุลากรมีความสามารถสงูสดุในการสรา้งการเจรญิเติบโตแก่ลกูคา้เหนือขอ้จาํกดัในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

- เสรมิความสามารถของลกูคา้ใหส้งูสดุผ่านการทาํงานทีใกลชิ้ดและความเชียวชาญทีเหนือระดบั 

- สรา้งสรรคแ์ละส่งต่อความยงัยืนสู่ผูเ้กียวขอ้งทกุภาคส่วน 

ค่านิยมองคก์ร (Core Value) 

Passion เราเต็มเปียมไปดว้ยความกระตือรือรน้และความรกัในทกุสิงททีาํและนาํเสนอใหก้บัลกูคา้ โดยมีความภาคภมูใิจในองคก์ร 

เป็นแรงขบัเคลือนสาํคญัทชี่วยใหเ้ราพรอ้มทีจะดาํเนินงานอย่างเต็มที เพอืบรรลเุป้าหมายทีมีรว่มกนัและกา้วขึนมาเป็นผูน้าํในการ

ใหบ้รกิารทีดีทีสดุ 

Credential เราใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีชันนาํระดับโลก เพือสรา้งผลลัพธ์ทีเป็นเลิศใหก้ับลูกคา้ของเรา สรา้งผลงานเป็นทีประจักษ์

มากมายและยาวนาน เรายึดมนัในความเป็นธรรม ความซือสตัย ์ยตุิธรรม และถือเอาจรยิธรรมเป็นมาตรฐานสาํคญัในการทาํงานควบคู่

ไปกบัการกาํกบัดแูลกิจการ 

Partnership เราเป็นคู่คา้ คู่คิดทีไวว้างใจได ้เพือใหล้กูคา้ดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนมุ่งมนัทีจะตอบสนองความ

ตอ้งการทีสรา้งความพึงพอใจกับผูเ้กียวขอ้งทกุภาคส่วนอย่างเต็มกาํลงั เราปลกูฝังจิตวิญญาณของทีมทีแข็งแกร่ง เพือมุ่งสู่เป้า หมาย

รว่มกนั 

Client Solutions เราทาํงานหนกัเพือขา้มผ่านอุปสรรค สรา้งสรรคร์ะบบงานทีตอบโจทยล์กูคา้อย่างแทจ้ริง สรา้งความสมัพนัธท์ีดีกบั

ลกูคา้ระยะยาว และสรา้งความสาํเรจ็และการเจรญิเติบโตอย่างยงัยืนแก่ธุรกิจของลกูคา้ 

 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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1.2 พัฒนาการทีสาํคัญ 

ปี 2534 - จดทะเบียนก่อตงับรษิัทฯ ดว้ยทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท เพอืประกอบธุรกิจทีปรกึษาและใหบ้รกิาร 

ออกแบบติดตงั ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่าย ระบบซอฟตแ์วร ์QAD 

ปี 2536 - เพิมทุนจดทะเบียนเป็น 10 ลา้นบาท เมือวันที 5 เมษายน 2536 โดยการออกหุน้สามญั 5,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 

1,000 บาท 

ปี 2538 - เรมิดาํเนินธุรกิจทีปรกึษาและใหบ้รกิารออกแบบติดตงัระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่าย 

ระบบซอฟตแ์วร ์Oracle  

ปี 2544  - ก่อตังบริษัท ไอซีอี คอนซัลติง จาํกัด ดว้ยทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท เพือประกอบธุรกิจทีปรึกษาและ

ใหบ้รกิารออกแบบติดตงัระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วร ์Oracle  

ปี 2550 - ลดทุนจดทะเบียนเป็น 5 ลา้นบาท โดยการลดจาํนวนหุน้สามญัจาก 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท 

ลงเหลือจาํนวน 5,000 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท  

ปี 2552 - ไดร้บัรางวลั Oracle Applications Partner of The Year – APAC (Asia-Pacific) 

ปี 2555 - เริมดาํเนินธุรกิจทีปรึกษาและใหบ้ริการออกแบบติดตงัระบบบริหารจดัการความสัมพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) และใหเ้ช่า

ใชร้ะบบซอฟตแ์วร ์Salesforce  

ปี 2559 - ก่อตงัสาํนกังาน จ.เชียงใหม่ 

ปี 2560 - เรมิดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ 

ปี 2561 - ไดร้บัการยกระดบัเป็น Salesforce Platinum Consulting Partner 

ปี 2562 - ก่อตังบริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกัด ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท เพือประกอบธุรกิจทีปรึกษาดา้นการ

วางแผน กลยทุธแ์บรนด ์ การสรา้งและบรหิารประสบการณล์กูคา้ และการตลาดดิจิทลั   

 - เพมิทนุจดทะเบียนเป็น 37.50 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพมิทนุจาํนวน 17,500 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท

 - แปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจาํกดัดว้ยทนุจดทะเบียน 50 ลา้นบาท และเปลียนแปลงชือเป็นบรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 

 - เปลียนแปลงมลูค่าหุน้ทีตราไวข้องหุน้สามญัจากเดิมหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 

 - เพมิทนุจดทะเบียนจาํนวน 12.50 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 37.50 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 50.00 ลา้นบาท  

  โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 25 ลา้นหุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ปี 2563 - เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ภายใตช้อืย่อหุน้ “IIG” 

 - ก่อตงัสาํนกังานที อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 - เรมิดาํเนินธุรกิจทีปรกึษาดา้นการวิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพอืธุรกิจ (Data Analytics & Management) หรือ “iiG Data” 

 - ไดร้บัรางวลั Salesforce Partner of The Year – APAC (Asia-Pacific) 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ปัจจบุนับรษิัทฯ มีบรษัิทในเครือ 2 บรษิัท คือ บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั และบรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพ์ีเรยีนซ ์จาํกัด   

โดยมีโครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบรษิัทฯ เป็นดงันี 

 

 

 

 

               บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

    (ทนุชาํระแลว้ 50 ลา้นบาท) 

 

 

 

 

                

 

   บริษัท ไอซีอี คอนซัลติง จาํกัด           บริษัท ไอแอนดไ์อ เอก็ซพ์ีเรียนซ ์จาํกดั 

     (ทนุชาํระแลว้ 10.00 ลา้นบาท)                        (ทนุชาํระแลว้ 1.00 ลา้นบาท) 

 

รายละเอียดการประกอบธุรกจิของบริษทัฯ และบริษัทย่อย  

1. บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (iiG) ประกอบธุรกิจทีปรึกษาดา้นดิจิทลัและเทคโนโลยีใหแ้ก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ 

แบ่งเป็น 3 ส่วนดงันี 

1.1 ทีปรึกษาและใหบ้ริการออกแบบติดตงัระบบบริหารจดัการความสัมพันธ์กับลูกคา้ (CRM) และเป็นตวัแทนให้

เช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วร ์Salesforce  

1.2 ทปีรกึษาดา้นการวเิคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพือธุรกจิ (Data Analytics & Management)  

1.3 จดัหาบคุลากรในส่วนงานสารสนเทศ (Placement Outsourcing Services) 

2. บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั (iCE) ประกอบธุรกิจทีปรกึษาและใหบ้รกิารออกแบบติดตงัระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร 

(ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วร ์Oracle   

3. บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์ จาํกดั (iiXP) ประกอบธุรกิจทีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์ การสรา้งและบรหิาร

ประสบการณล์กูคา้ (CEM) และการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing)  

 

100.00% 99.97% 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยดาํเนินธุรกิจทีปรึกษาดา้นดิจิทลัและเทคโนโลยีแบบครบวงจร ครอบคลมุตังแต่ระบบหลงับา้น (Back Office) 

ระบบหนา้บา้น (Front Office) ไปจนถึงจดุทีธุรกิจมีปฏิสมัพนัธก์บัลกูคา้ (Customer Touch Point) โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน ี

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นพันธมิตรกับเทคโนโลยีชันนาํระดับโลก และนาํเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ รวมถึง

โปรแกรมทีพัฒนาขึนโดยทีมงานของบริษัทฯ เพือให้ลูกคา้องคก์รธุรกิจมันใจว่าการบริการของบริษัทฯ จะช่วยตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ 

หนา้ 8 

 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

ประเภทรายได้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม1/ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากธุรกิจด้านการบริหาร

จัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) 
           

    1.1 ค่าเช่าใชซ้อฟตแ์วร ์Salesforce 106.23 52.0 115.17 29.1 172.73 31.2 

    1.2 การใหบ้ริการออกแบบติดตงั 

พฒันา และดแูลระบบ 
81.36 39.9 103.90 26.2 145.05 26.2 

รวมรายได้จากธุรกิจด้านการบริหาร

จัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) 
187.59 91.9 219.07 55.3 317.78 57.4 

2. รายได้จากธุรกิจด้านการวางแผน

ทรัพยากรองคก์ร (ERP) 
          

    2.1 ค่าเชา่ใชซ้อฟตแ์วร ์Oracle - - 23.27 5.9 39.92 7.2 

    2.2 การใหบ้ริการออกแบบติดตงั 

พฒันา และดแูลระบบ 
- - 113.24 28.6 149.76 27.1 

    2.3 การขายใบอนญุาต - - 9.61 2.4 3.56 0.6 

รวมรายได้จากธุรกิจด้านการ

วางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) 
- - 146.12 36.9 193.24 34.9 

3. รายได้จากบริการทปีรึกษาด้านการ

วางแผนกลยุทธแ์บรนด ์การสรา้ง

และบริหารประสบการณลู์กค้า 

(CEM) และการตลาดดิจิทัล 

- - 3.72 1.0 20.44 3.8 

4. รายได้จากบริการจัดหาบุคลากร

ทางด้านระบบงานสารสนเทศ 
14.23 7.0 25.79 6.5 18.08 3.3 

5. รายได้อืนๆ2/ 2.23 1.1 1.30 0.3 3.57 0.6 

รายได้รวม 204.05 100.0 396.00 100.0 553.11 100.0 

หมายเหตุ : 1/ ในวนัท ี27 มีนาคม 2562 บรษิัทฯ ไดท้าํการซือหุน้ของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั จึงทาํใหข้อ้มลูทางการเงนิของ บริษัท 

ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั ปรากฎในงบการเงินตงัแต่วนัท ี27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2/รายไดอ้ืนประกอบดว้ยดอกเบียรบั รายไดค้่าบรกิารจดัการ เป็นตน้ 
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

2.2.1 ธุรกิจด้านการบรหิารจัดการความสมัพันธก์ับลกูค้า (CRM) 

 ระบบซอฟตแ์วร ์Salesforce 

ซอฟต์แวร ์Salesforce คือ ระบบงานบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อันดับ 1 ของโลก จากบริษัท 

Salesforce.com, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงเป็น Software as a Service (SaaS) ให้บริการอยู่บนระบบคลาวด์ 

(Cloud Computing) ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงโปรแกรมต่าง ๆ ไดท้กุทีทกุเวลาผ่านอินเตอรเ์น็ต 

โดยระบบ CRM นี ช่วยให้ธุรกิจสามารถดาํเนินกลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้แบบยึดลูกคา้เป็น

ศูนยก์ลาง (Customer Centric) ช่วยจัดเก็บรวบรวมขอ้มูลทังหมดทีเกียวขอ้งกับลกูคา้จากทุกแหล่งมาไวใ้นทีเดียวกัน 

ทาํใหทุ้กฝ่ายทีเกียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดค้รบถว้นและง่ายดายบนหนา้จอเดียว ซึงจะทาํใหแ้บรนดส์ามารถสรา้ง

ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ทียอดเยียม ทําให้เกิดความพึงพอใจและผูกพันกับแบรนด์ (Brand 

Loyalty) จากการทีสามารถเขา้ใจปฏิสมัพนัธท์ีลกูคา้มีในแต่ละขณะ ในทุกช่องทาง (Customer Journey) และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดต้รงใจแบบเฉพาะเจาะจงรายบคุคล (Personalization)  

ระบบ CRM ของ Salesforce มีการทาํงานหลกั ๆ ดงันี 

Customer Single View   

การเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัหมดทีเกียวขอ้งกับลูกคา้ จากทุกแหล่งมาไวใ้นทีเดียวกัน ทงัขอ้มูลของสินคา้และ

บริการทีใชอ้ยู่ ประวัติการสังซือ ประวัติการติดต่อ และขอ้มูลอืน ๆ ทาํใหทุ้กฝ่ายทีเกียวขอ้งสามารถเข้าถึง

ขอ้มลูไดอ้ย่างครบถว้นและง่ายดายบนหนา้จอเดียว ซึงจะทาํใหธุ้รกิจเขา้ใจลกูคา้ไดอ้ย่างลึกซงึ และสามารถ

สรา้งประสบการณที์ดีใหแ้ก่ลกูคา้ได ้

Sales Cloud  

ระบบงานขายทชี่วยใหพ้นกังานขายสามารถบรหิารจดัการโอกาสในการขายกบัลกูคา้เป้าหมายทงัหมด ช่วยจดัการใน

การนัดหมายและเตรียมการเขา้พบอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าพนักงานจะทาํงานหรือเดินทางอยู่ทีใด ซึงจะช่วยให้

พนกังานสามารถปิดการขายไดม้ากขึน ในขณะทีผูบ้ริหารก็สามารถมองเห็นสถานการณก์ารขายและโอกาสปิดการ

ขายของลกูคา้เป้าหมายของพนกังานแต่ละคนจากหนา้จอคอมพิวเตอรห์รอือปุกรณเ์คลือนทอีนื ๆ  ของตนเอง สามารถ

ทจีะใหค้าํแนะนาํและความช่วยเหลือแก่พนกังานเพอืใหปิ้ดการขายไดต้ามแผนและเป็นไปตามกระบวนการขาย 

  Service Cloud  

ระบบงานบริการทีจะช่วยใหพ้นกังานฝ่ายบริการใน Call Center สามารถรบัเรืองต่าง ๆ จากลกูคา้ไดทุ้กช่องทางไม่

ว่าจะเป็นทางโทรศัพท ์(Voice) หรือช่องทางอืน (Non-voice) เช่น Website, LINE หรือ Facebook Messenger ได้
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โดยทนัทีทีลกูคา้ติดต่อเขา้มา ระบบจะแสดงขอ้มลูทุกอย่างทีเกียวขอ้งในทนัที ทาํใหพ้นักงานสามารถตอบคาํถาม

หรือใหค้วามช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ระบบดงักล่าวยงั สามารถติดตามทุก Case ทยีงัคา้งอยู่และ

ดาํเนินการเพือให้แน่ใจว่าไดต้อบสนองต่อลูกคา้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลาทีกาํหนดตามสัญญาการให้บริการ 

(Service Level Agreement) ซงึจะช่วยสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

  Marketing Cloud  

ระบบงานการตลาดทีรวบรวมข้อมูลทุกปฏิสัมพันธ์กับลูกคา้จากทุกช่องทาง ทังจากการขาย การบริการ 

การตลาด เพือให้ธุรกิจเข้าใจถึงพฤติกรรมอย่างแทจ้ริงของลูกคา้แต่ละรายในทุกขณะ (Real Time) ทาํให้

สามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคล (Personalized) และตรงใจ บนอุปกรณต์่างๆ 

(Computer, Smart Phone, Tablet) ในช่องทางและในเวลาทีลกูคา้ตอ้งการ ถึงแมธุ้รกิจจะมีลกูคา้เป็นจาํนวน

มาก ระบบ Marketing Cloud ก็ยงัสามารถใหบ้รกิารแต่ละบุคคลแบบหนึงต่อหนึงไดโ้ดยอตัโนมตัิ 

Artificial Intelligence (AI)  

ระบบนีจะถูกขบัเคลือนดว้ยเทคโนโลยี Machine Learning, Deep Learning, Predictive Analytics, Natural 

Language Processing และ Smart Data Recovery ซึงจะช่วยใหก้ารดาํเนินธุรกิจง่ายขึนจากการมีขอ้มลูเชิง

ลึก (Insight) สามารถคาดการณค์วามคาดหวงัของลกูคา้ล่วงหนา้ได ้และคอยแนะนาํธุรกิจใหส้ามารถนาํเสนอ

สินคา้และบริการทีตรงใจลูกคา้ แนะนาํการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ รวมทังช่วยใหส้ามารถบริการลูกคา้ทุกคน

แบบหนึงต่อหนึงไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจง 

Analytic Cloud  

ระบบนีเป็นการแสดงขอ้มลูเชิงลึกของลกูคา้บน Dashboard แบบ Real Time โดยเป็นขอ้มลูทีคดักรองมาจาก

ทุกส่วนทงัระบบงานขาย งานบริการ และการตลาด ซึงขอ้มลูเชิงลึกนีจะทาํใหธุ้รกิจสามารถตัดสินใจไดอ้ย่าง

รวดเรว็และนาํไปใชป้ระกอบในการกาํหนดกลยทุธเ์พือดาํเนินการต่อไป 

ในการทาํสญัญาอนุญาตใหล้กูคา้เช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วร ์Salesforce บริษัทฯ มีการทาํสัญญาเป็นรายปี ตงัแต่ 1 - 3 ปี 

ตามแต่ทีตกลงกับลูกคา้แต่ละราย แบ่งเป็นการจาํหน่ายตามประเภทและจาํนวนผูใ้ชง้าน โดยค่าเช่าจะกาํหนดจาก

ระบบงานย่อยทีลูกคา้เลือกใช้และจาํนวนผูใ้ชง้าน ซึงเมือครบระยะเวลาของสัญญาแลว้ ลูกคา้ก็สามารถต่ออายุของ

สญัญาออกไปไดอ้ีก  

 การให้บริการออกแบบติดตัง พัฒนา และดูแลระบบซอฟตแ์วร ์Salesforce 

การใหบ้ริการของบริษัทฯ จะเริมตน้ตงัแต่ การใหค้าํปรึกษาเรืองการวางกลยุทธด์า้นการบริหารจัดการความสมัพนัธก์บั

ลูกคา้ โดยทาํความเขา้ใจธุรกิจของลูกคา้ และทาํการศึกษาถึงผู้บริโภคหรือลูกคา้ของกิจการนัน ๆ ทังในดา้นความ

ตอ้งการ ความคาดหวัง ปฏิสมัพนัธ์ทีเกิดขึนแต่ละช่วงตลอดวงจร (Customer Journey) หลังจากนนั จะออกแบบและ
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พัฒนาระบบ Salesforce เพือตอบโจทยล์ูกคา้ นอกจากนัน บริษัทฯ มีการพัฒนาการเชือมต่อ (System Interface & 

Integration) เขา้กบัระบบงานอืน ๆ  ของลกูคา้ทีมีความเกียวขอ้ง การพฒันาฟังกช์นัการทาํงานเพิมเตมิ (Customization) 

รวมทงัการพฒันาโปรแกรมบนโทรศพัทม์ือถือ (Mobile Applications) เพอืเชอืมต่อกบัระบบซอฟตแ์วร ์Salesforce  

ภายหลังทีลูกคา้ไดต้ิดตงัระบบและใชง้านแลว้ บริษัทฯ มีการใหบ้ริการดูแลระบบ CRM แบบบูรณาการ โดยมีการทาํ

สญัญาการดูแลระบบกับลกูคา้เป็นรายปี ซึงการใหบ้ริการสนบัสนุนดูแลระบบนีจะครอบคลุมตงัแต่การตอบคาํถามการ

ใชง้าน การแกไ้ขปัญหาทางเทคนิค โดยการตอบคาํถามทางโทรศพัทห์รือการใหบ้ริการทีสถานทีทาํงานของลูกคา้ (On 

Site) ภายใตข้อ้กาํหนดระดบัการใหบ้ริการ (Service Level Agreement) ซงึบริการนีจะช่วยใหล้กูคา้มนัใจไดว้่าระบบที

ไดล้งทุนไปจะยงัสามารถทาํงานไดแ้ละมีความทันสมยัตลอดไป ไม่ว่าบุคลากรในองคก์รของลกูคา้ ความตอ้งการใชง้าน

ของผูใ้ชง้าน เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขนัและสภาพแวดลอ้มการทาํธุรกิจจะมีการเปลียนแปลงไป    

2.2.2 ธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) ดาํเนินการโดยบรษิัทย่อย (บรษิัท ไอซีอ ีคอนซลัติง จาํกดั) 

 ระบบซอฟตแ์วร ์

ซอฟตแ์วร ์Oracle  

ซอฟตแ์วร ์Oracle คือ ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) จากบริษัท Oracle Inc. ประเทศสหรฐัอเมริกา ซึงมีทัง

รูปแบบ On Premise ทลีกูคา้ตอ้งมีศนูยค์อมพิวเตอรแ์ละโครงสรา้งพืนฐานต่าง ๆ เอง และแบบ Software as a Service 

(SaaS) บนระบบคลาวด ์(Cloud Computing)   

ซอฟตแ์วร ์Oracle เป็นระบบทีตอบสนองความตอ้งการทุกดา้นขององคก์ร มุ่งเนน้การเชือมโยงระบบงานต่าง ๆ ของ

องคก์รเขา้ดว้ยกนั ตงัแต่ระบบงานทางดา้นบญัชี การเงิน ระบบงานขาย ระบบงานจัดซือจัดจา้ง ระบบการผลิต รวมถึง

ระบบการกระจายสินคา้ เพือให้ทุกฝ่ายในองคก์รสามารถใชข้อ้มูลจากแหล่งเดียวกันและต่อเนืองกัน ทาํใหส้ามารถ

ทาํงานรว่มกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ลดเวลาและขนัตอนการทาํงาน สามารถทาํงานในลกัษณะ Real 

Time อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางบญัชีและมาตรฐานต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี  

ระบบ ERP ของ Oracle มีการทาํงานหลกั ๆ ดงันี 

Financials 

ครอบคลมุระบบบญัชีลกูหนี บญัชีเจา้หนี บญัชีแยกประเภททวัไป การบรหิารเงินสด การบรหิารสินทรพัย ์และ

การขอเบิกค่าใชจ้่ายพนกังานทีมีระบบ workflow กาํกบัการอนมุตัิรายการ 

Procurement  

ระบบการขอซือทีพนกังานสามารถขอซือสินคา้ไดต้าม Catalog ทีบริษัทไดจ้ดัหาใหเ้บืองตน้ โดยในการทาํเรอืง

ขอซือ ระบบจะมีการตรวจสอบงบประมาณทีไดจ้ัดตงัไว ้เพือการควบคุมค่าใช้จ่ายทีดี พรอ้มทังมี Workflow 
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สาํหรบัการกาํกบัการอนมุติรายการค่าใชจ้่าย จากนันฝ่ายจดัซือสามารถนาํใบขอซือไปจดัทาํเป็นใบสงัซือและ

ประสานงานกับผู ้จําหน่ายสินคา้ผ่านทาง Supplier Portal นอกจากนี ยังมีระบบสาํหรับการจัดหาสินคา้ที

สามารถกาํหนดคุณสมบัติของสินคา้และคุณสมบัติของผูจ้าํหน่ายสินคา้เพือนาํมาเป็นแนวทางการเลือกผู้

จาํหน่ายสินคา้ดว้ยความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

Project Portfolio Management  

ระบบการจดัสรา้งโครงการ การกาํหนดงบประมาณโครงการ การตรวจสอบความคืบหนา้โครงการ และรายได้

ของโครงการ ผูใ้ชง้านสามารถเปรียบเทียบรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในแต่ละโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

Enterprise Performance Management (EPM) 

ระบบงานสาํหรบัการนาํขอ้มลูในระบบการทาํงานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ เพือใชใ้นการวิเคราะหแ์ละ

การวางแผน สาํหรบัผูบ้รหิาร ระบบ EPM จะมีส่วนทนีาํขอ้มลูจากหลายระบบมาแปลงใหเ้ป็นขอ้มลูในรูปแบบ

เดียวกันและสามารถวิเคราะหร์่วมกันได ้รวมถึงนาํขอ้มูลในส่วนนีมาวางแผนงบประมาณ ซึงมีทังส่วนของ

งบประมาณการขาย งบประมาณค่าใชจ้่าย งบประมาณสินทรพัย ์และงบประมาณบุคลากร 

Risk Management  

ระบบงานสาํหรบัตรวจสอบความผิดปกติของรายการทีอาจเกิดขึนในการใชร้ะบบต่าง ๆ เป็นระบบ Rule Base 

เพอืสามารถสรา้งกฎการตรวจสอบได ้ทาํใหก้ารใชง้านระบบมีความโปรง่ใสมากขึน 

Supply Chain Management  

เป็นระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานและระบบผลิต เริมตงัแต่การรบัคาํสงัซือ การวางแผนการผลิต การเตรียม

วัตถุดิบ เพือให้สามารถส่งสินคา้ไดท้ันตามคาํสังซือ มีระบบตรวจสอบคุณภาพสินคา้ทีสามารถกาํหนดค่าที

ยอมรบัไดข้องการตรวจสอบคณุภาพสินคา้ นอกจากนี ยงัมีเรืองการควบคมุสินคา้คงคลงัทีครอบคลุม Supply 

Chain อย่างสมบรูณ ์

สาํหรบัซอฟตแ์วร ์Oracle รูปแบบ On Premise จะมีลักษณะเป็นการจาํหน่ายสิทธิการใชง้านแบบจ่ายครงัเดียว (One-time 

License) โดยลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ทีซือการใชง้านระบบ Oracle ครงัแรก และมีการใหบ้ริการสนบัสนุนการใชง้าน

ระบบซอฟตแ์วร ์โดยจะเป็นการทาํสญัญารายปีกบัลกูคา้ และลกูคา้สามารถต่อสญัญาไดต้่อเนือง 

ส่วนซอฟตแ์วร ์Oracle แบบ Software as a Service (SaaS) บนระบบคลาวด ์(Cloud Computing) จะมีลักษณะเป็น

การอนุญาตใหเ้ช่าใชเ้ป็นรายปี โดยครอบคลุมระยะเวลาตังแต่ 1 - 5 ปี ตามแต่ทีตกลงกับลูกคา้แต่ละราย ซึงเมือครบ

ระยะเวลาของสญัญาแลว้ ลกูคา้ก็สามารถต่ออายขุองสญัญาออกไปอีกได ้
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โปรแกรม E-Tax (iCE – TAX)  

โปรแกรม E-Tax หรือ (iCE – TAX) คือ โปรแกรมเสริม (Add – on) เพือพฒันาการทาํงานของระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร 

(ERP) พฒันาโดยบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกัด โปรแกรมนีทาํหนา้ทีดึงขอ้มูล ภาษีซือ ภาษีขาย และภาษีหกั ณ ทีจ่าย จาก

ระบบ ERP ทกุแบรนด ์รวมถึง Netsuite ของ Oracle ซงึผูป้ฏิบตัิงานสามารถจดัการขอ้มลูเพิมเติม และจดัทาํรายงานเพือนาํส่ง

สรรพากรได ้โดยโปรแกรมสามารถเชอืมโยงขอ้มูลกับกรมสรรพากรออนไลน ์ปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการพฒันาใหร้ะบบสามารถ

รองรบั ภ.ง.ด.  ภ.ง.ด.  ภ.ง.ด.  และ ภ.พ.  พรอ้มทงัเพิมฟังกช์ันการส่งใบรบัรองการหัก ภาษี ณ ทีจ่าย ใหแ้ก่ผูข้ายทาง

อีเมล ์รวมทงัการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบักรมสรรพากร ในเรอืงของ E-Withholding Tax และอนื ๆ ได ้

 การให้บริการออกแบบติดตัง พัฒนาและดูแลระบบซอฟตแ์วร ์Oracle 

บริษัท ไอซีอี คอนซัลติง จํากัด มีการให้บริการติดตังและพัฒนาระบบ ERP ให้กับลูกค้า ทังระบบ Cloud และ On 

Premise เพอืใหก้ารทาํงานของระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รเป็นไปอย่างราบรืน พรอ้มทงัพฒันาระบบเพมิเติม เพือให้

สามารถเชือมโยงขอ้มลูกับระบบต่าง ๆ ของลกูคา้ ในการติดตงัระบบ บริษัทย่อยดาํเนินการโดยนาํ Best Practice ของ 

Applications มาเป็นตน้แบบ มุ่งเนน้ใหใ้ชค้วามสามารถของระบบ ERP ไดอ้ย่างเต็มทีและมีการควบคมุทีดีรว่มดว้ย  

การบริการติดตังระบบจะรวมถึงการฝึกอบรมการใชง้านระบบใหแ้ก่พนักงานของลูกคา้ เพือให้ลูกคา้สามารถใชง้าน

ระบบ ERP ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดาํเนินการใหล้กูคา้ไดท้ดสอบระบบใหพ้รอ้มใชง้าน และร่วมกับลูกคา้นาํระบบออก

ใชง้าน และส่งต่อระบบงานใหก้บัทีมงานบาํรุงรกัษาระบบต่อไป  

นอกเหนือจากการให้บริการติดตังและพัฒนาระบบ ERP แลว้ บริษัทย่อยมีการให้บริการในการบริหารจัดการดูแล

ระบบงานแบบบรูณาการภายหลงัติดตงัและใชง้านแลว้ โดยมีการทาํสญัญาการดแูลระบบกบัลกูคา้เป็นรายปี และลกูคา้

สามารถต่อสญัญาเป็นรายปีไป โดยเป็นบรกิารใหค้วามช่วยเหลือการใชร้ะบบงาน และในกรณีทีมีปัญหาเกิดขึนหลงัจาก

การเริมใช้งานระบบ การสนับสนุนมีทังส่วนของวิธีการใชง้านและแกปั้ญหาทางเทคนิค ซึงเป็นการตอบคาํถามทาง

โทรศัพท ์โดยมีการกาํหนดระดับความสาํคัญของปัญหา เพือให้การแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม บริษัทย่อยไดจ้ัดทาํ

รายงานสรุปการแกไ้ขและนาํส่งใหแ้ก่ลูกคา้ทุก ๆ  เดือน พรอ้มทังเขา้พบลูกคา้ตามระยะทีเป็นการแจง้ผลการใชร้ะบบ และ

นาํเสนอแนวทางเพอืใหใ้ชร้ะบบงานไดด้ียิงขึน 

2.2.3 บริการทีปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธแ์บรนด ์การสร้างและบริหารประสบการณล์ูกค้า (CEM) และการตลาด

ดิจิทัล  ดาํเนินการโดยบรษิัทย่อย (บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั) 

บรกิารใหค้าํปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์(Brand Strategy) การออกแบบและบรหิารจดัการประสบการณล์ูกคา้ (Customer 

Experience Management) ซงึประกอบดว้ยประสบการณแ์บรนด ์(Brand Experience) ประสบการณล์กูคา้ (Customer Experience) 

และประสบการณข์องพนกังาน (Employee Experience) ผ่านการศกึษาตลาด การวิเคราะหปั์ญหาของธุรกิจและแบรนด ์การทาํความ

เขา้ใจกลุ่มผูบ้ริโภคหรือเป้าหมายผ่านเครืองมือทีหลากหลาย เพือช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การสรา้งแบรนดแ์ละการตลาด การ

ออกแบบการใหบ้ริการ (Service Design) การออกแบบเสน้ทางการเดินของลกูคา้ (Customer Journey Design) ตลอดจนการบริหาร
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จดัการขอ้มลูลกูคา้ (Customer Data Management) และการทาํตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) บนแพลตฟอรม์เทคโนโลยี ทีจะช่วย

สรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ อนันาํไปสู่การเพิมศกัยภาพและนาํความสาํเรจ็มาสู่ลกูคา้องคก์รธุรกิจในทีสดุ 

2.2.4 ธุรกิจด้านการวิเคราะหแ์ละจัดการข้อมูลเพือธุรกิจ (Data Analytics & Management) หรอื “iiG Data” 

บรกิารทปีรกึษาดา้นการวิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพอืธุรกิจ (Data Analytics & Management) ซงึบรษิัทฯ เป็นรายแรกในประเทศไทย

ทีใหบ้ริการแบบครบวงจร โดยการบริการจะตังเริมแต่การกาํหนดกลยุทธ์ทางดา้นขอ้มลู (Data Strategy) การเชือมต่อขอ้มลู (Data 

Integration) จากส่วนต่างๆ เขา้มาไวใ้นทีเดียวกนั ก่อนเขา้สู่ขนัตอนการทาํความสะอาดขอ้มลู (Data Cleansing) ซึงเป็นกระบวนการ

ตรวจสอบและการแกไ้ขขอ้มลูทีไม่ถูกตอ้ง หรือลบขอ้มลูทีซาํซอ้นกันออกไปจากชุดขอ้มลู หลงัจากนนัจึงจะนาํขอ้มลูทีถูกตอ้งมาเก็บ

ในคลังข้อมูล (Big Data Warehouse) เพือนําข้อมูลไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) การ

วิเคราะหข์อ้มลูโดยคอมพิวเตอร ์(Machine Learning)  การแสดงขอ้มลู ( Data Visualization) ซงึลกูคา้สามารถนาํผลจากการวิเคราะห์

เหล่านี ไปใชใ้นการบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และการทาํการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) ต่อไป   

 

ในการใหบ้ริการ บริษัทฯ ไดน้าํเทคโนโลยีการจัดการขอ้มูลสมัยใหม่มาใช ้เช่น AI, Big Data Analytics, หรือ Data Visualization ทงั

จากโปรแกรมทีบริษัทฯ ไดล้งทุนและพัฒนาขึนเอง คือ iMatch ซึงเป็นโปรแกรมทีใชใ้นการทาํ Data Cleansing and Consolidation 

และซอฟต์แวรร์ะดับโลก อาทิ MuleSoft และ Tableau จาก Salesforce และซอฟต์แวรอ์ืนๆ เช่น KNIME,  DataRobot, Python, 

CLOUDERA เพอืใหล้กูคา้มนัใจไดว้่าการลงทนุดา้น Data Analytics จะไดผ้ลลพัธท์ดีีทีสดุ 

2.2.5 ธุรกิจการบริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 

บริษัทฯ ใหบ้ริการจดัหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ โดยบริษัทฯ จะรบัความตอ้งการมาจากลกูคา้และทาํการจดัหาบุคลากรที

เหมาะสม มีประสบการณ์และคุณสมบัติตามทีลูกคา้กาํหนด เพือปฏิบัติงานตามทีลูกคา้มอบหมาย โดยลักษณะงานนัน ไม่

จาํเป็นตอ้งเกียวขอ้งกบัระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce หรือ Oracle สามารถเป็นงานเทคโนโลยีในรูปแบบอืนไดเ้ช่นกนั 
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

ในปี 2563 การใชจ้่ายดา้นไอทีทวัโลกมีมูลค่าอยู่ที 3.6 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั ลดลง 3.2% เมือเทียบกับปี 2562 อย่างไรก็ตาม 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid -19  ในปี 2563 ทผ่ีานมา ส่งผลใหเ้กิดการปรบัเปลียนพฤติกรรมการใชง้านดิจิทัลของ

ผูบ้รโิภคและการดาํเนินธุรกิจขององคก์รต่าง ๆ  ทวัโลกทีมากขึน โดยบรษิัท การท์เนอร ์(Gartner, Inc.) บรษิัทวิจยัและใหค้าํปรกึษา

ชนันาํของโลก คาดว่าการใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกส่วนจะกลบัมาเติบโตในปี 2564 ซึงคาดว่าจะมีมูลค่า 3.9 ลา้น

ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ อัตราเพิมขึนเป็น 6.2% จากเดิมทีติดลบ 3.2% ในปี 2563 โดยส่วนทีมีการคาดการณว์่าจะเติบโตสงูสุดคือ 

ซอฟตแ์วรร์ะดับองคก์ร (Enterprise Software) ซึงคาดว่าจะเติบโต 8.8% ในปี 2564 และเติบโตขึน 10.2% ต่อเนืองในปี 2565 

สืบเนืองจากองคก์รต่าง ๆ มีการพฒันาและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงานระยะไกล  

ทงัน ีการท์เนอรค์าดว่า ตลาดไอทีทวัโลกจะกลบัเขา้สู่สภาวะปกติภายในปี 2565 แต่ในบางภมูภิาคอาจจะตอ้งใชเ้วลามากกว่านัน 

เนืองจากมีปัจจัยทางการเมืองเขา้มาเกียวขอ้ง โดยธุรกิจจะถูกบงัคบัใหเ้ปลียนแปลงไปสู่ดิจิทัลภายใน  ปี เพือการเอาตวัรอด

หลงัจากทีสถานการณ ์Covid - 19 คลีคลายหรอืจบลง ทาํใหก้ารทาํงานจากระยะไกลและการสือสารดิจิทลัถกูนาํมาใชอ้ย่างถาวร 

ซงึส่งผลดีใหก้ับตลาดไอทีทวัโลก รวมถึงการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 

คาดการณมู์ลค่าการใช้จ่ายด้านไอททีวัโลก (หน่วย: ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ)  

  

2563 2564 2565 

มูลค่า 

การใช้จ่าย 
การเติบโต 

มูลค่า 

การใช้จ่าย 
การเติบโต 

มูลค่า 

การใช้จ่าย 
การเติบโต 

ระบบ Data Center 214,985 0.0% 228,360 6.20% 236,043 3.40% 

ซอฟตแ์วรส์าํหรบัองคก์ร 465,203 -2.4% 505,724 8.80% 557,406 10.20% 

อุปกรณ ์Device 653,172 -8.2% 705,423 8.00% 714,762 1.30% 

บริการด้านไอที 1,011,795 -2.7% 1,072,581 6.00% 1,140,057 6.30% 

บริการด้านการสือสาร 1,349,891 -1.7% 1,410,745 4.50% 1,456,637 3.30% 

มูลค่าการลงทนุด้านไอททัีงหมด 3,694,867 -3.2% 3,922,833 6.20% 4,104,906 4.60% 

ทมีา : การท์เนอร ์(Gartner) มกราคม 2564 

สาํหรบัประเทศไทย การท์เนอรค์าดการณว์่า มลูค่าการใชจ่้ายดา้นไอทีของประเทศปี 2564 จะมีมูลค่า 668,220 ลา้นบาท เติบโต  

5% เมอืเทียบกบัปี 2563 ทตีิดลบ 4.9% หรือมีมลูค่า 636,282 ลา้นบาท และจะกลบัมาเติบโตทงัหมดทกุกลุ่ม โดยซอฟตแ์วรร์ะดบั

องคก์รจะเป็นกลุ่มทีมีการเติบโตสงูสดุ มีมลูค่า 45,937 ลา้นบาท เติบโต 13.6% ในปี 2565 มลูค่าการใชจ่้ายคาดว่าจะเพิมขึนเป็น 

703,576 ลา้นบาท ซงึซอฟตแ์วรร์ะดบัองคก์รจะยงัคงเป็นกลุ่มทีมีการเติบโตสงูสดุเช่นกนั 
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คาดการณมู์ลค่าการใช้จ่ายด้านไอทขีองประเทศ ระหว่างปี 2563 -2565 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  

2563 2564 2565 

มูลค่า 

การใช้จ่าย 
การเติบโต 

มูลค่า 

การใช้จ่าย 
การเติบโต 

มูลค่า 

การใช้จ่าย 
การเติบโต 

ระบบ Data Center 24,812 -2.31% 27,517 10.90% 28,711 4.34% 

ซอฟตแ์วรส์าํหรบัองคก์ร 40,438 2.84% 45,937 13.60% 50,009 8.86% 

อุปกรณ ์Device 161,621 -11.78% 176,975 9.50% 187,307 5.84% 

บริการด้านไอที 60,138 -0.73% 58,935 -2.00% 60,175 2.10% 

บริการด้านการสือสาร 349,081 -17.44% 358,855 2.80% 377,373 5.16% 

มูลค่าการลงทนุด้านไอททัีงหมด 636,282 -11.12% 668,220 5.02% 703,576 5.29% 

ทมีา : การท์เนอร ์(Gartner) มกราคม 2564 

จากขอ้มลูขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมของซอฟตแ์วรส์าํหรบัองคก์รของประเทศไทย เป็นไปในทิศทางเดียวกับ

ตลาดโลก ซงึมีการเติบโตสงูสดุและต่อเนือง  

เนืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เกียวขอ้งกับซอฟตแ์วรส์าํหรบัองคก์รทังหมด จึงจะไดป้ระโยชนจ์ากสภาวะตลาดทีมีการเติบโตสูง ทังนี

บริษัทฯ มีการศึกษาการเปลียนแปลงและแนวโนม้ของเทคโนโลยีระดบัโลกอยู่เสมอ เพือมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ทีตอบโจทยแ์ละ

ครอบคลมุการดาํเนินงานของลกูคา้องคก์รธุรกิจ ตงัแต่ระบบหลงับา้น ระบบหนา้บา้น ไปจนถึงจดุทีธุรกจิมีปฏิสมัพนัธก์บัลกูคา้ โดยมี

รูปแบบการใหบ้รกิารทคีรบวงจร เพอืสรา้งรากฐานทางธุรกิจใหแ้ข็งแกรง่และสรา้งการเติบโตอย่างยงัยืนใหแ้ก่กลุ่มบรษิัท 

2.3.1 ธุรกิจด้านการบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) 

ธุรกิจด้านระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ได้รับแรงเสริมจากการแพร่ระบาดของ Covid – 19 และมาตรการ Social 

Distancing ทีเขา้มามีบทบาทต่อโลกในปี 2563 ซึงส่งผลใหรู้ปแบบการทาํงานของศนูยติ์ดต่อ (Contact Center) ขององคก์รธุรกิจต่าง ๆ  

ตอ้งมีการปรบัเปลียนรูปแบบการใหบ้ริการ โดยการเขา้รบับริการส่วนมากจะผ่านช่องทางโทรศพัท ์ขอ้ความ แชท และช่องทางโซเชียล

มีเดียมากขึน ทาํใหก้ารติดต่อสือสารกับลูกคา้ของพนกังานมีความทา้ทายมากยิงขึนเช่นกัน เมือพนักงานบริการลกูคา้ตอ้งทาํงานใน

รูปแบบ Work from Home ดงันนัหลาย ๆ องคก์รจึงจาํเป็นตอ้งพงึพาเทคโนโลยีในการจดัการทีมงานใหพ้รอ้ม เพอืใหบ้รกิารลกูคา้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากทีสดุ ซึงซอฟตแ์วรร์ะบบบริหารความสมัพนัธ์กับลกูคา้ (CRM) จาก Salesforce ทีใหบ้ริการในรูปแบบ Software as a 

Service (SaaS) บนระบบคลาวด ์(Cloud Computing) นนั สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการเหล่านีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ในเดือนมิถนุายน  Salesforce ไดม้ีการพฒันาระบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดท้นักับสถานการณท์เีปลียนแปลง

ไป โดยไดเ้ปิดตัว Salesforce Anywhere ทีทาํให้ผู้ทีใช้งานซอฟตแ์วรจ์าก Salesforce สามารถใช้ฟีเจอรข์อง Anywhere เพือแชทคุย 

ประสานงาน ติดต่อกันไดส้ะดวกมากขึน ไดทุ้กทีทุกเวลา ทงัจากบนเว็บไซตแ์ละอุปกรณมื์อถือ ท่ามกลางสถานการณก์ารระบาดของ 

Covid - 19   
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ทางด้านความเป็นผู้นําในตลาด Gartner ได้ระบุในรายงานฉบับล่าสุดเมือเดือนมิถุนายน 2563 ว่า Salesforce เป็นผู้นําใน CRM 

Customer Engagement Center ติดต่อกนัเป็นปีที 12  

 

ทมีา : การท์เนอร ์(Gartner) มิถนุายน 2563 

นอกจากน ีในรายงาน Worldwide Semiannual Software Tracker โดย International Data Corporation (IDC) เมอืเดือน

ตลุาคม 2563 ระบวุา่ Salesforce เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบ CRM เป็นอนัดบั 1 ของโลกติดต่อกนัเป็นเวลา 7 ปี โดยครองส่วนแบ่ง

ตลาดและมีรายไดเ้พิมมากทสีดุ เมอืเทยีบกับผูใ้หบ้รกิารรายอืน ๆ นอกจากนี ในรายงานยงัระบวุ่า Salesforce ยงัเป็นผูน้าํส่วน

แบ่งการตลาดในดา้นการขาย การบรกิารลกูคา้ การตลาด แพลตฟอรม์แอปพลิเคชนัทีขบัเคลือนดว้ยโมเดล (Model-Driven 

Application Platforms) และแอปพลิเคชนัชมุชนขององคก์ร (Enterprise Community Applications) อีกดว้ย 

           ทมีา : IDC, Worldwide Semiannual Software Tracker, October 2020 
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ปัจจุบันกลุ่มลูกคา้หลักในธุรกิจด้าน CRM ของบริษัทฯ คือ ประกันภัย ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และโรงพยาบาล โดย

บริษัทฯ ไดใ้ช้กลยุทธ์การเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้องค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยทีเป็นผู ้นาํในอุตสาหกรรมนัน ๆ ก่อนทีจะ

ขยายไปยังลูกคา้รายอืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนืองจากซอฟตแ์วรร์ะบบ CRM จาก Salesforce นัน มีประสิทธิภาพ

และมูลค่าการลงทุนทีสูง ซึงลูกคา้ทีเป็นผู ้นาํในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะมีความพรอ้มในการลงทุนและนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

เขา้ไปใช้ในองคก์ร เพือรักษาความเป็นผู้นาํในตลาด  

นอกจากนี การทีบรษิัทฯ มีประสบการณใ์นการใหบ้รกิารลกูคา้องคก์รรายใหญ่ในประเทศไทยนัน จะเป็นการช่วยสรา้งความมนัใจ

ใหแ้ก่ลกูคา้คา้รายอืน ๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั และลกูคา้กลุ่มอตุสาหกรรมใหม่ โดยในปี 2564 บรษิัทฯ มีแผนในการขยายเขา้สู่

กลุ่มธุรกิจคา้ปลีก และ Non-Bank เช่น ผูใ้หบ้ริการสินเชือและบัตรเครดิต เนืองจากเป็นกลุ่มทีมีการแข่งขันทางดา้นการบริหาร

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้สงู และคาดว่าการแข่งขนัจะรุนแรงมากยิงขึน จากการเปลียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทีมีการเปลียนไปใช้

การบรกิารผ่านช่องทางออนไลนม์ากขึน 

ปัจจบุนับรษิัทฯ สามารถใหบ้ริการผลิตภณัฑข์อง Salesforce แก่ลกูคา้ในประเทศไทยไดค้รบถว้นทกุผลิตภณัฑ ์และเมอืเดือนตุลาคม 

2563 บรษิัทฯ ไดร้บัรางวลัพารท์เนอรย์อดเยียมประจาํปี 2563 ในระดบัภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Partner of the Year 2020 - APAC) จาก 

Salesforce ซงึเป็นบรษิัทไทยรายแรกและรายเดียวทีไดร้บัรางวลันี เนืองจากบรษิัทฯ มีความเขา้ใจเรืองระบบและความตอ้งการของลกูคา้ 

ช่วยใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการใชง้าน Salesforce และสรา้งผลลพัธท์ยีอดเยยีมใหก้ับธุรกิจของลกูคา้ได ้ 

ดว้ยจุดแข็งทงัทางดา้นความสามารถในการติดตังและพฒันาระบบซอฟตแ์วร ์CRM จาก Salesforce และการบริการทีครอบคลมุ

ทกุผลิตภณัฑข์อง Salesforce จะช่วยใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ปัจจบุนั และสรา้งความเชือมนัใหก้ลุ่มลกูคา้ใหมใ่น

อนาคตไดเ้ป็นอย่างดี 

2.3.2 ธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP)  

ระบบการวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) เป็นหวัใจสาํคญัของการจดัการธุรกิจภายในองคก์รทีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์าร

แพรร่ะบาดของ Covid 19 โดยองคก์รต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งปรบัแผนการจดัการธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกับรูปแบบการทาํงานแบบ Work from 

Home และ Work from Anywhere ซึงการเปลียนแปลงนี ไดเ้ป็นตัวผลักดันใหอ้งคก์รต่าง ๆ ในประเทศไทยทียังคงใชร้ะบบ ERP ใน

รูปแบบ On Premise หนัมาใหค้วามสนใจและพิจารณาการเปลียนระบบใหเ้ป็นแบบ On Cloud หรือ Cloud ERP มากขนึ   

โดยระบบ Cloud ERP เป็นระบบทีตอบโจทยก์ารทาํงานแบบใหม่ พนักงานสามารถใชง้านระบบไดทุ้กที เพียงแค่มีอินเทอรเ์น็ต

เท่านัน ในขณะทีการใช้งานของระบบ On Premise ทาํไดค้่อนข้างจาํกัด เนืองจากต้องอาศัยการแชรข์้อมูลจากส่วนกลางของ 

Server พนกังานถึงจะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูทีแชรผ่์าน Server ในองคก์รได ้นอกจากนี ระบบ Cloud ERP ยงัเป็นระบบทีนิยมอย่าง

มากในธุรกิจหลากหลายอตุสาหกรรมและหลากหลายขนาดทัวโลก โดยขนาดตลาด Cloud ERP ทวัโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 45.3 

พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ในปี 2563 เป็น 101.1 พนัลา้นเหรียญสหรฐั ภายในปี 2568 ทอีตัราการเติบโตต่อปี (CAGR) ท ี17.4%  

สาํหรบัระบบ Cloud ERP ของ Oracle นนั นอกเหนือจากการทีผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถงึระบบไดง่้ายและสะดวกมากขึนแลว้ Oracle 

ยงัไดพ้ฒันาระบบใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน เช่น การพฒันาความเร็วและความแม่นยาํในการจดัทาํรายงานทางการเงินใหส้งูขึน



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 ส่วนที 1 การประกอบธุรกจิ 

หนา้ 19 

 

เป็นอย่างมาก โดยเวลาทีใชใ้นการจัดทาํรายงานการเงินประจาํปีลดลงถึง 50% มีการพัฒนาใหก้ารจัดทาํรายงานทางธุรกิจใน

รูปแบบต่าง ๆ นนัมีประสิทธิภาพสงูขึนถึง 51% ทาํใหทุ้ก ๆ แผนกในองคก์รสามารถวางแผนไดร้วดเร็วขึน โดยการจดัทาํรายงาน

ทางธุรกิจนนัถกูเปลียนเป็นแบบ Self-Service ทาํใหพ้นกังานหรือผูบ้ริหารสามารถออกรายงานต่าง ๆ ไดต้ามตอ้งการ สามารถทาํ

การทาํนายหรือจาํลองเหตกุารณท์างธุรกิจไดด้ีมากขึน ดว้ยการนาํ AI และ Machine Learning มาใชง้าน 

 

ทมีา : การท์เนอร ์(Gartner) มิถนุายน 2563 

ในรายงานล่าสดุของ Gartner เมือเดือนมิถุนายน 2563 Oracle ไดร้บัการยกใหเ้ป็นผูน้าํระบบ Cloud ERP ทงัในเรืองระบบการ

วางแผนทรัพยากรขององค์กรบนคลาวด์ (Cloud ERP) และระบบบริหารและจัดการด้านการเงินบนคลาวด์ (Cloud Core 

Financial Management Suites) สาํหรบัองคก์รขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และระดบัโลก ซึงการเป็นผูน้าํทางดา้น Cloud ERP นีจะ

ช่วยสรา้งความมนัใจใหล้กูคา้องคก์รในการเปลียนระบบไปสู่ Cloud ERP มากยิงขึน 

ในส่วนของโปรแกรมเฉพาะสาํหรับประเทศไทย e-Tax หรือ “iCE-TAX” ทีบริษัทย่อยไดพ้ัฒนาขึนมานัน เป็นระบบ Cloud ที

สามารถสามารถเชือมต่อกับระบบ ERP ไดทุ้กแบรนด ์ทังบนระบบ On Premise และบนระบบ Cloud ซึงโปรแกรมนีจะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการปรบัเปลียนระบบไปสู่ Cloud ERP 

กระแสการเปลียนแปลงระบบไปสู่ Cloud ERP ขององคก์รต่าง ๆ นี จะส่งผลดีต่อธุรกิจของบรษิัทย่อย ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั หรือ 

iCE โดยจะช่วยใหม้ีรายไดท้ีสมาํเสมอจากการใหเ้ช่าใชร้ะบบ Cloud ERP อีกทงั บริษัทย่อยมีโอกาสทีจะไดร้บัเลือกจากลกูคา้ให้

เป็นทปีรกึษา ออกแบบ และติดตงัระบบ Cloud ERP เนืองจากมีประสบการณ ์ความเชยีวชาญในระบบ ERP จาก Oracle มานาน

กว่า 25 ปี มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกคา้ เข้าใจในระบบการทาํงานและวัฒนธรรมองคก์รของลูกคา้เป็นอย่างดี ซึงนับเป็นขอ้

ไดเ้ปรียบ ทีจะช่วยใหก้ารเปลียนแปลงระบบของลกูคา้ สามารถทาํไดอ้ย่างคล่องตวั รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มลกูคา้ของธุรกจิ ERP ในปัจจบุนันนั กระจายอยูใ่นหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น ธนาคาร พลงังาน คา้ปลีก ซึงลว้นเป็นองคก์ร

ชนันาํของประเทศไทย โดยลกูคา้องคก์รเหล่านี ส่วนใหญ่ยงัคงใชร้ะบบ ERP ในรูปแบบ On Premise ตามทกีล่าวไปขา้งตน้ และมี

แนวโนม้ทีจะเปลียนแปลงระบบมาเป็น Cloud ERP โดยไม่เปลียนแบรนด ์เนืองจาก Oracle เป็นระบบทีไดร้บัการยอมรบัทวัโลก 

และลกูคา้มีประสบการณท์ีดใีนการใชง้าน Oracle ในระบบ On Premise มาเป็นระยะเวลายาวนาน ปัจจบุนัมีลกูคา้ทีใชร้ะบบ On 

Premise บางส่วนไดเ้รมิทาํการเปลียนแปลงระบบเป็นแบบ On Cloud แลว้ และมีแนวโนม้ทีจะเปลียนระบบมากขึนในปี 2564 

นอกจากการรกัษาฐานลกูคา้ปัจจบุนัแลว้ บรษิัทย่อยยงัไดม้ีการสรา้งฐานลกูคา้ใหม่ทีเป็นลกูคา้ของกลุ่มบรษิัทเดียวกนั ซงึชว่ยให้

บรษิัทย่อยมคีวามไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งรายอืน ๆ เนืองจากกลุ่มบรษิัทฯ มคีวามเขา้ใจ มปีระสบการณใ์นการใหบ้รกิาร

มาก่อน และมีผลงานทีไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ ซงึจะเป็นตวัชว่ยใหล้กูคา้เลือกใชบ้รกิารของบรษิัทย่อย 

2.3.3 ธุรกิจด้านการวางแผนกลยุทธแ์บรนด ์การสร้างและบริหารประสบการณลู์กค้า (CEM) และการตลาดดิจิทัล 

จากรายงานผลการสาํรวจมลูค่าพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสปี์ 2562 โดยสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ETDA) ทีไดท้าํ

การสาํรวจจาก 3 กลุ่มผูป้ระกอบการไดแ้ก่ B2B (ธุรกิจสู่ธุรกิจ) B2C (ธุรกิจสู่ผูบ้ริโภค) B2G (ธุรกิจสู่หน่วนงานภาครฐั) พบว่าปี 

2562 ธุรกิจ e-commerce ในประเทศไทย มีมลูค่าถึง 4,027,277 ลา้นบาท ซึงเติบโตเพิมขึนจากปี 2561 กว่า 6.9% ซึงมีมลูค่าอยู่

ท ี3,767,045 ลา้นบาท 

ในปี 2563 จากการแพร่ระบาดของ Covid – 19 และมาตรการ Social Distancing ส่งผลใหม้ีการเติบโตในช่องทาง Online ในทุก

รูปแบบ องคก์รธุรกิจทงัขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ในประเทศไทย ต่างมีการปรบัเปลียนโครงสรา้งการใหบ้ริการ การขายสินคา้ การ

ติดต่อสือสารกับลูกคา้ ไปสู่ช่องทาง Online มากขึนอย่างชัดเจน เนืองจากช่องทาง Online ช่วยสรา้งความสะดวกสบายใหแ้ก่

ผูบ้รโิภค และช่วยใหอ้งคก์รธุรกิจสามารถดาํเนินธุรกิจไดท้่ามกลางการระบาดของ Covid – 19   

อย่างไรก็ตาม ภายใตก้ารเปลียนแปลงนี ส่งผลให้องคก์รธุรกิจจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจัดการ การนาํเทคโนโลยีมาช่วยในการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงใจ ไปพรอ้ม ๆ กับการสรา้งประสบการณท์ีดีกับลูกคา้ในทุก ๆ Touch 

Point ของสินคา้และบรกิาร โดยเฉพาะช่องทางดิจิทลั ซึงจะช่วยใหธุ้รกิจรกัษาและสรา้งสมัพนัธภาพทีดีกับลกูคา้ โดย Gartner ได้

คาดการณว์่า ภายในปี  องคก์รทีทาํการตลาดบนช่องทางดิจิทลั จะมีการทาํการตลาดทีมีประสิทธิภาพเหนือกว่าองคก์รทีไม่

ใชช่้องทางดิจิทลั โดยจะมียอดขายเพิมขึนถึง 30%  

จากการเปลียนแปลงนีและแนวโนม้ทีจะเกดิขึนในอนาคต ส่งผลบวกต่อธุรกิจของบรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กพีเรียนซ ์จาํกัด หรือ iiXP ที

ให้บริการดา้นการวางแผนกลยุทธ์แบรนด ์การสรา้งและบริหารประสบการณ์ลูกคา้ (CEM) และการตลาดดิจิทัล โดยการนาํ

ประสบการณท์างดา้นดิจิทัลและเทคโนโลยีทีมีมายาวนาน ผนวกเขา้กบัความเชียวชาญดา้นดิจิทลัมารเ์ก็ตติง ซึงทาํใหบ้รษิัทย่อย

มีบริการทหีลากหลายในการแกไ้ขปัญหาใหก้ับลูกคา้ ตงัแต่การวางกลยทุธท์ีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการความสมัพนัธแ์ละการ

สรา้งประสบการณ์ให้กับลูกคา้ (End User) ขององคก์ร การช่วยใหอ้งคก์รเข้าใจกลุ่มลูกคา้ (End User) ผ่านการทาํ Human-

Centered Exploration อันนาํไปสู่กลยุทธ์การทาํดิจิทัลมารเ์ก็ตติงทีมีประสิทธิภาพ ทาํให้องคก์รสามารถเข้าถึงและแก้ Pain 

Points ให้กับกลุ่มลูกค้า (End User) ได้อย่างตรงจุด ตลอดไปจนถึงโซลูชันด้านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและข้อมูล ทีช่วย 
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Transform องคก์ร ใหส้อดรบัการเปลียนแปลงในเชิงกลยทุธแ์ละแพลตฟอรม์ทีใชอี้กดว้ย ซึงถือว่าเป็นความแตกต่างทีเหนือกว่าผู้

ใหบ้รกิารรายอนื ๆ ในประเทศไทย 

บรษิัทย่อยไดเ้จาะตลาดกลุ่มลกูคา้ธุรกิจโรงพยาบาลและกลุ่มลกูคา้ฐานเดิมของธุรกิจ CRM เนืองจากการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การ

สรา้งและบริหารประสบการณล์กูคา้ (CEM) และการตลาดดิจิทัล มีความเชือมโยงกันกับระบบ CRM โดยหลังจากทีลูกคา้ไดม้ีการ

กาํหนดกลยทุธแ์บรนดแ์ละการตลาด และออกแบบประสบการณล์กูคา้แลว้ ลกูคา้สามารถนาํแผนงานเหล่านีไปปฏิบตัิงานไดอ้ยา่ง

มปีระสิทธิภาพบนระบบ CRM ระดบัโลกจาก Salesforce 

2.3.4 ธุรกิจด้านการวิเคราะหแ์ละจัดการข้อมลูเพือธุรกิจ (Data Analytics & Management) หรือ “iiG Data” 

จากการประมาณการมลูค่าตลาดดิจิทลัปี 2563-2565 ในประเทศไทย โดยสาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั หรอื Depa และสถาบนั

ไอเอ็มซี คาดว่าอุตสาหกรรม Big Data ในประเทศปี 2563 จะมีอัตราการเติบโตสูง รองลงมาจากอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล โดย

เติบโต 13.2% และมูลค่าตลาดจะขยบัสู่ 16,871 ลา้นบาทในปี 2564 จากแรงหนุนทีทุกภาคส่วนเล็งเห็นประโยชนจ์ากการวิเคราะห์

ข้อมูล ประกอบกับการมีทางเลือกให้ใช้บริการแบบเช่าใช้ ซึงง่ายต่อการตัดสินใจลงทุน และมูลค่ารวมอุตสาหกรรมจะเพิมขึน

เป็น 18,558 ลา้นบาทในปี 2565 เนืองจากสถานการณค์วามผนัผวนทางเศรษฐกิจและการระบาดของ Covid - 19 ทกีลบัเขา้สู่ภาวะ

ปกติ 

ประมาณการมูลค่าตลาดดิจทิลั ปี 2562-2565 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 

ทมีา : สาํนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั  (Depa) กนัยายน 2563 

จากการทีหลายองคก์รในประเทศไทยมีการขับเคลือนธุรกิจดว้ยขอ้มลูและมีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีเครืองมือช่วยในการจัดการ

ข้อมูล เพือนาํข้อมูลไปใช้ในการสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน ส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจ “iiG Data” ของบริษัทฯ ที

ใหบ้ริการทีปรกึษาดา้นการวิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพือธุรกิจ (Data Analytics & Management) โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทแรกใน

ประเทศไทยทีใหบ้ริการทางดา้นขอ้มลูแบบครบวงจร ครอบคลุมห่วงโซ่มลูค่าในอุตสาหกรรม Big Data โดยใหบ้ริการเรมิแต่การ
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กาํหนดกลยทุธท์างดา้นขอ้มลู (Data Strategy) การจดัการขอ้มลู ไปจนถึงขนัตอนทีลกูคา้สามารถนาํผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูไป

ใชใ้นการบรหิารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) และการทาํการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing)  

 

ในปี 2563 ทผ่ีานมา บรษิัทฯ ไดเ้รมิใหบ้รกิารแก่ลกูคา้กลุ่มธุรกิจพลงังานและโรงพยาบาล โดยในปี 2564 บรษิัทฯ มีแผนทีจะเจาะ

กลุ่มตลาดแบบ B2C ทีมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก เนืองจากกลุ่มอุตสาหกรรมนี ตอ้งอาศัยการจัดการขอ้มูลของผูบ้ริโภค ซึงเป็น

ขอ้มลูทีมีปริมาณมหาศาล มาจากหลากหลายช่องทางทัง Online และ Offline เพือนาํไปกาํหนดกลยุทธ ์การออกแบบสินคา้และ

บรกิารใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการและตรงใจผูบ้รโิภค 

 

2.4 งานทียังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิัทย่อย มีงานทีอยู่ระหว่างดาํเนินการและยงัไม่ไดส้ง่มอบและยงัไม่ไดร้บัรูร้ายได้

จาํนวน 70.75 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ยงานจากธุรกจิดา้นการบรหิารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) จาํนวน 23 โครงการ 

งานจากธุรกิจดา้นการวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) จาํนวน 14 โครงการ และงานจากจากบรกิารทีปรกึษาดา้นการวางแผนกล

ยทุธแ์บรนด ์การสรา้งและบรหิารประสบการณล์กูคา้ (CEM) และการตลาดดิจิทลัจาํนวน 1 โครงการ 

รายละเอียด จาํนวนโครงการ มูลค่า (ล้านบาท) 

. งานจากธุรกิจดา้นการบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) 23 38.72 

. งานจากธุรกิจดา้นการวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) 14 30.11 

. งานจากบริการทีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การสรา้ง

และบริหารประสบการณล์กูคา้ (CEM) และการตลาดดิจิทลั 
1 1.91 
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บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสียงทีอาจส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจ จึงไดมี้การจดัการความเสียง โดยการเพิม

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานและการกาํกับดูแล เพอืสรา้งความมนัใจใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย โดยสามารถจาํแนกความเสียงทีสาํคัญ

ได ้ดงัน ี

3.1 ความเสียงจากการพึงพิงผู้พัฒนาระบบซอฟตแ์วร ์(Supplier) น้อยราย 

เนืองจากบรษิัทฯ ทาํการสงัซือระบบซอฟตแ์วรจ์ากผูพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วรใ์นต่างประเทศรายใหญ่ 2 ราย ไดแ้ก่ Salesforce และ 

Oracle ดงันนับริษัทฯ จึงมีความเสียงในการพึงพิงผูพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วรใ์นการดาํเนินธุรกิจ หากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสญัญาใน

การเป็นตัวแทนจัดจาํหน่าย หรือหากลูกคา้ติดต่อสังซือผลิตภัณฑจ์ากบริษัทผูพ้ัฒนาระบบซอฟตแ์วรโ์ดยตรงหรือผ่านตัวแทน

จาํหน่ายรายอืน อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่เพียง

ไม่กีรายในประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ทีดีกับบริษัทผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวรม์าตลอดระยะเวลาทีดาํเนินธุรกิจมาอย่าง

ยาวนาน นอกจากนี ซอฟตแ์วรท์ีทางบรษิัทฯ เป็นตวัแทนจาํหน่าย เป็นซอฟตแ์วรร์ะดบัองคก์รขนาดใหญ่ (Enterprise Software) ที

มีขีดความสามารถสูงและมีความสลับซับซอ้น จึงมีความจาํเป็นทีผู้พัฒนาซอฟตแ์วรจ์ะตอ้งพึงพาคู่คา้ในประเทศทีมีความ

เชยีวชาญและมีบุคลากรจาํนวนมากในการออกแบบและวางระบบใหซ้อฟตแ์วรน์ัน ๆ สามารถถกูติดตงัใหท้าํงานไดต้รงตามความ

ตอ้งการของลกูคา้แต่ละรายในแต่ละอุตสาหกรรม อีกทังยงัตอ้งดูแลบาํรุงรกัษาระบบใหท้นัสมยัอยู่เสมอและทาํงานไดอ้ย่างดีใน

ระยะยาว ซงึการใหบ้รกิารแบบครบวงจรดงักล่าว ถือเป็นจดุแข็งของบรษิัทฯ 

หากมีเหตุใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถเป็นตวัแทนจาํหน่ายได ้บริษัทฯ ก็ยงัสามารถหาผูพ้ัฒนาซอฟตแ์วรร์ะบบรายอืนมาเป็น Supplier 

ได ้เนืองจากจุดแข็งของบริษัทฯ คือการเป็นผูเ้ชียวชาญในธุรกิจเทคโนโลยีชนันาํ ทีเชียวชาญดา้นแพลตฟอรม์ ทาํใหเ้ชือมนัไดว้่า

บรษิัทฯ จะยงัคงรกัษาความเป็นผูน้าํในการเป็นทีปรกึษาทางดา้นเทคโนโลยีในอตุสาหกรรมได ้ 

3.2 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี 

บริษัทฯ ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึงการพัฒนาของเทคโนโลยีนันเกิดขึนอย่างรวดเร็ว หากธุรกิจไม่สามารถ

ปรบัตัวไดท้นัต่อการเปลียนแปลง อาจส่งผลกระทบถึงผลประกอบการและการดาํรงอยู่ของธุรกิจได ้บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงการ

เปลียนแปลงของเทคโนโลยีเช่นกนั จึงไดม้ีการปรบัรูปแบบลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบรกิารใหเ้หมาะสม และทนัต่อการเปลียนแปลง

ไปของเทคโนโลยีอยู่เสมอ และเตรียมความพรอ้มของบุคลากรใหท้นัต่อการเปลียนแปลงดงักล่าว รวมถึงการเตรียมความพรอ้มกบั

ตน้ทุนการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมไปถึงตน้ทุนดา้นบุคลากรทีอาจเพิมขึน อีกทงัผูบ้ริหารของบริษัทฯ มีประสบการณใ์น

อุตสาหกรรมดังกล่าวมายาวนานกว่า 30 ปี จึงทาํใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และเล็งเห็นความสาํคัญของการเปลียนแปลงของ

เทคโนโลยี  

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญกับการคัดเลือกผลิตภัณฑเ์ป็นอย่างยิง โดยระบบซอฟตแ์วรท์ีทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจาํหน่ายนนั เป็น

ผลิตภัณฑจ์ากผูพ้ัฒนาซอฟตแ์วรช์นันาํระดับโลกอย่าง Salesforce และ Oracle จึงมันใจไดว้่าผลิตภัณฑข์องทางบริษัทฯ นนัมี

ประสิทธิภาพสงูและเป็นเทคโนโลยีทีทันสมยั โดยทางผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรไ์ดม้ีการฝึกอบรมเกียวกับเทคโนโลยีทีเขา้มาใหม่อย่าง

3. ปัจจัยความเสียง 
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ต่อเนอืง ทาํใหพ้นกังานไดเ้รียนรูเ้พิมเติมและอพัเดทขอ้มลูต่าง ๆ เกียวกบัซอฟตแ์วรไ์ดต้ลอด สามารถพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ ๆ นาํ

ความรูม้าประยกุตใ์ชแ้ละต่อยอดกบักระแสการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีได ้                                                                           

3.3 ความเสยีงจากการละเมิดลิขสิทธิ 

เนืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ีทางบริษัทฯ พฒันาขึนเองนนั เป็นผลิตภณัฑท์ีสามารถทาํซาํหรือดดัแปลงได ้หากมีการละเมิด

ลิขสิทธิ โดยบคุคลอนืนาํผลงานของบริษัทฯ ไปใชเ้ผยแพร ่ดดัแปลง หรือทาํซาํ โดยไม่ไดร้บัอนญุาต อาจส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจ

หรือภาพลักษณข์องบริษัทฯ ได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนลิขสิทธิสาํหรบัโปรแกรมทีไดพ้ัฒนาขึนเองแลว้ 

และกาํลังอยู่ในระหว่างการดาํเนินการขอทะเบียนลิขสิทธิสาํหรบัโปรแกรมใหม่ทีไดพ้ัฒนาขึนในปี 2563 ดว้ยการดาํเนินการ

ดงักล่าว ทาํใหค้วามเสียงทีบริษัทฯ จะถูกละเมิดลิขสิทธิมีไม่มากนกั และสาํหรบัการสงัซือระบบซอฟตแ์วร ์บริษัทฯ มีการป้องกนั

ความเสียงโดยมีการตรวจสอบการดาํเนินการของทกุฝ่ายทีเกียวขอ้งอย่างเขม้งวด 

3.4 ความเสยีงจากการพึงพงิผู้บริหารและบุคลากรทีมปีระสบการณแ์ละความสามารถ 

ในการดาํเนินธุรกิจบรษิัทฯ ตอ้งอาศยับคุลากรทีมีประสบการณ ์ความรูแ้ละความสามารถเฉพาะดา้น มีความเขา้ใจเกียวกบัการใช้

งานซอฟตแ์วรแ์ละระบบการทาํงานของลูกคา้เป็นอย่างดี เพือทีจะสามารถส่งมอบผลงานทียอดเยียมใหก้บัลกูคา้ได ้ดังนนัหาก

บริษัทฯ ไม่สามารถรกัษาบุคลากรทีมีความสามารถ และไม่สามารถสรรหาบุคลากรทีเหมาะสมมาทดแทนได ้บริษัทฯ อาจไดร้บั

ผลกระทบทางลบ ทงัในดา้นการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน ซงึบรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของเรืองนี จึงมีการสาํรวจ

ความมนัใจของบุคลากรทีมีต่อองคก์รอย่างสมาํเสมอ มีการจัดทาํโครงการ Employee Engagement ทาํใหพ้นักงานมีส่วนร่วม

และเป็นส่วนหนึงขององคก์ร จดัทาํ Career Path อย่างชดัเจน พรอ้มทงัวางแผนนโยบายพฒันาบุคลากร เพือใหเ้กิดการพฒันา

อย่างต่อเนือง สาํหรบับุคลากรทีมีความสามารถและผลงานโดดเด่น บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํ Fast Track Program ใหบุ้คลากรเหล่านนั 

ไดมี้ความกา้วหนา้ เติบโตอย่างรวดเรว็ เพือลดโอกาสทีบุคลากรซงึเป็นทรพัยากรหลกัของบรษิัทฯ จะลาออก และจากการทีบรษิทัฯ 

ไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้ ซึงเป็นองคก์รชนันาํในประเทศไทย ในการมอบหมายงานทีมีความแปลกใหม่ ทา้ทาย และเป็น

เทคโนโลยีทีลาํสมัยระดับโลก จึงเป็นโอกาสทีดีต่อบุคลากรในการเรียนรูแ้ละพัฒนาความสามารถของตน พรอ้มกับผลักดันให้

บริษัทฯ เติบโตยิงขึนไปในอนาคต  นอกจากนี บริษัทฯ ยังมีแผนการเตรียมผูบ้ริหารเพือใหมี้ความสามารถและความพรอ้มทีจะ

ขึนมาดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหารในอนาคต ในกรณีทีมีเหตุให้บุคลากรสาํคัญไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ สาํหรับ

เงินเดือนของบุคลากรนนั บริษัทฯ มีการจดัการใหอ้ยู่ในระดบัทีเหมาะสม สามารถแข่งขนักับตลาดได ้เมือเทียบกบับริษัทอืน ๆ ใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั  
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4.1 ลิขสทิธิ, เครืองหมายการค้า, เครืองหมายบรกิาร 

 4.1.1 ลิขสิทธ ิ

ทะเบียนข้อมูล

เลขท ี

ชอืผลงาน ประเภทงาน ลักษณะงาน วันทอีอกหนังสือ

รับรอง 

ว1. 8190 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

iCE-TAX 

วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 21 สิงหาคม 2562 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

iMatch 

วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ อยู่ในขนัตอนการ

ดาํเนินการจด

ทะเบียน  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

iSocial 

วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

หมายเหตุ : ระยะเวลาคุม้ครองลิขสิทธิสาํหรบันิติบคุคลมีอาย ุ 50 ปีนบัตงัแต่วนัสรา้งสรรคผ์ลงานขึน หรือตงัแต่มกีาร

โฆษณาเป็นครงัแรก แลว้แต่ว่าอย่างไหนจะเกดิหลงั 

4.2 สัญญาแต่งตังผู้จัดจาํ หน่ายและให้บริการ 

4.2.1 สัญญาแต่งตังตัวแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร ์ 

ชอืสัญญา : Salesforce Reseller Agreement  

ตวัแทนจาํหน่าย 

 

คู่สญัญา 

: 

: 

: 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตอ่ไปนีจะเรียกว่า “บรษิัทฯ” 

Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. ต่อไปนีจะเรียกว่า “SFDC” 

- 
 

อายุสญัญา : 3 ปี นบัตงัแต่วนัที 17 ธันวาคม 2561  

หากทางบรษิัทฯ ไม่สามารถรกัษาคณุสมบตัติามที SFDC กาํหนดไวไ้ด ้ทาง SFDC 

สามารถขอยกเลิกสญัญาไดท้นัที และสญัญาดงักล่าวไม่ไดร้บัการต่อโดยอตัโนมตั ิ

หากคู่สญัญามีความประสงคจ์ะต่อสญัญา ใหพ้ิจารณาเป็นรายปี 
 

สาระสาํคญัของสญัญา : - บรษิทัฯ ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูจ้ดัจาํหนา่ยสิทธิการใชซ้อฟตแ์วรข์อง SFDC แบบไม่

ผูกขาด (Non-Exclusive) ไม่สามารถโอนสิทธิใหบ้คุคลอืนได ้ (Non-Transferable) และ

ไม่สามารถนาํสิทธิดงักล่าวไปใหส้ทิธิชว่งต่อได ้(Non-Sub-Licensable)  

 

4. สินทรัพยท์ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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- SFDC ใหก้ารสนบัสนนุค่าใชจ่้ายทางการตลาดรายปีแก่ตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่าย ผ่าน 

Marketing Development Funds หรือ MDF Funds บรษิัทฯ สามารถทาํการตลาดภายใต้

แบรนด ์SFDC ได ้

- ผูจ้ดัจาํหน่าย (บรษิัทฯ) เป็นผูร้บัความเสียงทงัหมด จากการผิดนดัชาํระเงินของลกูคา้ 

และบรษิัทฯ ยงัคงมีภาระหนา้ทใีนการชาํระเงินตาม Order Form ทสีงัซอื 
 

ชอืสัญญา : Oracle Partner Network Agreement 

ตวัแทนจาํหน่าย 

คู่สญัญา 

: 

: 

บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั ตอ่ไปนีจะเรียกว่า “บรษิัทฯ” 

Oracle Corporation (Thailand) Co, Ltd. ต่อไปนีจะเรียกว่า “Oracle 

อายุสญัญา : 1 ปี นบัตงัแต่วนัที 23 ธันวาคม 2563 (สญัญาฉบบัใหม่อยู่ระหว่างการต่อสญัญา) 

หากคู่สัญญามีความประสงคจ์ะยกเลิกสัญญา ให้แจ้งยกเลิกสัญญาเป็นลาย

ลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน สัญญาดังกล่าวไม่ได้รับการต่อโดย

อัตโนมัติ หากทางบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะต่อสัญญา ใหย้ืนคาํขอไปยัง Oracle 

และรอพิจารณาผล 
 

สาระสาํคญัของสญัญา : - บริษัทฯ จะไดร้ับแจ้งถึงระดับพันธมิตรหลังจากการลงทะเบียนในปีแรก และ

สมาชิกทวัโลกของ Oracle จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปี 

 

- ภายใตดุ้ลยพินิจของ Oracle บริษัทฯ จะไดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้ถึงคลาวดแ์ละ

สามารถทาํงานร่วมกันได ้นอกจากนี Oracle ยังให้สิทธิบริษัทฯ ในการเข้าถึง

เครืองมือทางการตลาด การสนับสนุนทางเทคนิค การใหค้าํปรึกษาและจัดการ

อบรมแก่บรษิัทฯ ตามความเหมาะสม 

 

-  บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้งานโลโก้ของ Oracle แบบไม่ผูกขาด (Non-

Exclusive) และไม่สามารถโอนการใช้สิทธิ (Non-Transferable) ไปยังผู้อืนได้ 

ภายใตเ้งือนไขทีบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามนโยบายและรกัษาคุณสมบัติใหเ้ป็นไป

ตามที Oracle กาํหนดไวไ้ด ้

 

- บริษัทฯ จะชาํระเงินภายใน  วันหลังไดร้บัใบแจง้หนี หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติ

ตามขอ้ตกลง ทาง Oracle สามารถงดให้การสนบัสนุนทางเทคนิค การใหบ้ริการ

ทางเทคนิค ระงบัการเป็นสมาชิกตามทีสญัญาระบุไวไ้ด ้
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4.3 สัญญาเช่าอาคารสาํนักงาน 

ชอืสัญญา : สัญญาเช่าอาคารสาํนักงาน  

ผูเ้ช่า / ผูร้บับรกิาร : บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตอ่ไปนีจะเรียกว่า “IIG” 

บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั ต่อไปนจีะเรียกว่า “ICE” 

ผูใ้หเ้ชา่ / ผูใ้หบ้รกิาร : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์สนสิร ิไพรม์ออฟฟิศ 

ระยะเวลาของสญัญา : ตงัแต่วนัที 1 ธันวาคม 2563 จนถงึวนัที 30 พฤศจกิายน 2564 หากใหผู้เ้ชา่มคีวาม

ประสงคจ์ะต่ออายสุญัญาเชา่ ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือแก่ผูเ้ช่า

ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 180 วนั ก่อนกาํหนดสินสดุระยะเวลาการเชา่ตาม

สญัญา 

สาระสาํคญัของสญัญา : 

 
 

ผูใ้หเ้ชา่ตกลงใหบ้รษิัทฯ เชา่พืนทใีนอาคารสิรภิิญโญ เลขที 475 ถนนศรีอยธุยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บรเิวณ ชนั 18 ยนูติเลขท ี1801 

เนือทปีระมาณ 152.40 ตารางเมตร เพือใชเ้ป็นสาํนกังาน 

 

ชอืสัญญา 

 

: 

 

สัญญาเช่าอาคารสาํนักงาน  

ผูเ้ช่า / ผูร้บับรกิาร : บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตอ่ไปนีจะเรียกว่า “บรษิัทฯ”  

ผูใ้หเ้ชา่ / ผูใ้หบ้รกิาร : นางสาวโชตมิา อรุณรตันา 

ระยะเวลาของสญัญา : ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท ี31 ธันวาคม 2564  

สาระสาํคญัของสญัญา : ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหบ้ริษัทฯ เช่าบา้นเลขที 34/11 หมู่ 5 บา้นราํเปิง ต. สเุทพ อ. 

เมือง จ. เชียงใหม่ เพือใชเ้ป็นสาํนกังาน 
 

 

ชอืสัญญา : สัญญาเช่าอาคารสาํนักงาน  

ผูเ้ช่า / ผูร้บับรกิาร : บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตอ่ไปนีจะเรียกว่า “บรษิัทฯ”  

ผูใ้หเ้ชา่ / ผูใ้หบ้รกิาร : นางสาวโชตมิา อรุณรตันา 

ระยะเวลาของสญัญา : ตงัแต่วนัที 1 ตลุาคม 2563 จนถงึวนัที 31 ธันวาคม 2564  

สาระสาํคญัของสญัญา : ผูใ้หเ้ชา่ตกลงใหบ้รษิัทฯ เชา่บา้นเลขที 34/22 หมู ่ 5 บา้นราํเปิง ต. สเุทพ อ. 

เมือง จ. เชยีงใหม่ เพือใชเ้ป็นศนูย ์ Innovation Lab เพอืทาํวิจยัและพฒันา 

(Research & Development) แอปพลิเคชนัของบรษิัทฯ 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อย (“บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกัด”) มีขอ้พิพาททางกฎหมายทียงัไม่สินสดุ โดยเป็นคดีทีเกิด

จากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีมีจาํนวนสงูกว่า

รอ้ยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 โดย

รายละเอยีดของขอ้พิพาทสามารถสรุปได ้ดงันี 

ลาํดบัเหตุการณข์องคดีความระหว่างบริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด และนิติบุคคลร่วมทาํงาน วีไอ (“VI”) ซึงประกอบดว้ยบริษัท วี-

สมารท์ จาํกดั และบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั  

เมอืวนัท ี31 พฤษภาคม 2553 บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั และบรษิัท วี-สมารท์ จาํกดั ไดจ้ดัตงันิติบคุคลรว่มทาํงาน วีไอ (“VI”) 

เพอืเสนองานการใหบ้รกิารพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกสต์่อบรษิัท ไปรษณีย ์ไทย จาํกดั ซึงไดท้าํ

สญัญาการใหบ้ริการพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรขององคก์รกับบริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด เมือวนัที 13 ธันวาคม 2553 โดยมี

มลูค่าสญัญา 247 ลา้นบาท และไดมี้การขยายอายสุญัญา 2 ครงั จนครบกาํหนดวนัที 10 สิงหาคม 2557 

ต่อมาเมือวนัที 30 พฤษภาคม 2557 บริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ไดท้าํการยกเลิกสญัญา โดยใหเ้หตุผลของการยกเลิกสญัญาว่า 

การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพและไม่สามารถระบุไดว้่าการดาํเนินงานจะแลว้เสรจ็เมือไหร ่ซงึการยกเลิก

สญัญาในกรณีทีไม่ปฏิบตัิตามเงือนไข เป็นเงือนไขทีทางบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ทาํการเพิมเติมในหนงัสืออนมุตัิการขยายอายุ

สัญญาออกไปอีก 14 เดือน ในวันที 6 กุมภาพันธ์ 2557 ซึง VI ได้ทาํการออกหนังสือโตแ้ย้งการบอกเลิกสัญญา ลงวันที  

มิถุนายน  โดยไดช้ีแจงว่าสาเหตุของความล่าชา้เกิดจากหลายปัจจัยทงัทีควบคุมไดแ้ละควบคมุไม่ได ้อาทิเช่น การทดสอบ

การบริหารจดัการโปรแกรมในส่วนของรายงานปริมาณขอ้มลูทีใชใ้นการทดสอบ ซึงบริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด เนน้ใหเ้สมือนจรงิ

และตอบสนองกระบวนงาน โดยมิไดค้าํนึงถึงความซับซอ้นและการพึงพาผลการทดสอบก่อนหนา้ เพือให้ไดม้าซึงผลของการ

ทดสอบแต่ละกรณี และความเสียงในการตอ้งแกไ้ขงานซาํหากมีความผิดพลาดเกิดขึนขณะทดสอบและระหว่างการทดสอบ มีงาน

บางส่วนทีบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ตอ้งการใหเ้ปลียนแปลงแนวทางทีกาํหนดรูปแบบและจาํนวนการทดสอบ ซึงจากการที VI ได้

ทาํการชีแจงสาเหตุของความล่าชา้ดังกล่าวขา้งตน้ VI มองว่า VI ไม่ไดผิ้ดสัญญา โดยสาเหตุหลักของความล่าชา้เกิดจากการ

กาํหนดเงือนไขของบริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด และเกิดจากการไม่ได้รบัความร่วมมือจากบริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ในการ

ปฏิบัติงานดงักล่าว นอกจากนี VI ไดท้าํการแจง้แก่ บริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ว่า VI จะดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จตามทีตกลง และ

ยินยอมทีจะเสียค่าปรบัจากการปฏิบัติงานล่าชา้ อย่างไรก็ตาม บริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ไม่ไดว้่าจา้งให ้VI ปฏิบัติงานต่อแต่

อย่างใด  

ซึงจากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให ้VI ทาํการฟ้องรอ้งแก่บริษัท ไปรษณีย ์ไทย จาํกัด และต่อมา บริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ไดท้าํ

การฟ้อง VI กลับ เนืองจากมองว่าการปฏิบัติงานของ VI ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีกาํหนด ทาํใหบ้ริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ไดร้บั

ความเสียหาย โดยมีรายละเอยีดของการฟ้องรอ้ง ดงันี 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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5.1 คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขคดีดาํที 504/2559  

- ผูฟ้้องคดีที 1 บรษิัท วี-สมารท์ จาํกดั และผูฟ้้องคดีที 2 บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั 

- ผูถ้กูฟ้องคดี บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด  

- ทนุทรพัยท์ฟี้องรวมประมาณ 313.53 ลา้นบาท 

- วนัทฟี้อง 1 เมษายน 2559 

 สาเหตุทฟ้ีอง  

เนืองจากผูถ้กูฟอ้งคดีไดว้่าจา้งผูฟ้้องคดีใหพ้ฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และไดบ้อกเลิกสญัญาจา้งและ

รบิหลกัประกนั ทาํใหผู้ฟ้้องคดีทงัสองไดร้บัความเสียหาย จึงฟ้องเพือใหช้าํระค่าเสียหายและใหค้ืนหลกัประกนั 

5.2 คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขคดีดาํที 1041/2559 

- ผูฟ้้องคดี บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

- ผูถู้กฟ้องคดีที 1 บริษัท วี-สมารท์ จาํกัด จาํกัด ผูถู้กฟ้องคดีที 2  บริษัท ไอซีอี คอนซัลติง จาํกัด และผูถู้กฟ้องคดีที 3 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

 - ทนุทรพัยท์ฟี้องรวมประมาณ 55.72 ลา้นบาท 

 - วนัทฟี้อง 30 มิถนุายน 2559 

 สาเหตุทฟ้ีอง  

เนืองจากผูฟ้้องคดีไดว้่าจา้งผู้ถูกฟ้องคดีใหพ้ฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) โดยมีผูถู้กฟ้องคดีที 3 เป็นผู้

ออกหลกัประกนัสญัญาให ้แต่ผูถู้กฟ้องคดีปฏิบตัิงานล่าชา้ ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีกาํหนด ทาํใหผู้ฟ้้องคดีเสียหาย จึงรบิ

หลกัประกนั และฟ้องเรียกค่าเสียหาย โดยใหผู้ถ้กูฟ้องคดีทังสามรว่มกนัชาํระค่าเสียหาย 

ผลคดีของทังสองคดี 

ณ ปัจจุบนั สินสดุการแสดงหาขอ้เท็จจริงของศาลปกครองแลว้ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพือวินิจฉัยคดี หากศาลวินิจฉัยแลว้เสรจ็ 

ศาลจะมีหมายแจง้มายงับรษิัทฯ หลงัจากนนัจึงจะนดัฟังคาํพิพากษาต่อไป  

ความคืบหน้าของคดี 

ทงัสองคดี ศาลมีคาํสงัใหร้วมพิจารณาเป็นคดีเดียวกนั ผลคดีจะเป็นเช่นไรนนั ขึนอยู่กบัดลุพินิจของศาลทีจะพจิารณาว่าฝ่ายใดผิด

สญัญามากกว่ากนั หากศาลมองว่าบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ใชข้อ้กาํหนดทีไม่เป็นธรรมในการบอกเลิกสญัญา บรษิัท วี-สมารท์ 

จาํกดั และบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั ก็จะเป็นฝ่ายชนะคดี ไดร้บัค่าเสียหาย แต่ถา้พิจารณาว่าขอ้กาํหนดดงักล่าวเป็นธรรมแลว้ 

บรษิัท วี-สมารท์ จาํกัด และบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั ก็จะเป็นฝ่ายแพค้ดี ตอ้งชาํระค่าเสียหาย ส่วนจาํนวนค่าเสียหายขึนอยู่

กบัดลุยพินิจของศาล 
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ความเหน็ของบริษัทฯ  

ในกรณีทีศาลพิจารณาแลว้ว่า VI เป็นฝ่ายแพค้ดี บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกัด อาจถูกเรียกรอ้งใหช้าํระค่าเสียหายใหแ้ก่บริษัท 

ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ตามคดีที VI ถูกฟ้องรอ้งเป็นทุนทรพัยเ์ป็นจาํนวนไม่เกิน 55.72 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม จากความเห็นของ

ผูบ้รหิารของบรษิัท ไอซีอ ีคอนซลัติง จาํกดั และสาํนกังานกฏหมาย ทรงนิติทนายความ ซึงเป็นทีปรกึษากฏหมายของบรษิัท ไอซีอี 

คอนซลัติง จาํกัด สาํหรบัคดีระหว่าง VI และบริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด นนั คดีความดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาเพือวินิจฉยั

คดีของศาลปกครอง ซึงบริษัท ไอซีอี คอนซัลติง จาํกัด ประเมินว่าความเป็นไปไดท้ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรทีมีประโยชนเ์ชิง

เศรษฐกิจยงัไม่ถึงระดบัค่อนขา้งแน่ชดั และไม่สามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัทีจะตอ้งชาํระไดอ้ย่างน่าเชือถือ ดงันนั จึง

ไม่ไดบ้นัทึกเป็นประมาณการหนีสินในงบการเงิน และผูบ้รหิารพิจารณาว่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวเพียงพอ 
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ชือบริษัท   บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ชือย่อหลกัทรัพย ์ IIG 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจทีปรกึษาดา้นดิจิทลัและเทคโนโลยีใหแ้ก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 ส่วนดงันี 

1. ทีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตงัระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) และใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วร ์Salesforce   

2. ทีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตงัระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วร ์Oracle 

3. ทีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การสรา้งและบริหารประสบการณล์กูคา้ (CEM) และการตลาดดิจิทลั 

4. ทีปรกึษาดา้นการวิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพือธุรกิจ (Data Analytics & Management)  

5. จดัหาบคุลากรในส่วนงานสารสนเทศ 

ทตีังสาํนักงานใหญ่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชนั 18 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

เลขทะเบียนบริษัท 0107562000378  

ปีทกีอ่ตัง  2534 

ทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท 

ทุนชาํระแล้ว 50 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100 ลา้นหุน้ 

มูลคา่หุ้นทีตราไว้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

โทรศัพท ์  02-248-3746 

โทรสาร  02-248-3747 

อเีมล  ii@ii.co.th 

เว็บไซต ์  www.ii.co.th 

 

บริษัทย่อย   

ชือบริษัท   บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั  

ทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท  

ทุนชาํระแล้ว 10 ลา้นบาท 

สัดส่วนการถือหุ้น 100.00% 

ทตีังสาํนักงานใหญ่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชนั 18 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

ชือบริษัท   บริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั 

ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท  

ทุนชาํระแล้ว 1 ลา้นบาท 

สัดส่วนการถือหุ้น 99.97% 

ทตีังสาํนักงานใหญ่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชนั 18 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

ข้อมลูอ้างองิ 

Registrar Name บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร  

 โทร: -009-9000 โทรสาร: -009-9991  เว็บไซต ์: www.set.or.th/tsd 

Auditor บริษัท ไพรซว์อเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์เอบีเอเอส จาํกดั 

 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร ์ชนั 15 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  

 โทร: 02-844-1000 เว็บไซต ์: www.pwc.com 

 

- นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 8435 หรือ  

- นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 6552 หรือ  

- นายพงทวี รตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 7795 

6. ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคัญอืน ๆ 
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ส่วนท ี2  

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 
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7.1 จาํนวนทนุจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนทีชาํระแล้ว 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50.00 ลา้นบาท และมีทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 37.50 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญ

จาํนวน 75.00 ลา้นหุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนในวนัที 6 สิงหาคม 2563 บรษิัทฯ มี

ทนุทอีอกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 50.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100.00 ลา้นหุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที 4 ธันวาคม 2563 รายชือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ ซึงปรากฏในสมดุทะเบียนหุน้มีรายละเอยีดดงันี 

 

(1)นางสาวอรนุช สวุงักรู เป็นคู่สมรสของนายประพนัธ ์โพธิรตันส์มบตัิ นางสาวเบญญา โพธิรตันส์มบตัิ และ นางสาวกญัญา โพธิรตันส์มบตัิ 

เป็นบตุรของนายประพนัธ ์โพธิรตันส์มบตัิ ซงึเป็นอดีตผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไม่ไดม้ีส่วนเกียวขอ้งกบัการบริหารงานของบริษัทฯ  

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

ลําดับ รายชอืผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มเมฆะสุวรรณโรจน์ 

- นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์

- นางสาวพีชญา เมฆะสวุรรณโรจน ์

- นายพศุตม ์เมฆะสวุรรณโรจน ์

36,706,000 

28,516,000 

4,440,000 

3,750,000 

36.7 

28.5 

4.4 

3.8 

2 กลุ่มรักอาํนวยกิจ 

- นายชาญชยั ปัญจมงคล 

- นางสาวรตัติยา รกัอาํนวยกิจ 

14,020,000 

8,340,000 

5,680,000 

14.0 

8.3 

5.7 

3 กลุ่มโพธิรัตนส์มบัติ(1) 

-  นางสาวอรนชุ สวุงักรู 

- นางสาวเบญญา โพธิรตันส์มบตัิ 

- นางสาวกญัญา โพธิรตันส์มบติั 

8,101,500 

4,013,500 

2,044,000 

2,044,000 

8.0 

4.0 

2.0 

2.0 

4 บริษัท วิริยะประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 6,000,000 6.0 

5 นางสาวกาญจนา ลิมปัญญาเลิศ 5,438,000 5.5 

6 นายชยัรตัน ์สิริบวรธรรม 1,840,200 1.9  

7 นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ 1,762,000 1.8 

8 นายชยัรฐั งามบุญอนนัต ์ 1,235,600 1.2 

9 นางรงัสิมา วิเศษสทุธิชยั 1,100,000 1.1 

10 นายปรชัญา เตียวเจริญ 1,050,000 1.1 

 รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รายแรก 77,253,300 77.3 

 ผูถื้อหุน้รายอนื 22,746,700 22.7 

รวมจาํนวนผู้ถือหุ้น 100,000,000 100.00 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในแต่ละปี ภายหลังจากหกัภาษีและเงินทุนสาํรองตามกฎหมายและทุนสาํรองอืน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได ้โดยจะขึนอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ 

ความจาํเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความ

เหมาะสม และปัจจยัอืนๆ ทเีกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานและการบรหิารงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย   โดยอยู่ภายใตเ้งือนไขทีว่า 

บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ และการดาํเนินการดังกล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อผูถ้ือหุน้

ตามทีคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทเห็นสมควร 

ทงันี มติคณะกรรมการบริษัททีอนุมตัิจ่ายปันผลจะตอ้งนาํเสนอเพือขออนุมตัิต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ เป็นการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมัติใหจ่้ายปันผลระหว่างกาลได ้แลว้รายงานใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ

ประชมุคราวต่อไป 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ดงันี  

คณะกรรมการบริษัทเสนอใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรบักาํไรสุทธิในปี 2563 ในวันที 27 เมษายน  

จาํนวน 0.15 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทังสิน 15.00 ลา้นบาท ใหผู้ถ้ือหุน้ตามรายชือผูถ้ือหุ้นทีปรากฎในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้

ของบริษัท (Record Date) ณ วันที 7 พฤษภาคม 2564 และ จ่ายเงินปันผลในวันที 21 พฤษภาคม 2564 หรือคิดเป็นอตัรา

การจ่ายปันผลรอ้ยละ 51.9 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

คณะทาํงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม

เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

iCE
กรรมการผู้จัดการ 

ผู้อาํนวยการ

ฝ่ายขาย 

ผู้อาํนวยการ

ฝ่ายเทคนิค

ผู้อาํนวยการฝ่าย
งานบริการลูกค้า  

iiG
กรรมการผู้จัดการ 

ผู้อาํนวยการ

ฝ่ายขาย 

ผู้อาํนวยการ

ฝ่ายโซลูชัน 

ผู้อาํนวยการฝ่าย
งานบริการลูกค้า 

ผู้อาํนวยการฝ่าย
บัญชีและการเงนิ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะทาํงานบริหาร
ความเสียง
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มจีาํนวน 9 ท่าน มีดงัน ี

ชอื-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายเพมิสขุ สทุธินุ่น ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอสิระ 

2. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ รองประธานกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

3. นายไพบลูย ์คจุารีวณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

4. นายยศ กิมสวสัดิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5. นายเอกก ์ภทรธนกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

6. นางสาวกาญจนา ลิมปัญญาเลิศ กรรมการบรษิัท 

7. นายธนวฒุิ สนุทรเดชา กรรมการบรษิัท 

8. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร  กรรมการบรษิัท 

9. นางเกวลิน เลศะวานชิ   กรรมการบรษิัท 

10. นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถัมภ ์ กรรมการบรษิัท 
 

นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมือวนัที 17 กุมภาพนัธ ์2564 
2นางเกวลิน เลศะวานิช ไดร้บัการแต่งตงัเมอืวนัที 24 กมุภาพนัธ ์2564 แทนทนีางปฐมพร ศรีสธุรรมพร ในตาํแหน่งกรรมการบริษัท   

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์นางสาวกาญจนา ลิมปัญญาเลิศ และนางปฐมพร ศรีสธุรรมพร กรรมการสองในสามคนลงลายมือ

ชอืและประทบัตราสาํคญัของบรษิัทฯ 

 

เมอืวนัท ี24 กมุภาพนัธ ์2564 ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิัท ครงัท1ี/2564 มีมติอนมุตัิการเปลียนแปลงชือและจาํนวนกรรมการซึง

มีอาํนาจลงลายมือชือแทนบรษิัท ประกอบดว้ย นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์นางสาวกาญจนา ลิมปัญญาเลิศ นางเกวลิน เลศะ

วานิช และนายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์กรรมการสองในสีคนลงลายมือชือและประทบัตราสาํคญัของบรษิัทฯ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริษัท 

1. จดัการบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติของทีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความสจุริต ระมัดระวงั และรกัษา

ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

2. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจดัการฝ่ายบรหิาร 

หรือบคุคลทีไดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบรษิัทไดใ้หไ้ว ้
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3. พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แต่งตงัคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยอืนตามความ

เหมาะสม 

4. พิจารณาทบทวนและอนุมตัินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ ์แผนงานการดาํเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ทีนาํเสนอ

โดยฝ่ายบรหิาร 

5. ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือง 

6. จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสินสดุรอบระยะเวลาบญัชีของบรษิัทฯ  

7. จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครงั 

8. จัดใหมี้การทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษัทฯ  ณ วันสินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึงผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้

นาํเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาและอนมุตัิ 

9. พิจารณาและอนมุตัิกิจการอนื ๆ  ทสีาํคญัอนัเกียวกบับรษิัทฯ หรอืทีเห็นสมควรจะดาํเนินการนนั ๆ เพอืใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ  

10. คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหนึงหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรอืบคุคลอืนใด ปฏิบตัิการอย่างหนึงอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอาํนาจเพือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามที

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลียนแปลงหรือ

แกไ้ขบุคคลทีไดร้บัมอบอาํนาจหรืออาํนาจนนั ๆ ไดเ้มอืเห็นสมควร 

11. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้ง

หุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอืนที

ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาํเพือประโยชนข์องตนเองหรือเพือ

ประโยชนข์องผูอื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีประชุมผูถ้ือหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั เวน้แต่อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี จะ

กระทาํไดก้็ต่อเมอืไดร้บัอนมุตัิจากทีประชมุผูถ้ือหุน้ก่อน ทงันเีรอืงทีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ืนใด

กบับรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย ใหก้รรมการซงึมีส่วนไดเ้สีย หรอืมีความขดัแขง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรอืงนนั 

(ก) เรอืงทกีฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติทีประชมุผูถื้อหุน้ 

(ข) การทาํรายการทีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายทกีฎหมาย หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ระบุใหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากทีประชมุผูถ้ือหุน้ 
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เรืองต่อไปนีจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม และ

จากทีประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  ใน  ของจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทฯ ทงัหมดหรือบางส่วนทสีาํคญั 

(ข) การซอืหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอืนหรอืบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัทฯ  

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯ ทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญั การมอบหมายให้

บุคคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไ้ขเพมิเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพมิทุน การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบรษิัทฯ  

(ฉ) การอืนใดทีกาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบัญญัติของกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย ์และ/หรือ ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยใหต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทและทีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าว

ขา้งตน้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2563 มีรายละเอยีดการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิัท ดงันี 

 

 

 

 

ชอื-สกุล จาํนวนครังทเีข้าประชุม/จาํนวนการประชุมทงัหมด 

1. นายเพมิสขุ สทุธินุ่น 4/4 

2. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ 4/4 

3. นายไพบลูย ์คจุารีวณิช 4/4 

4. นายยศ กิมสวสัดิ 4/4 

5. นายเอกก ์ภทรธนกลุ 4/4 

6. นางสาวกาญจนา ลิมปัญญาเลิศ 4/4 

7. นายธนวฒุิ สนุทรเดชา 4/4 

8. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร 4/4 

9. นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ 3/4 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวนคณะผูบ้รหิารทงัสิน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

1. ดูแล บริหารดาํเนินงาน และปฏิบัติงานประจาํตามปกติธุรกิจเพือประโยชนข์องบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามวิสัยทัศน ์ทิศทางการ

ดาํเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน และแผนงบประมาณประจาํปีทีอนุมัติโดยคณะ

กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

คณะกรรมการบรษิัท 

2. อนุมตัิการเขา้ทาํสญัญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวกับการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซือขาย การลงทุนหรือร่วม

ลงทุนกับบุคคลอืนเพือการทาํธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพือประโยชนใ์นการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์อง

บริษัทฯ) ภายในวงเงินตามทีกาํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมตัิ (Level of Authorization) และ/หรือ ตามทีคณะกรรมการบริหาร และ/

หรือ คณะกรรมการบรษิัทกาํหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง และ/หรอื ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

3. อนุมตัิการกูย้ืมเงิน และการขอสินเชือใด ๆ จากสถาบนัการเงิน การใหกู้ย้ืม ตลอดจนการจาํนาํ จาํนอง หรือเขา้เป็นผูค้าํประกันของ

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ภายในวงเงินตามทกีาํหนดไวใ้นอาํนาจอนมุตัิ (Level of Authorization) ซงึมีมลูค่าไม่เกินกว่า  ลา้นบาท 

4. กาํกับดูแลการดาํเนินธุรกิจดา้นการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดา้นการปฏิบตัิงานอืน ๆ โดยรวมเพือใหเ้ป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน และแผนงบประมาณประจาํปีของบริษัทฯ ทีอนุมัติไว้โดยคณะ

กรรมการบรหิาร และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัท 

5. แต่งตงัทีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ภายในอาํนาจและวงเงินตามทีกาํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมัติ 

(Level of Authorization) และ/หรือ ตามทีคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 

6. กาํหนดกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์แนวทางปฏิบัติ ขอ้กาํหนด สาํหรบัโครงสรา้งองคก์รในตาํแหน่งถดัลงไปจากประธานเจา้หนา้ที

บรหิาร รวมถึงการว่าจา้ง แต่งตงั โยกยา้ย ปลดออก และเลิกจา้งพนกังานบรษิัท ในตาํแหน่งทีตาํกว่าประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

ชอื – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร, กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย (รกัษาการ) 

2. นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายโซลชูนั 

3. นางสาววีรวรรณ ช่างเพ็ชร ผูอ้าํนวยการฝ่ายงานบรกิารลกูคา้ 

4. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 
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7. กาํหนดอัตราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บาํเหน็จรางวัล เงินโบนสั และปรบัขึนเงินเดือนสาํหรับผูบ้ริหารและพนักงานบริษัทใน

ตาํแหน่งถัดลงไปจากประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ภายใตก้รอบและนโยบายทีคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ

บริษัทกาํหนดไว ้

8. ออกคาํสงั ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพือใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพือ

ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ รวมถึงรกัษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

9. ปฏิบัติหนา้ทีอืน ๆ  ตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทังมีอาํนาจดาํเนินการ

ใดๆ ทีจาํเป็นในการปฏิบตัิหนา้ทีดงักล่าว 

10. มอบอาํนาจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึงอย่างใดแทนประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ทังนีการมอบ

อาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ทีบรหิารนนัจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงทีทาํ

ใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ทีบริหารสามารถอนุมตัิรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมี

ความขดัแยง้ (ตามทีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุน) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอื์นใดกับ

บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการทีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีคณะกรรมการบริษัทได้

อนมุตัิไว ้

8.3 เลขานุการบริษัท 

ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิัท ไอแอนดไ์อ คอนซลัติง กรุ๊ป จาํกดั ครงัท ี5/2562 เมอืวนัท ี6 มิถนุายน 2562 มีมติอนมุตัิการแต่งตงั

นางกนกนชุ ณ ระนอง เป็นเลขานกุารบรษิัทฯ  

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงนิ 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ทีประชุมกรรมการบริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ครงัที 1/2563 เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติอนุมตัิ

การกาํหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบียประชุมและค่าบาํเหน็จของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจาํปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี 
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ค่าเบียประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการ รายนามคณะกรรมการ จาํนวนเงนิค่าเบีย

ประชุม (บาท/คน/ครัง) 

คณะกรรมการบริษัท 

 

- ประธานกรรมการบรษิัท 

- กรรมการบรษิัท 

25,000 บาทต่อครงั 

15,000 บาทต่อครงั 

คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

25,000 บาทต่อครงั 

15,000 บาทต่อครงั 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

15,000 บาทต่อครงั 

10,000 บาทต่อครงั 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

*กรรมการทีมิใช่กรรมการอสิระไม่มสีิทธิไดร้บัค่าเบียประชมุกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย  

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2563 มคี่าตอบแทนรวม (เงนิเดือน โบนสั และผลประโยชนเ์มือเลิกจา้ง) ผูบ้รหิาร 4 ท่าน เป็นจาํนวน 18 ลา้นบาท 

และ ในปี 2562 จาํนวน 13 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

ชอื – สกุล 
ค่าตอบแทนปี 2563 

ค่าเบียประชุม ค่าบาํเหน็จ รวม (บาท) 

1. นายเพมิสขุ สทุธินุ่น 110,000 - 110,000 

2. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ - - - 

3. นายไพบลูย ์คจุารีวณิช 160,000 - 160,000 

4. นายยศ กิมสวสัดิ 120,000 - 120,000 

5. นายเอกก ์ภทรธนกลุ 105,000 - 105,000 

6. นางสาวกาญจนา ลิมปัญญาเลิศ - - - 

7. นายธนวฒุิ สนุทรเดชา - - - 

8. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร - - - 

9. นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ - - - 
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8.5 บุคลากร 

8.5.1 จาํนวนบุคลากร  

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีพนกังานทงัสินจาํนวน 157 คน (ไม่นบัรวมผูบ้ริหารจาํนวน 3 คน)  และ 

239 คน (ไม่นบัรวมผูบ้รหิารจาํนวน 4 คน) ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียด ดงัน ี

 

สายงาน 
จาํนวนคน 

 ธ.ค.   ธ.ค.  

1. ธุรกิจด้านการบรหิารจัดการความสมัพนัธก์บัลูกค้า (CRM) และ ธุรกิจด้านการ

วิเคราะหแ์ละจัดการขอ้มลูเพือธุรกิจ (Data Analytics & Management) 

- ฝ่ายขาย 

- ฝ่ายโซลชูนั 

- ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

2. ธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) 

- ฝ่ายขาย 

- ฝ่ายเทคนิค 

- ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

3.ธุรกิจด้านทีปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธแ์บรนดแ์ละการตลาดดิจิตอล (CEM) 

- ฝ่ายขาย 

- ฝ่ายเทคนิค 

- ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

4.ธุรกิจด้านบรกิารจัดหาบุคลากรทางด้านระบบงานสารสนเทศ 

- ฝ่ายขาย 

- ฝ่ายจดัหาบคุลากร 

5.ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

6.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
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8.5.2 ขอ้พิพาทด้านแรงงาน  -ไม่มี- 

8.5.3 ค่าตอบแทนบุคลากร 

ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน ในปี 2563 บรษิัทฯ จา่ยค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจาํนวน 202 ลา้นบาท และ 128 ลา้นบาทในปี 2562 

โดยเป็นคา่ ตอบแทนในรูปของเงนิเดือน โบนสั ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสาํ รองเลียงชีพ และสวสัดิการอืน ๆ 
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8.5.4 นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงคุณค่าของพนกังานซึงเป็นทรพัยากรทีสาํคญัอย่างยิงของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งมนัรกัษาพนกังานควบคู่กับ

การพฒันาพนกังาน โดยบรษิัทฯ มีแผนพฒันาบุคลากรในองคก์รดงันี 

1. จดัทาํแผน On-Boarding Program สาํหรบัการเรมิงานกบับรษัิท ตงัแต่เรมิงาน ใหค้วามรูเ้กียวกบัองคก์รและความรู้

เกียวกบัหนา้ทคีวามรบัผิดชอบของพนกังาน 

2. จดัทาํ Academy Program สาํหรบัพนกังานทีเพงิจบการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ ทีมาเรมิงานกบับรษิัทฯ 

3. จดัทาํใหพ้นกังานทกุคนมีแผนพฒันาตนเอง โดยจะระบเุป้าหมายและนาํเสนอหวัหนา้งานเพือพฒันาต่อไป 

4. จดัทาํแผนฝึกอบรมพนกังานในแต่ละตาํแหนง่อยา่งชดัเจน ทงั Hard Skill และ Soft Skill 

5. จดัทาํโครงการใหพ้นกังานทีผ่านเกณฑที์บรษิัทฯ กาํหนดไปอบรมศกึษางานทีตา่งประเทศ 

6. จดัทาํแผนการถา่ยทอดความรูเ้กียวกบังานภายในองคก์ร 
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9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการทีดี โดยส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ 

บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ (กลุ่มบริษัท) ดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เสริมสรา้งองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผู้มีส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้ง เพือสรา้งคุณค่าให้กิจการอย่างยังยืน คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้าํหนด

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดี เพือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน โดยมีโครงสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการแบ่งเป็น 8 หลกัปฏิบตัิ 

ดงัต่อไปนี   

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูน้าํองคก์รทีสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยงัยืน  

หลักปฏิบัติ 2  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการทีเป็นไปเพอืความยงัยืน  

หลักปฏิบัติ 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีมปีระสิทธิผล  

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร  

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 6  ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสียงและการควบคมุภายในทีเหมาะสม  

หลักปฏิบัติ 7  รกัษาความน่าเชอืถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู  

หลักปฏิบัติ 8  สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการสือสารกับผูถื้อหุน้  

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองคก์รทีสร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยังยืน  

1.1 คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบกาํกับดแูลใหอ้งคก์รมีการบรหิารจดัการทีดี ซงึครอบคลมุถึง  

(1) การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  

(2) การกาํหนดกลยุทธน์โยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญัเพือใหบ้รรลวุตัถปุระสงค

และเป้าหมาย  

(3) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน  

1.2 คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลกิจการใหน้าํไปสู่ผลในการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยังยืน ดงัต่อไปนี  

(1) สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการทีดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

(3) เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อสิงแวดลอ้ม  

(4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลียนแปลง  

9. การกาํกับดูแลกิจการ 
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1.3 คณะกรรมการมีหนา้ทีดแูลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงัและซือสตัย ์

สจุรติต่อองคก์ร และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติทีประชมุผูถื้อหุน้  

1.4 คณะกรรมการเขา้ใจขอบเขตหนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และกาํหนดขอบเขตการมอบหมาย

หน้าทีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการ

ผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ทีตามทีไดร้บัมอบหมาย  

หลักปฏิบัติ 2 กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเป็นไปเพือความยังยืน  

2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพือความยงัยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์

และเป้าหมายทีสอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าใหท้งักิจการ ลกูคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

2.2 คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหม้นัใจว่า วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลาปานกลาง และ/

หรือประจาํปีของกิจการสอดคลอ้งกับการบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนาํนวตักรรม

และเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั  

หลักปฏิบัติ 3 เสรมิสร้างคณะกรรมการทมีีประสิทธิผล 

3.1  คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทังในเรืองขนาด องคป์ระกอบ 

สดัส่วนกรรมการทเีป็นอิสระทเีหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีกาํหนดไว ้ 

3.2  คณะกรรมการจะดาํเนินการคดัเลือกบุคคลทีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้นัใจว่า องคป์ระกอบและ

การดาํเนินงานของคณะกรรมการเอือต่อการใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ  

3.3  คณะกรรมการจะกาํกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโปร่งใสและชัดเจน เพือให้ได้

คณะกรรมการทีมีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีกาํหนดไว ้ 

3.4 คณะกรรมการจะพิจารณาโครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนใหม้ีความเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ และจูงใจให้

คณะกรรมการนาํพาองคก์รให้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทังระยะสันและระยะยาว ก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  

3.5  คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ทีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการ

ปฏบิตัิหนา้ทกีรรมการ  

3.6 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีกรอบและกลไกในการกาํกบัดแูลนโยบายและการดาํเนินงานของบรษิัทย่อยและกิจการอืน

ทีบริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ ในระดับทีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทังบริษัทย่อยและกิจการอืนที

บรษิัทฯ ไปลงทุนมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย  
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3.7  คณะกรรมการจะจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติหนา้ทีประจาํปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ

กรรมการรายบุคคล และนาํผลการประเมินไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ทีต่อไป  

3.8  คณะกรรมการจะดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบับทบาทหนา้ที ลกัษณะ

การประกอบธุรกิจและกฎหมายทีเกียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดร้บัการ

เสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการอย่างสมาํเสมอ  

3.9 คณะกรรมการจะดแูลใหม้นัใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สามารถเขา้ถึงขอ้มลูที

จาํเป็น และมีเลขานุการบริษัททีมีความรูแ้ละประสบการณ์ทีจาํเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการ  

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

4.1  คณะกรรมการจะดาํเนินการใหม้นัใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสงูใหม้ีความรู้

ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะทีจาํเป็นต่อการขบัเคลือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย  

4.2  คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเหมาะสม  

4.3 คณะกรรมการจะตอ้งเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ทีอาจมีผลกระทบต่อการบรหิารและการดาํเนินงานของกิจการ  

4.4  คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํนวน ความรูท้ักษะ ประสบการณ ์และแรงจูงใจที

เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

5.1  คณะกรรมการจะใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง

คณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูที้เกียวขอ้งและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม  

5.2  คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม และ

สะทอ้นอยู่ในแผนดาํเนินการ (Operational Plan) เพือใหม้นัใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัและแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของกิจการ  

5.3  คณะกรรมการจะดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คาํนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยงัยืน  
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5.4  คณะกรรมการควรจดัใหม้ีกรอบการกาํกับดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ทีสอดคลอ้ง

กับความตอ้งการของกิจการรวมทงัดูแลใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิมโอกาสทางธุรกิจและ

พฒันาการดาํเนินงาน การบรหิารความเสียง เพอืใหก้ิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม  

6.1  คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหม้นัใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีจะทาํให้

บรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวขอ้ง  

6.2  คณะกรรมการจะจดัตงัคณะกรรมการตรวจสอบทีสามารถปฏิบตัิหนา้ทีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ  

6.3  คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแยง้ของผลประโยชนท์ีอาจเกิดขึนไดร้ะหว่างบริษัทฯ กับฝ่าย

จดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลู และโอกาส

ของบรษิัทฯ และการทาํธุรกรรมกบัผูท้มีีความสมัพนัธเ์กียวโยงกบับรษิัทฯ ในลกัษณะทีไม่สมควร  

6.4 คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหม้ีการจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัทีชดัเจน และสือสารใน

ทกุระดบัขององคก์รและต่อคนนอก เพอืใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

 6.5 คณะกรรมการควรดแูลใหก้ิจการมีกลไกในการรบัเรืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการ กรณีมีการชีเบาะแส 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  

7.1  คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญั

ต่างๆถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑม์าตรฐาน และแนวปฏิบตัิทีเกียวขอ้ง  

7.2  คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี  

7.3  ในภาวะทีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการจะดาํเนินการใหเ้กิด

ความมนัใจไดว้่า กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรือมีกลไกอืนทจีะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินไดท้งันภีายใต้

การคาํนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

7.4  คณะกรรมการจะดาํเนินการใหม้นัใจว่า มีการจดัทาํรายงานความยงัยืนตามความเหมาะสม  

7.5  คณะกรรมการจะดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหมี้หน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ีทาํหนา้ทใีนการสือสาร

กบัผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอืน เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะหใ์หเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา  

7.6  คณะกรรมการจะส่งเสรมิใหมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู  
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หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกับผู้ถือหุ้น  

8.1  คณะกรรมการจะดแูลใหม้นัใจว่า ผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรืองสาํคญัของบรษิัทฯ   

8.2  คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชมุผูถ้ือหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และ

เออืใหผู้ถ้ือหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน  

8.3 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมติทีประชมุและการจดัทาํรายงานการประชมุผูถ้ือหุน้ เป็นไปอย่างถกูตอ้งและ

ครบถว้น 

9.2 การสรรหาคณะกรรมการ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึงบุคคลทีไดร้บัการแต่งตังให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบรษิัทฯ เป็นบุคคลทีมีคุณสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดทนุ ที ทจ. 28/2551 เรอืงการขออนุญาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ ฉบบัลงวนัที 15 ธันวาคม 

2551 ทกุประการ โดยมีองคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการดงันี 

9.2.1 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

สาํหรบัการคัดเลือกบุคคลทีจะเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ การสรรหากรรมการเป็นหน้าทีและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึงจะพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑค์ณุสมบัติตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรพัยท์ีเกียวขอ้ง นอกจากนียังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิทีมีพืนฐานและความเชียวชาญจาก

หลากหลายดา้น ซงึจะส่งผลดีต่อการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในการใหค้าํแนะนาํ ขอ้คิดเห็นในเรืองต่าง ๆ ในมมุมองของ

ผูท้ีมีประสบการณต์รง มีภาวะผู้นาํ วิสัยทัศน์กวา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทาํงานทีโปร่งใส และมี

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนันจึงนาํรายชอืเสนอทปีระชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาแต่งตงั 

 ในการเลือกตงัคณะกรรมการของบรษิัทฯ  จะกระทาํโดยทีประชมุผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี 

1. คณะกรรมการของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรม

การทงัหมด ตอ้งมีถินทอียูใ่นราชอาณาจกัร การแต่งตงักรรมการนนั ใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตงักรรมการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัน ี

 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง 

 (2) ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคนหรือคราว

ละหลายคน ตามแต่ทีประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครงัผูถ้ือหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ย

คะแนนทีมีตามขอ้ 1 ทงัหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด

ตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงั

ในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงไดร้ับการเลือกตังในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน

กรรมการทีจะพงึมีหรือพงึเลือกตงัในครงันนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

2. คณะกรรมการบริษัทตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทงัหมด และมีจาํนวนไม่ตาํกว่า 3 

คน ซงึกรรมการอิสระถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนทุนจดทะเบียนทีออกและเรียกชาํระแลว้ของบริษัทฯ และ

บริษัททีเกียวขอ้งโดยรวมหุน้ทีถือโดยบุคคลทีเกียวขอ้งดว้ย และใหม้ีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทนุที ทจ. 28/2551 เรอืง การขออนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ ฉบบัลงวนัที 15 ธันวาคม 2551 

3. ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปีทุกครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทีมีอยู่

ทงัหมด ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สดุกบัส่วนหนึงในสาม 

กรรมการทีจะออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนนั ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากหรอืตกลงกันใน

คณะกรรมการว่าผูใ้ดจะออก และปีต่อ ๆ ไป ใหก้รรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการ

ซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระในขอ้นอีาจไดร้บัเลือกตงักลบัเป็นกรรมการใหม่ได ้ 

4. ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตอืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซงึมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน โดยบคุคลซึงเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะ

อยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการ

จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนกรรมการทีเหลืออยู่ 

5.  ทีประชุมผูถ้ือหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่าสามในสีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของ

จาํนวนหุน้ทถืีอโดยผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

9.2.2 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 3  คน โดยมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซงึบรษิัทฯ 

มนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัน ี

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือ

หุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถือโดยผูที้เกียวขอ้งดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผู ้มี

อาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตงั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี

นอ้ง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบคุคลทีจะไดร้บัการเสนอชือ

เป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้

ถือหุน้ทีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูที้มีความสาํคญัทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน

ไดร้บัการแต่งตงั ทงันี ความสมัพนัธท์างธุรกิจใหร้วมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที ทจ. 28/2551 

เรอืงการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม ่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีมีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบัญชี ซึงมีผูส้อบบัญชีของ

บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตงั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึง

ไดร้ับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มี

อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนนัดว้ย 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตงั 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแต่งตังเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึงเป็นผูท้ี

เกียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัทีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนทีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรบัเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษิัทอืน ซงึประกอบกิจการทีมีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอนืใดททีาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ  
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10. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัท

ย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน เฉพาะทีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

นอกจากน ีกรรมการอิสระทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน จะตอ้งเป็นบคุคลทีมีความรูแ้ละประสบการณ์

ดา้นการบญัชีหรือการเงินเพียงพอ ทีจะสามารถทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้รวมทงั บริษัทฯ 

จะพิจารณาคณุสมบตัิในดา้นอืน ๆ  ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณใ์นธุรกิจ ความเชียวชาญเฉพาะทางทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ 

ความมีจรยิธรรม เป็นตน้ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตงักรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตังกรรมการบริษัท โดยกรรมการ

ตรวจสอบซึงพน้จากวาระอาจไดร้บัการแต่งตงัใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง

เพราะมีเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตังบุคคลซึงมีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการ

ตรวจสอบเพือให้เป็นกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลทีเป็นกรรมการ

ตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึงตนทดแทน และบริษัทฯ 

ตอ้งแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีทีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหอ้อกก่อนครบวาระ 

9.2.3 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และตอ้งดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่า 4 คน 

โดยการแต่งตงักรรมการบรหิารนนั ใหผู้ป้ระชมุคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูเ้ลือกตงัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงันี 

1. ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสม และไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัดเขา้เป็นกรรมการบริหารแทนในการประชุมคณะกรรมการบริหารคราว

ถดัไป โดยมติดงักล่าวของคณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนกรรมการ

บรษิัท 

2. ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิัท อาจลงมติใหก้รรมการบริหารคนใดออกจากตาํแหน่งไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน

สีของจาํนวนกรรมการบรษิัททีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

3. ใหก้รรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระยงัคงตอ้งอยู่รกัษาการในตาํแหน่ง เพือดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที

จาํเป็นจนกว่าจะมีกรรมการคนใหม่เขา้มารบัหนา้ที 
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9.2.4 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนอย่างนอ้ย 3 คน ซงึประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ของจาํนวน

คณะกรรมการสรรหาฯ ทงัหมด 

ทงันีใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหาฯ”) ซึงเป็นกรรมการอิสระ 

1 คน ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และแต่งตังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพือช่วยเหลือการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกียวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรยีมวาระการประชมุ นาํส่งเอกสารประกอบการ

ประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ 

9.2.5 การสรรหาและแต่งตังประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

เมือตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหารว่างลง หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได ้คณะกรรมการบริษัทจะ

มอบหมายใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งใกลเ้คียงหรือตาํแหน่งรองลงมาเป็นผูร้กัษาการชัวคราว จนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือก

บุคคลทีมีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑท์ีบริษัทฯ กาํหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูก้าํหนด

คุณสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัทฯ และพิจารณาคดัเลือกผูท้ีมีความเหมาะสมใน

ดา้นความรู ้ประสบการณ ์ความเชียวชาญ มีวิสัยทัศน ์และเขา้ใจวัฒนธรรมองคก์ร เพือเสนอชือใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแต่งตงั 

9.2.6  การสรรหาและแต่งตังผู้บริหารระดับตงัแต่ผู้อาํนวยการฝ่ายขนึไป 

บริษัทฯ กาํหนดให้ทุกฝ่ายงานมีการกาํหนดผู้สืบทอดตาํแหน่งงานของผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย ในกรณีทีตาํแหน่ง

ผูบ้รหิารระดบัตงัแต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึนไปว่างลง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้และเสนอชอืผูส้ืบทอดตาํแหน่ง

ทคีดัเลือกไว ้ต่อคณะกรรมการบรหิาร 

9.3 คณะกรรมการชุดย่อย  

บรษิัทฯ ไดม้ีการกาํหนดบทบาทและหนา้ทีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยและคณะกรรมการจดัการทงัหมด 3 ชดุ ไดแ้ก่ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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9.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวนคณะกรรมการตรวจสอบทงัสิน 3 ท่าน ซงึประกอบดว้ย 

ชอื-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายไพบลูย ์คจุารีวณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายยศ กิมสวสัดิ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเอกก ์ภทรธนกลุ กรรมการตรวจสอบ 

*หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบทีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินคือ นายไพบูลย ์คุจารีวณิช โดยมี นางกนก

นชุ ณ ระนอง ทาํหนา้ทีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายไพบูลย ์คุจารีวณิช เป็นผู้ทีมีความรูแ้ละมีประสบการณ์ทางดา้นบัญชีและการเงินเพียงพอทีจะทาํหน้าทีสอบทานความ

น่าเชือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ทังนีนายไพบูลย ์คุจารีวณิช จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั และปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรบัผูบ้ริหาร (X-MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์อีกทงัยงัมี

ประสบการณท์าํงานกรรมการตรวจสอบทีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของ บริษัท 

ชุมพรอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกัด (มหาชน) และมีประสบการณท์าํงานในตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและ

การเงินของ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ทงัน ีรายละเอียด คณุสมบตัิ และประสบการณข์องคณะกรรมการตรวจสอบทัง 

3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม ผูท้ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ

สงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูที้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี) 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทีจดัตงัขึนเพือช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการกาํกบัดแูลและตรวจสอบการ

บริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ทีในการ

สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสียงของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท รวมทงัการจดัทาํ

รายงานทางการเงินเพือใหก้ารปฏิบตัิงานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทเป็นไปอย่างโปรง่ใสและน่าเชือถือ 

2. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจาํนวนอย่างนอ้ย  คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย  คน ตอ้ง

เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณด์า้นการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีสอบทานความน่าเชือถือของงบ

การเงินได ้
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ทงันี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบหนึงคน ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตัง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพือช่วยเหลือการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับการนดัหมายการประชุม 

การจดัเตรียมวาระการประชมุ การนาํส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทึกรายงานการประชุม 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัิ ดงันี 

1. เป็นผูมี้คณุสมบตัิครบถว้นในการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศกาํหนด 

2. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหม้ีอาํนาจตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษิัท บรษิัท

ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะทีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

4. เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอทจีะสามารถทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างนอ้ย  คน เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้นบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีสอบทาน

ความน่าเชอืถือของงบการเงินได ้

4. การแต่งตังและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้น เ ป็นผู้แต่งตังกรรมการอิสระของบริษัทเ ป็นกรรมการตรวจสอบ โดย 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ทังนี กรรมการตรวจสอบซงึ

พน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตงัใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบไดอี้ก 

ในกรณีทีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่งหรือไม่อาจดาํรงตาํแหน่งจนครบกาํหนดวาระได ้ซึงจะส่งผลใหบ้ริษัทมี

จาํนวนกรรมการตรวจสอบตาํกว่า  คน ใหท้ปีระชมุคณะกรรมการบรษิัทหรือทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติแต่งตงักรรมการตรวจสอบราย

ใหม่ เพอืใหม้ีจาํนวนครบถว้นทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน  เดือนนบัแต่วนัทมีีจาํนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น เพือใหเ้กิดความ

ต่อเนอืงในการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. อาํนาจ หน้าท ีและความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาํปี) ถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งของ

บรษิัทอย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมี

ความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทงัพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดที

รบัผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบการประเมินความเสียง การบรหิารความเสียงทเีหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  

4. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ

กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ 

5. พิจารณาคัดเลือกเพือเสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็นอิสระและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเกียวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที

พบระหว่างตรวจสอบ และประเด็นทีผูส้อบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระสาํคัญ รวมทังเขา้ร่วมประชมุกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มี

ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ  ครงั 

6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการทอีาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้ีความถกูตอ้งและครบถว้น เป็นไป

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทงัเปิดเผยขอ้มลูในการทาํรายการดงักล่าวอย่างถกูตอ้งครบถว้น 

ทงันเีพอืใหม้นัใจว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

7. จดัทาํรายงานผลการกาํกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท ซึง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี 

 ความเห็นเกียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชอืถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 

 ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

 ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

 ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมทคีณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎบตัร (Charter)  

 รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุน้และผูล้งทุนทวัไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีและความรบัผิดชอบทีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

8. ปฏบิตัิการอืนใดตามทคีณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบตัิหนา้ทีตามวรรคหนึง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการ

ของบรษิัทยงัคงมคีวามรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบรษิัทต่อบคุคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีสอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหนา้ทีรบัผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัท และผูส้อบบัญชี

ภายนอกมีหน้าทีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้

ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชีภายนอกมีทรพัยากรและเวลา ตลอดจนขอ้มลูความรูเ้รืองบญัชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน 
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และกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษิัทมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนนับทบาทการสอดส่องดแูลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่ไดใ้หป้ระกนัเป็นพิเศษในงบการเงิน และขอ้มลูการเงินทีบรษิัทนาํเสนอใหก้บัผูถ้ือหุน้และบคุคลอืนๆ 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจในการแก้ไข เปลียนแปลง นิยาม คุณสมบัติ ขอบเขต อาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือใหส้อดคลอ้งกับกฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 

และ/หรือ บทบญัญัติของกฎหมายอืนทเีกียวขอ้ง 

6. การประชุม 

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครงั ทุก ๆ ระยะเวลา  เดือน ตามรอบระยะเวลาการจัดทาํ

รายงานทางการเงิน ทงันี ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได ้หากมี

การรอ้งขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี หรือประธานกรรมการบริษัทใหพิ้จารณาประเด็น

ปัญหาทีจาํเป็นตอ้งหารือรว่มกนั 

2. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ีการประชมุเฉพาะกับผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั โดยอาจจดัเป็นการประชุมพิเศษเพิมจากการประชุมปกติ หรือจดัการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดย

ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มเป็นวาระหนึงของการประชมุปกติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึมีวาระอนื ๆ อยู่ดว้ยก็ได ้

3. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซึงไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดั

ประชุม พรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการตรวจสอบทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั

ก่อนวันประชุม เพือให้กรรมการตรวจสอบไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพือ

รกัษาสิทธิหรอืประโยชนข์องบรษิัท ใหส้ามารถแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอืนหรอืกาํหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านนัก็ได ้

7. องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

1. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน

กรรมการตรวจสอบทงัหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าทีได ้ให้กรรมการตรวจสอบซึงมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึงทาํหน้าทีเป็น

ประธานในทีประชมุ 

2. การวินิจฉัยชีขาดของทีประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบคนหนึงมีสิทธิออกเสียงหนึงเสียง เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซึงมีส่วนได้

เสียงในเรืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั ทงัน ีในกรณีทคีะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในทีประชุมมี

สิทธิออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 

4. ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อทีประชมุคณะกรรมการบรษิัทในคราวถดัไปเพือทราบ

ทกุครงั 

หมายเหตุ : กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบนี ใหม้ีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที 30 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 
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9.3.2 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มจีาํนวนคณะกรรมการบรหิารทงัสิน 5 ท่าน ซงึประกอบดว้ย 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัการบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติของทีประชมุผูถ้ือหุน้ มติคณะกรรมการบริษัท ดว้ยความสจุรติ 

ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ  โดยจดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรหิารอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครงั  

2. มีหนา้ทีดาํเนินการในเรืองดงัต่อไปนีตามความจาํเป็นในการประกอบกิจการ โดยตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือการ

อนมุตัิหรือใหค้วามเห็นชอบ  

2.1  นโยบายและกลยุทธข์องบรษิัทฯ 

2.2 เป้าหมาย และแผนงานประจาํปีของบรษิัทฯ 

2.3 งบประมาณประจาํปีของบรษิัทฯ  

2.4 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพือเป็นกรอบการดาํเนินงานให้ฝ่ายจัดการนาํไปถือปฏิบัติในการ

ปฏบิตัิงาน 

2.5 โครงสรา้งอตัราค่าจา้ง สวสัดิการของพนกังาน เพือตอบแทนการทาํงานใหก้ับพนกังานอย่างเหมาะสม 

2.6 หนา้ทีดาํเนินการอืน ๆ ทีนอกเหนือจากนีใหเ้ป็นไปตามขอบเขตอาํนาจการอนุมตัิ ทีไดร้บัการอนุมตัิในการประชุม

คณะกรรมการบรษิัท ครงัท ี1/2562 และทีมีการแกไ้ขเพมิเติม 

3. ดาํเนินการตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

4. มีอาํนาจจา้ง แต่งตงั โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้าํเหน็จรางวลั ปรบัขึนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนสั 

ของพนกังานทงัหมดของบรษิัทฯ ตงัแต่ตาํแหน่งถดัจากประธานเจา้หนา้ทีบรหิารลงไป 

ชอื-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวกาญจนา ลิมปัญญาเลิศ กรรมการบรหิาร 

3. นายธนวฒุิ สนุทรเดชา กรรมการบรหิาร 

4. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร กรรมการบรหิาร 

5. นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ กรรมการบรหิาร 
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5. มีอาํนาจในการอนุมตัิการบริหารบัญชีเงินฝากกับธนาคารทงัในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกับการบริหาร

เงินในภาพรวม 

6. มีอาํนาจหนา้ทีกระทาํภายในขอบเขตทีไดก้าํหนดไวเ้ป็นเรือง ๆ ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี  

6.1 ควบคุมและกาํหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริษัทฯ ภายในขอบเขตทีคณะกรรมการ

มอบหมายและใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด 

6.2 มีอาํนาจออกคาํสงั ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

และเพอืรกัษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

6.3  มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิัทฯ ต่อบคุคลภายนอกในกิจการทีเกียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ  

 6.4 อนมุตัิการแต่งตงัทปีรกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน 

6.5 ปฏบิตัิหนา้ทอีนื ๆ ตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทเป็นคราว ๆ ไป 

6.6 อาํนาจอนุมัติอืน ๆ ทีนอกเหนือจากนี ให้เป็นไปตามขอบเขตอาํนาจการอนุมัติทีไดร้ับการอนุมัติในการประชุม

คณะกรรมการบรษิัท ครงัท ี1/2562 และทีมีการแกไ้ขเพมิเติม  

9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มจีาํนวนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทงัสิน 3 ท่าน ซงึประกอบดว้ย 

 

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จัดตงัขึนเพือทาํหน้าทีสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัท รวมทงัพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑก์ารจ่าย

ค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหาร เพือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมัติ หรือ

นาํเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

 

ชอื-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายยศ กิมสวสัดิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายเพมิสขุ สทุธินุ่น กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

 หนา้ 59 

 

2. องคป์ระกอบ  

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนอย่างนอ้ย 3 คน ซงึประกอบดว้ยเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ของจาํนวน

คณะกรรมการสรรหาฯ ทงัหมด 

ทงันี ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหาฯ”) ซึงเป็นกรรมการอิสระ 1 คน 

ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และแต่งตังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพือช่วยเหลือการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการสรรหาฯ เกียวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ นาํส่งเอกสารประกอบการประชมุ และบนัทึก

รายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ  

กรรมการสรรหาฯ ตอ้งเป็นบุคคลผูท้ีมีคุณสมบตัิ ดงันี 

1. เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ มีความซือสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทีจะอทุิศความรู้

ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ทีแก่บรษิัทได ้

2. มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลซงึประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน 

หรือกรรมการในนิติบุคคลอืนซึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่

ว่าจะทาํเพอืประโยชนข์องตนหรอืผูอื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั 

4. การแต่งตังและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตงับุคคลทมีีคุณสมบตัิครบถว้นตามทีระบไุวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ เพอืดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหาฯ  โดย

กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการ

สรรหาฯ ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทดว้ย) ทงัน ีกรรมการสรรหาฯ ซงึพน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการสรรหาฯ 

ไดอี้ก 

ในกรณีทีกรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งหรือไม่อาจดาํรงตาํแหน่งจนครบกาํหนดวาระได ้ซึงจะส่งผลใหมี้จาํนวน

กรรมการสรรหาฯ ตาํกว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตงักรรมการสรรหาฯ รายใหม่ใหค้รบถว้นในทนัที หรืออย่างชา้ภายใน 

3 เดือน นบัแต่วนัทีจาํนวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถว้น เพือใหเ้กิดความต่อเนืองในการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการสรรหาฯ  

5. อาํนาจ หน้าท ีและความรับผิดชอบ 

1. กาํหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และ

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และพิจารณาคัดเลือกผู้ทีมีความเหมาะสมในด้านความรู ้ประสบการณ์ และความ
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เชียวชาญเพือเสนอชือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง และ/หรือ นาํเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตงัต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

2. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพฒันาประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เพอืใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัและสภาวการณ ์

3. พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรพัย ์หรืออืนใด) ของกรรมการ

และประธานเจา้หนา้ทีบรหิารใหเ้หมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง  

4. พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

5. ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอาํนาจ หนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

สรรหาฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

6. ประเมินผลและรายงานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทัง

จดัทาํรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และเปิดเผยเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัท 

7. ดาํเนินการอนืใดตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรือตามนโยบายทีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 

6. การประชุม 

1. ใหมี้การประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ตามทีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร แต่ใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ย 1 ครงัต่อปี 

2. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ  ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบุคคลซึงไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือ

นดัประชมุ พรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชมุใหก้รรมการสรรหาฯ ทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั

ก่อนวนัประชุม เพือใหก้รรมการสรรหาฯ ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจาํเป็นเรง่ด่วน เพือรกัษา

สิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัท ใหส้ามารถแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอืนหรอืกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านนัก็ได ้

7. องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

1. ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ  ตอ้งมีกรรมการสรรหาฯ เขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการสรรหาฯ 

ทงัหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีทีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในทปีระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้

ใหก้รรมการสรรหาฯ ซงึมาประชมุเลือกกรรมการสรรหาฯ คนใดคนหนงึทาํหนา้ทเีป็นประธานในทีประชมุ 

2. การวินิจฉัยชีขาดของทีประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาฯ คนหนึงมีสิทธิออกเสียงหนึงเสียง เวน้แต่กรรมการสรรหาฯ ซึงมีส่วนได้

เสียงในเรืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั ทงันี ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในทีประชมุ

ออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 
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4. ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูร้ายงานผลการประชมุต่อทีประชมุคณะกรรมการบรษิัทในคราวถดัไปเพือทราบทกุครงั 

หมายเหต ุ: กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ นีใหม้ีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที 30 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 
 

9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัทฯ จะลงทนุตามนโยบายทีคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ โดยมีขอ้กาํหนดอาํนาจอนุมตัินโยบายการลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัท

รว่ม ดงันี 

1. บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจทีมีความเกียวเนือง ใกลเ้คียง หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ เพือเสริมสรา้งความมันคง และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทงันี บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน 

กาํไรทีคาดว่าจะได้รบั ความเสียงทีอาจจะเกิดขึน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนใน

โครงการต่าง ๆ โดยการอนุมตัิการลงทนุดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากทีประชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรือ

ทปีระชมุผูถื้อหุน้ตามขอบเขตอาํนาจการอนมุตัิทีกาํหนด 

2. บริษัทฯ จะส่งบุคคลทีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ เขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ในแต่ละบริษัท เพือทาํหนา้ทีกาํกับดูแลใหบ้ริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี การส่งตวัแทนของบริษัทฯ เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย 

และ/หรือบริษัทร่วมจะตอ้งไดร้ับการพิจารณาและเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคาํนึงถึงความ

เหมาะสมของแต่ละบรษิัท 

3. หากการเขา้ทาํรายการ หรือการดาํเนินการใด ๆ ของบรษิัทย่อยทีเขา้ข่ายหรือเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซงึสินทรพัย ์

ตามประกาศรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซงึสินทรพัย ์หรือรายการทีเกียวโยงกนั ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกนั 

ซงึจะส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีหนา้ทีตอ้งขออนมุตัิทีประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืขออนมุตัิจากทีประชมุผูถื้อหุน้ของ

บริษัท หรือขออนุมตัิจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งตามกฎหมายก่อนการเขา้ทาํรายการ บริษัทย่อยจะเขา้ทาํรายการหรือ

ดาํเนินการนนัได ้ก็ต่อเมือไดร้บัอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท และ/

หรือหน่วยงานทีเกียวข้อง (แลว้แต่กรณี) เป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ นอกจากนี หากในการเข้าทาํรายการหรือการเกิด

เหตุการณบ์างกรณีของบริษัทย่อย อนัทาํใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ทีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยตามหลักเกณฑท์ีกาํหนด กรรมการผูแ้ทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหนา้ทีตอ้งแจง้มายังฝ่ายจดัการของบริษัทฯ 

ในทนัทีททีราบว่าบรษิัทย่อย มีแผนทีจะเขา้ทาํรายการหรือเกิดเหตกุารณด์งักล่าว 

4. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความ

รบัผิดชอบทีสาํคญัตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกับฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน

ให้แก่บริษัทฯ ทราบ โดยนาํประกาศทีเกียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และประกาศของคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม รวมทงัเปิดเผยและนาํส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลที
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มีความเกียวขอ้งต่อคณะกรรมการบรษิัทใหท้ราบถึงความสมัพนัธ ์และการทาํธุรกรรมกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย และ/หรอื

บริษัทร่วม ในลักษณะทีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์และหลีกเลียงการทาํรายการทีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

5. บริษัทฯ จะกาํหนดแผนงานและดาํเนินการทีจาํเป็น เพือทาํใหม้ันใจไดว้่าบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีการ

เปิดเผยขอ้มลูเกียวกับผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัทฯ จะดาํเนินการทีจาํเป็นและติดตามให้

บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยขอ้มลูและระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสม

ในการดาํเนินธุรกิจ 

9.5 การดูแลเรอืงการใช้ข้อมูล 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดแูลการใชข้อ้มลูภายใน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี โดยยึดมนัในหลกัธรรมาภิบาล 

ความซือสตัยส์จุรติในการดาํเนินธุรกิจ และเพือใหแ้น่ใจว่าผูล้งทนุในหลกัทรพัยบ์รษิัทฯ ไดร้บัสารสนเทศทีเชอืถือไดอ้ย่างเท่าเทียม

และทันท่วงที บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดระเบียบการกาํกับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซือขายหลักทรัพยข์องกรรมการ 

ผูบ้รหิารและพนกังาน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายเกียวกบัหลกัทรพัย ์และมุ่งเนน้ความโปรง่ใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสาํคญั

ไดด้งันี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ทีไดร้บัทราบขอ้มลู ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูทางการเงินของบริษัทฯ หรือขอ้มูล

ภายในทีมีสาระสาํคัญต่อการเปลียนแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เพือการซือขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ อนันาํมาซึงผลประโยชนข์องตวัเองและผูอื้น โดยใหห้ลีกเลียง

หรืองดการซือขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างนอ้ย 2 วนั

ทาํการ ภายหลงัขอ้มลูไดเ้ผยแพรต่่อสาธารณชนแลว้ 

2. บรษิัทฯ มีหนา้ทเีปิดเผยสารสนเทศเกียวกบัการดาํเนินงานทีสาํคญัของบรษิัทฯ ใหส้าธารณชนรบัทราบโดยทนัทีและอย่าง

ทวัถึง โดยผ่านสือและวิธีการทีตลาดหลกัทรพัยฯ์ และนโยบายเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ กาํหนด และผ่านสืออืนๆ ของ

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ ์และประชาสมัพนัธ ์เพือใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูข่าวสารไดเ้ขา้ถึงนกัลงทุนทุกกลุ่มอย่างทนัท่วงทีและเท่า

เทียม 

3. บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรกัษาความปลอดภยัทางดา้น ระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มูลสารสนเทศอย่างเขม้งวด เพือ

ป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารทีสาํคัญถูกเปิดเผย ทังนี บริษัทฯ ไดจ้าํกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึงยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน แต่เพียงผูมี้หนา้ทีผูเ้กียวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีฝ่ายบญัชีและการเงิน เจา้หนา้ทีฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์และ

ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ 

หากมกีารกระทาํทีฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักล่าวขา้งตน้ บรษิัทฯ จะดาํเนินการทางวินยัเพือพจิารณาลงโทษตามสมควรแกก่รณี 

ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ ตดัคา่จา้ง พกังาน เลิกจา้งโดยไม่จ่ายคา่ชดเชย หรือดาํเนินคดีตามกฎหมาย 
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

    9.6.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี (Audit Fee) 

  สาํหรับงวดปีบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดจ้่ายค่าตอบแทนทังหมดเป็น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด ซึงเป็นค่า

สอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรวมทังสิน 2.75 ลา้นบาท  

    9.6.2 ค่าบริการอนืๆ (Non-Audit Fee) 

มีค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบรกิารเพิมเติมสาํหรบั IPO 1.10 ลา้นบาท 

9.7 การนาํหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการทีดีสาํหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 และคณะกรรมการบรษิัท

มีกระบวนการในการทบทวนการนาํหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับ

บรบิททางธุรกิจอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั 
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10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยังยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibilities) โดยมุ่งเนน้การประกอบกิจการดว้ยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูม้สี่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิงแวดลอ้มอยา่งมี

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึงบริษัทฯ หวงัว่าการดาํเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคมจะก่อใหเ้กิดประโยชน์

ต่อส่วนรวมพรอ้มกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปดว้ย ทงัน ีบรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมโดย

แบ่งเป็น 8 หมวด ดงันี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุ่งเน้นทีจะประกอบธุรกิจดว้ยความซือสัตยส์ุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังมนัทีจะแข่งขันทางการคา้

ตามหลักจริยธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการคา้อย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ

พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามทีขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มลูทีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ 

การเรียก รบั และไม่ใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ทีไม่สจุริตทางการคา้ เป็นตน้ อีกทงับริษัทฯ มีโครงการรณรงคก์ารส่งเสริมและ

ปลกูจิตใตส้าํนึกใหแ้ก่บคุลากรของบรษิัทฯ ในทกุระดบัชนัใหเ้กดิความรบัผิดชอบต่อสงัคมดว้ย 

2. การต่อต้านการทุจรติคอรรั์ปชัน 

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืนฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมนัในหลักการการกาํกับดูแลกิจการ และปฏิบตัิ

ตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกับการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั การใหห้รือรบัสินบนกับเจา้หนา้ทีของรฐัหรือ

ภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ไดก้าํหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้ีการแบ่งหนา้ทีความรบัผิดชอบ กระบวนการทาํงาน และสาย

การบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานใหม้ีความชดัเจน เพือใหม้ีการถ่วงดุลอาํนาจและมีความรดักุมในการตรวจสอบ

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี บริษัทฯ ยงัไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบตัิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดงันี 

1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯดาํเนินการหรือยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบทงั

ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และใหม้ีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนันีอย่างสมาํเสมอ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท มีหนา้ทีตอ้งรายงานใหบ้รษิัทฯ ทราบถึงการกระทาํทีเขา้ข่ายการทจุรติ

คอรร์ัปชันทีเกียวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลทีรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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3. บรษิัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีแจง้เรอืงการทจุรติคอรร์ปัชนั รวมทงับุคคลทีใหค้วาม

รว่มมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจรติคอรร์ปัชนั 

4. คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการตอ้งปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัชนั และมีหนา้ทีในการใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั เพือ

สือสารไปยงัพนกังานและผูท้ีเกียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทงัทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ

ต่าง ๆ  เพอืใหเ้หมาะสมกบัการเปลียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

5. ผูที้กระทาํการทุจริตคอรร์ปัชนัจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบทีบรษิัทฯ กาํหนดไว ้และอาจ

ไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนนัผิดกฎหมาย 

6. จัดใหม้ีการสือสารนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัไปยงัหน่วยงานทกุระดบัในบรษิัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

เช่น การอบรมพนกังาน ระบบสือสารภายในของบรษิัทฯ เพอืใหผู้เ้กียวขอ้งทราบและนาํนโยบายไปปฏิบตัิ เป็นตน้ 

7. บรษิัทฯ กาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแส โดยส่งเสรมิใหมี้การสือสารทีหลากหลายช่องทาง เพือใหพ้นกังาน

และผูม้ีส่วนเกียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั และจดัใหม้ีมาตรการการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดย

มีการปกป้องตวัตนของผู้แจง้เบาะแสอย่างเขม้งวด เพือหลีกเลียงการถูกลงโทษหรือถูกโยกยา้ยทีไม่เป็น

ธรรม รวมถึงมีการแต่งตงับุคคลเพือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสทีมีการแจง้เขา้มา บริษัทฯ สนบัสนุนให้

คู่สญัญา คู่คา้ หรือบุคคลอืนทีตอ้งปฏิบตัิหนา้ทีทีเกียวขอ้งกับบริษัทฯ รายงานการละเมิดนโยบายต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ  

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน และการกาํหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลกูจา้งของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ 

เพือป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชนัภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกันใหแ้ก่พนกังานและลกูจา้งของ

บรษิัทฯ 

9. บริษัทฯ จดัใหมี้ระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบการจดัซือจัดจา้ง โดยกาํหนดวงเงิน ตารางอาํนาจอนมุตัิ 

วัตถุประสงคใ์นการทาํรายการ และผูร้บั ซึงตอ้งมีเอกสารหลักฐานทีชัดเจนประกอบ และมีการกาํหนด

อาํนาจอนุมตัิในแต่ละระดบัอย่างเหมาะสมเพือความชดัเจนในการดาํเนินการในเรืองทีมีความเสียงสงูกบั

การเกิดการทุจรติคอรร์ปัชนัในเรืองดงัต่อไปนี ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทตอ้งปฏิบตัิดว้ย

ความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

9.1 การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลียงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกติหรือประเพณีนิยมในมลูค่าทีเหมาะสม 
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9.2 การใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

โดยตอ้งมนัใจว่าการใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการอาํพรางการ

ติดสินบน 

9.3 ในการดาํเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมลู และการดาํเนินการอืน ๆ กบัหน่วยงานภาครฐั

หรือเอกชนจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี กรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ จะตอ้งไม่ใหห้รือรบัสินบนในทกุขนัตอนของการดาํเนินกิจการ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ทีมีส่วนเกียวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนษุย ์คาํนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพ

ทเีท่าเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขนัพนืฐาน และไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเรืองของเชือชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว 

เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจัดใหม้ีการดูแลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เขา้ไปมี

ส่วนเกียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นตน้ นอกจากนี บริษัทฯ ได้

ส่งเสริมใหมี้การเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นสิทธิมนุษยชน โดยจดัใหม้ีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

และช่องทางในการรอ้งเรียนสาํหรบัผูที้ไดร้บัความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ อนัเกิดจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และดาํเนินการเยียวยาตามสมควร  

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัทีจะ

ช่วยเพิมมูลค่าของกิจการและเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยงัยืนของบริษัทฯ ใน

อนาคต ทงันี บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยยึดตามพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง

รวมถึงประกนัสงัคม กองทุนเงินทดแทน และการจดัใหม้ีสวสัดิการพนกังานในระดบัต่าง ๆ  ครอบคลมุประกนัสขุภาพ การ

คุม้ครองและประกันภยั อีกทงั บริษัทฯ ยงัส่งเสริมพฒันาบุคลากร โดยจดัใหม้ีการจัดอบรม สมัมนา รวมถึงส่งบุคลากร

เขา้ร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการดา้นต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งเพือพัฒนาความรู ้ความสามารถศักยภาพของบุคลากร 

รวมถึงปลกูฝังทศันคติทีดี มีคณุธรรม จรยิธรรม และการทาํงานเป็นทีมแกบ่คุลากร รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถ

แสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเกียวกบัการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมหรอืการกระทาํทีไม่ถกูตอ้งในบรษิัทฯ รวมถึงใหก้าร

คุม้ครองพนกังานทีรายงานเรอืงดงักล่าว 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บรษิัทฯ มุ่งมนัทจีะพฒันาสินคา้และบรกิารของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพือความพึงพอใจและประโยชนส์งูสดุของลกูคา้

และยึดมนัในการปฏิบติัต่อลกูคา้ดว้ยความรบัผิดชอบ ความซือสตัย ์และเอาใจใส่ลกูคา้ ดงันี 
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1. บริษัทฯ คาํนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้และประสิทธิภาพในการผลิต โดยบริษัทฯ มุ่งเนน้ผลิต

สินคา้ทีมีความปลอดภยัและไดม้าตรฐานสากล รวมถึงพฒันาระบบการบริหาร การบริการเพือใหล้กูคา้ได้

ใชสิ้นคา้และไดร้บับรกิารทีมีคุณภาพและความพึงพอใจสงูสดุ  

2. บรษิัทฯ มีโครงการทีจะพฒันาคิดคน้สินคา้ใหม่อย่างต่อเนือง เพอืตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เพือให้

ลูกค้าได้ใช้สินค้าทีหลากหลาย มีคุณภาพ และมาตรฐาน และตรงความต้องการ บริษัทฯ ยึดมันใน

การตลาดทีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดาํเนินการใหลู้กคา้ไดร้บัขอ้มลูเกียวกับสินคา้และบริการของ

บรษิัทฯ ทีถกูตอ้ง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจรงิ เพือใหล้กูคา้มีขอ้มลูทถีกูตอ้งและเพียงพอใน

การตดัสินใจ  

3. บริษัทฯ คาํนึงถึงความปลอดภัยของลกูคา้ และมุ่งมนัทีจะใหล้กูคา้ไดร้บัสินคา้และบรกิารทีมีคุณภาพและมี

ความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับดา้นความปลอดภัยในระดับสากล และตามที

กฎหมายกาํหนด รวมถึงออกแบบ สรา้งสรรค ์และพัฒนาสินคา้และบริการอยู่เสมอ เพือใหล้กูคา้มีความ

มนัใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของสินคา้และบรกิารของบรษิัทฯ  

4.  บรษิัทฯ จดัใหม้ีระบบลกูคา้สมัพนัธเ์พอืใชใ้นการสือสารติดต่อกบัลกูคา้ รวมถึงการรบัเรืองรอ้งเรียนเกียวกบั

คุณภาพของสินคา้และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพือใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

5. บรษิัทฯ จะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไมใ่ชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางทีมชิอบ 

6. การดูแลรักษาสิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมในการดูแลรกัษาสิงแวดลอ้ม โดยบริษัทฯ ดาํเนินการและควบคุมใหก้าร

ผลิตสินคา้และการใหบ้ริการของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกับการดูแลรักษาสิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

นอกจากนี บริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลกัการใชใ้ห้นอ้ยหรือใชเ้ท่าทีจาํเป็น 

โดยมีวัตถุประสงค ์เพือให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพือการดูแลรักษาและ

หลีกเลียงการทาํลายสิงแวดลอ้ม   

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม เพือเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชนและตอบแทนคืนสู่สงัคม

อย่างแทจ้รงิ โดยบรษิัทฯ สนบัสนนุกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน ส่งเสรมิการดาํเนินงาน

ดา้นจิตอาสาทีเกียวขอ้งกับการพฒันาชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนือง และปลกูจิตสาํนึกดา้นความรบัผิดชอบต่อชุมชน 

สงัคม และสิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานทุกระดบั  
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8. การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน  

กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูแ้ต่งตงัคณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม โดยกาํหนดใหม้ีจาํนวนสมาชิก

ไม่นอ้ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และคณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมคดัเลือกสมาชิก 1 คน  ทาํหนา้ทีเป็น

ประธานคณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

10.2 คณะทาํงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวนทงัสิน 4 ท่าน ซงึประกอบดว้ย 

 

 

 

10.2.2 การกาํหนดแผนการดาํเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ 

กาํหนดใหค้ณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมจดัทาํแผนงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม นาํเสนอ  คณะกรรมการ

บริหารเป็นรายปี และกาํหนดงบประมาณในการดาํเนินงานสาํหรบัปีนนั ๆ โดยคาํนึงถึงกรอบแนวทางการดาํเนินการ

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม รว่มกบัความเหมาะสมกบัการดาํเนินการของบรษิัทฯ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ

ของบริษัทฯ และจดัทาํรายงานผลการปฏิบตัิการนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั 

10.3 กิจกรรมเพือสังคม 

ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้ดัและรว่มกิจกรรมเพือสงัคมต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. iiG จับมือ แพทยศาสตร ์มช. พฒันา Health Tech  

บริษัทฯ ไดน้าํความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ีมีในการทาํงาน

ดา้นการพฒันาระบบทงัเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนัมาประยกุตใ์ช ้เพือสรา้ง

ประโยชน์ให้แก่สังคม โดยไดร้่วมทาํงานกับภาควิชาออรโ์ทปิดิกส ์คณะ

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาระบบสาํหรับการ

ติดตามผลและใหค้าํแนะนาํผูป่้วยสงูอายโุรคกระดกูพรุน ซงึระบบดงักล่าว

จะทาํงานร่วมกับแอปพลิเคชันยอดนิยมของคนไทยในปัจจุบัน คือ Line 

Official Account ระบบนีจะช่วยลดความยุ่งยากใหแ้ก่ผูป่้วยสูงอายุทีอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาทีโรงพยาบาล รวมถึงช่วยลด

ความแออดัในการเขา้มาใชบ้รกิารภายในโรงพยาบาล พรอ้มช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย ์โดยแพทยแ์ละพยาบาล

ชอื – นามสกุล  ตาํแหน่ง 

1. นางสาวกาญจนา ลิมปัญญาเลิศ ประธานคณะทาํงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

2. นางสาววิศรา รอดสมหวงั สมาชิกคณะทาํงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

3. นางสาวนริศรา บินอมุา สมาชิกคณะทาํงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

4. นางสาววีรวรรณ ช่างเพช็ร สมาชิกคณะทาํงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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สามารถติดตามผลการรกัษาและการฟืนฟขูองผูป่้วยไดอ้ย่างต่อเนือง ลดการเกิดอบุตัิเหตซุาํ และความสญูเสียจากโรคกระดูกพรุน

ทรุีนแรงจนอาจถึงขนัเสียชีวิตได ้

2. iiG เปิดสํานักงานต่างจังหวัด มุ่งสร้างบุคลากรเพือ

ขับเคลือนเศรษฐกิจดิจิทัล  

จากการทีบริษัทฯ เล็งเห็นว่า สายงานทางดิจิทลัและเทคโนโลยีใน

กรุงเทพมหานครนนัมีการแข่งขันสูง ในขณะเดียวกัน โอกาสใน

การประกอบอาชีพในสายงานนี ในระดับภูมิภาคยังมีนอ้ยมาก 

โดยมีผู้ทีจบการศึกษาจํานวนหนึงทีไม่มีโอกาสทาํงานในสาย

อาชีพทีราํเรียนมา เนืองจากไม่มีการจา้งงานเกิดขึนในจังหวดัที

ตนเองอาศัยอยู่ ดว้ยเหตุนีบริษัทฯ จึงมีแนวคิดทีจะกระจายการ

จา้งงานไปในระดับภูมิภาค โดยในปี 2559  บริษัทฯ ไดจ้ัดตังศูนยพ์ัฒนาซอฟตแ์วรท์ีจ.เชียงใหม่ หลังจากทีบริษัทฯ ประสบ

ความสาํเร็จในการจัดตังศูนยพ์ัฒนาซอฟตแ์วรท์ีเชียงใหม่ ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้ดัตงัศูนยพ์ฒันาซอฟตแ์วรแ์ห่งใหมเ่พิมที อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา  ซึงรูปแบบการจดัตงัสาํนกังานในต่างจังหวดัในครงันี ช่วยใหบ้ริษัทฯ มีพนกังานทีมีความสามารถมารว่มงาน 

โดยพนักงานสามารถดาํเนินงานและใหบ้ริการลกูคา้ไดอ้ย่างราบรืนและมีประสิทธิภาพ อีกทังพนกังานมีความภาคภูมิใจทีไดร่้วม

ทาํงานกบัซอฟตแ์วรร์ะดบัโลกและลูกคา้องคก์รธุรกิจชนันาํในประเทศไทย โดยศนูยพ์ฒันาซอฟตแ์วรท์งั 2 แห่งนีจะถกูยกระดบัขึน

เป็นศูนยก์ารเรียนรู ้(Learning Center) และเป็น Center of Excellence เพือสรา้งบุคลากรทีมีทกัษะความสามารถเป็นเลิศ อนัจะ

เป็นการสรา้งบุคลากรเพือขบัเคลือนเศรษฐกิจดิจิทลั และสรา้งมลูค่าในเชิงพาณิชย ์

 

3. iiG แบ่งปันความรู้ในรัวมหาวิทยาลัย  
บริษัทฯ มุ่งหวังทีจะเติบโตอย่างยังยืน โดยบริษัทฯ มีความเชือ

ว่าการสรา้งคน คือ หัวใจของการสรา้งความยังยืน บริษัทฯ มี

ความยินดีและสนบัสนุนใหพ้นักงานเขา้ร่วมแบ่งปันความรูใ้หแ้ก่

นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสงขลา  นครินทร์ เพือให้ความรู้และแบ่ง ปัน

ประสบการณ์กา รทํา งา นก ่อนเข า้สู ่สน ามการทํางานจร ิง 

นอกจากนี บริษัทฯ ไดท้าํความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน

ก า ร ร บัน ิส ิต น ักศ ึกษ าเข ้ามา ฝึก งา น  โด ยน ักศ ึก ษา จะ ได้

ปฏิบัติงานจริงภายใตก้ารดูแลอย่างใกลช้ิดของหัวหนา้งาน และไดร้บัประสบการณก์ารใชง้านซอฟตแ์วรร์ะดบัโลก และมี

โอกาสไดร้บัคัดเลือกใหเ้ขา้ทาํงานกับบริษัทฯ หลังจากจบการศึกษา 
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4. iiG รวมนาํใจสู้วิกฤติ Covid -19  

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ Covid - 19 ทีมีการแพร่

ระบาดทวัโลกรวมถึงประเทศไทย ทาํใหม้ีผูป่้วยทีตอ้งเขา้รบัการ

รักษาทีโรงพยาบาลเป็นจํานวนมาก ซึงเครืองมือและอุปกรณ์

ทางการแพทยข์องโรงพยาบาลบางแห่งไม่เพียงพอต่อการรกัษา

ผูป่้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดร้วบรวมเงินบริจาคเพือนาํไป

จัดซือเครืองมือและอุปกรณท์างการแพทย ์ผ่านโครงการ “รวม

นาํใจ สูว้ิกฤติ Covid -19” โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลล ์

และกลุ่ม Line ภายในของบริษัทฯ และได้นําเงินมอบให้แก่

สภากาชาดไทยและรว่มบรจิาคโลหิตเมอืวนัที 10 เมษายน 2563 

 

5. iiG สมทบทุนโครงการ “ศิครนิทรใ์ห้หัวใจเด็ก” 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ “ศิค

รินทรใ์ห้หัวใจเด็ก” จัดโดยโรงพยาบาลศิครินทร ์ซึงเป็นลูกคา้ของ

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยโครงการนี ไดร้ว่มกบัมลูนิธิเด็กโรคหวัใจ

ในพระอุปภมัภส์มเด็จพระเจา้พีนางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณิวฒันา กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพือสานต่อ “โครงการผ่าตัดเด็ก

โรคหัวใจพิการแต่กาํเนิด” โดยมีเป้าหมายเพือช่วยเหลือเด็กทีป่วย

เป็นโรคหวัใจพิการแต่กาํเนิด และเป็นสือกลางจดัหาเด็กกลุ่มเสียง 
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11.1 ความเหน็ของกรรมการบริษัทเกียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

ในการประชมุคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุดว้ย คณะกรรมการ

บริษัทไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทาํการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานผลสอบทานประสิทธิผลของการควบคมุภายในจากผูต้รวจสอบภายใน แลว้สรุปไดว้่าจากการประเมินระบบ

การควบคุมภายในของบรษิัทฯ ซงึประกอบดว้ย 

1. การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

2. การประเมินความเสียง (Risk Assessment) 

3. การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มลู (Information & Communication) 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหก้ารดาํเนินการของ

บริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส รวมถึงมีระบบการ

ควบคุมภายในทีเพียงพอในเรืองของการทาํธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีเกียวข้องกับบุคคล

ดงักล่าว  

11.2 การดาํเนินการเกียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไดแ้ต่งตงับริษัท ไรซ ์คอนซลัติง จาํกัด ซึงเป็นสาํนกัตรวจสอบจากภายนอก ดาํรงตาํแหน่ง “ผูต้รวจสอบภายใน” 

ของบริษัทฯ ในการทาํหนา้ทีตรวจสอบการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ  เพือใหม้นัใจว่ามีการดาํเนินการตาม

แนวทางทีกาํหนดอย่างมปีระสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบับรษิทัฯ และเพือใหผู้้

ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ทีตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มที จึงกาํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงาน

ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท ซึงมีหนา้ทีกาํกับดแูลใหม้ีระบบการควบคมุภายใน

ทีดีและสาํเนารายงานถึงประธานกลุ่มบริษัท เพือช่วยกาํกับดูแลและสงัการใหผู้บ้ริหารทีเกียวขอ้งในแต่ละหน่วยงานดาํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะดว้ยความเรียบรอ้ย โดยผูต้รวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจาํทกุไตรมาส  

 

 

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสียง 
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11.3 ความเหน็ของผู้ตรวจสอบภายในเกียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  

ผูต้รวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบประจาํปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจดัทาํ แผนการตรวจสอบ

เป็นไปตามหลกัการประเมินความเสียงทีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ บริษัทฯ และครอบคลมุกระบวนการดาํเนินงานของ

องคก์ร ซงึผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทาํงานของฝ่ายตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง

การตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในของ บรษิัทฯ รวมทงัคณุภาพของการปฏิบตัิงาน ในขอบเขตการตรวจสอบดงันี 

- ความน่าเชือถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบตัิตามมาตรฐานและนโยบาย ดา้นการบัญชีและ

การเงินมีความถูกตอ้งเชือถือได ้แผนการจัดโครงสรา้งองคก์ร วิธีการและมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันทรพัยสิ์น

จากการนาํ ไปใชโ้ดยมิชอบใหป้ลอดภยัจากการทุจริต รวมถึงกรอบแนวทางการรบัเรืองรอ้งเรียน การจดัการเรือง

รอ้งเรยีน โดยมีการประสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและหาแนวทางป้องกนั 

 

- ความน่าเชือถือของระบบการควบคุมภายในดา้นการบริหารและการปฏิบัติงานว่าไดม้ีการปฏิบัติทีสอดคลอ้งกับ

นโยบาย แผนงาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บังคับของทางราชการ และหน่วยงานกาํกับดูแล และ

ระเบียบขอ้บังคับของบริษัทฯ ซึงครอบคลุมกิจกรรมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบการควบคุมภายในขององคก์รบน

พนืฐานของ COSO, ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล, ระบบจดัซือ-จดัจา้ง, ระบบการตลาดและขาย, ระบบสารสนเทศ

, ระบบการบรหิารงานโครงการ, ระบบการพฒันาซอฟตแ์วร,์ ระบบบญัชีการเงิน, งบประมาณ และงบการเงิน 

ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจาํทกุไตรมาส ทงันผีูต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถเขา้ถึงขอ้มลู และทรพัยส์ินของบรษิัทฯในส่วนที

เกียวขอ้งกับการปฏิบตัิงาน รวมถึงสามารถขอขอ้มลูและคาํชีแจงจากผูท้ีเกียวขอ้งในเรืองทีไดร้บัมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบ 

และสนบัสนนุใหบ้รษิัทฯ มีการประเมิน ความเสียงดว้ยตนเอง ทงันเีพอืใหร้ะบบการควบคมุภายในและการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล รายงานทางการเงินทีมีความน่าเชือถือ การปฏิบตัิเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับของทางราชการ ระเบียบคาํสังและประกาศต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพือให้เกิดความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลในการ

ปฏบิตัิงานของบรษิัทฯ ทจีะบรรลผุลสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้
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11.4 คณะทาํงานบริหารความเสียง 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มจีาํนวนคณะทาํงานบรหิารความเสียงทงัสิน 8 ท่าน ซงึประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎบตัรของคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

1. วัตถุประสงค ์

คณะทาํงานบริหารความเสียงจดัตงัขึนเพือช่วยสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความ

เสียงทีเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกาํกับดูแลใหม้ีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสียง

โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรบัได ้ 

2. องคป์ระกอบ 

คณะทาํงานบรหิารความเสียงประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนอย่างนอ้ย 3 คน ทงันี คณะทาํงานบริหารความเสียงไม่จาํเป็นตอ้งเป็น

กรรมการบรษิัท 

ทงัน ีใหค้ณะทาํงานบริหารความเสียงเลือกสมาชิกคณะทาํงานบรหิารความเสียง 1 คน ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะทาํงานบริหาร

ความเสียง และแต่งตงัเลขานุการคณะทาํงานบริหารความเสียงเพือช่วยเหลือในการดาํเนินงานของคณะทาํงานบริหารความเสียง

เกียวกบัการนดัหมายประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ นาํส่งเอกสารประกอบการประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัติของสมาชิกคณะทาํงานบริหารความเสียง 

คณะทาํงานบรหิารความเสียงตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกซงึมีคุณสมบตัิ ดงันี 

1. ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร และ ผูบ้รหิารสงูสดุของฝ่ายต่าง ๆ 

ชอื – นามสกุล  ตาํแหน่ง 

1. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ ประธานคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

2. นางสาวกาญจนา ลิมปัญญาเลิศ สมาชิกคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

3. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร สมาชิกคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

4. นางสาวรตัติยา รกัอาํนวยกิจ สมาชิกคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

5. นายธนวฒุิ สนุทรเดชา สมาชิกคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

6. นางสาววีรวรรณ ช่างเพช็ร สมาชิกคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

7. นางสาวอริสรา อนกุิจตระกลู สมาชิกคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

8. นางสาวสมพร ล็อค สมาชิกคณะทาํงานบรหิารความเสียง 
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2. เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ มีความซือสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทีจะอทุิศ ความรู้

ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ทีแก่บรษิัทได ้

3. ไม่เป็นบคุคลซงึประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบรษิัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน 

หรือกรรมการในนิติบุคคลอืนซึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท ไม่

ว่าจะทาํเพือประโยชนข์องตนหรือผู้อืน เว้นแต่จะไดแ้จง้ให้ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบก่อนทีจะมีมติ

แต่งตงั 

4. การแต่งตังและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูแ้ต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถว้นตามทีระบุไวใ้นขอ้ 3. ขา้งตน้ เพือดาํรงตาํแหน่งสมาชิก

คณะทาํงานบรหิารความเสียง  

ในกรณีทีสมาชิกคณะทาํงานบริหารความเสียงมีจาํนวนสมาชิกคณะทาํงานบริหารความเสียงตาํกว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่งตงัสมาชิกคณะทาํงานบริหารความเสียงรายใหม่ใหค้รบถว้นในทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัทจีาํนวน

สมาชิกคณะทาํงานบรหิารความเสียงไม่ครบถว้น เพอืใหเ้กิดความต่อเนืองในการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะทาํงานบรหิารความเสียง 

5. อาํนาจ หน้าท ีและความรับผิดชอบ 

1. พิจารณาประเมินและทบทวนลกัษณะความเสียงทีบริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึนและส่งผลกระทบต่อบรษิัท 

(Identification of Risk) และกาํหนดระดบัความเสียงทยีอมรบัไดข้องบรษิัท (Risk Appetite) 

2. พิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารความเสียงทงัภายนอกและภายในบริษัทใหม้ีความครอบคลมุ และสอดคลอ้งกบั

กลยทุธแ์ละทิศทางของธุรกิจ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพือพิจารณาอนมุตัิ ทงัน ีตอ้งครอบคลมุความเสียง

อย่างนอ้ย  ประการ ดงันี 

(ก) ความเสียงทางการเงิน (Financial Risk) 

(ข) ความเสียงดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเสียงดา้นกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

3. พิจารณากาํหนดกลยุทธแ์ละแนวทางปฏิบตัิในการบริหารความเสียงใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเสียง 

ใหส้ามารถประเมิน ติดตามผล และกาํกบัดูแลระดบัความเสียงใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรบัได ้

4. กาํกับดูแลใหม้ีผูร้บัผิดชอบในการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสียงเพือใหบ้ริษัทฯ มีระบบการบริหารความ

เสียงทมีีประสิทธิภาพทวัทงัองคก์รและมีการปฏิบตัิอย่างต่อเนือง 
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5. พิจารณากําหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสียงทีเกิดขึนและอาจเกิดขึนกับบริษัท เพือใช้เป็น

กฎเกณฑใ์นการปฏิบตัิงานตามสถานการณค์วามเสียงแต่ละประเภทเพือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบ 

6. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ ์และแนวปฏิบตัิในการบริหารความเสียงของบริษัท เพือให้

มันใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท และ

สามารถกาํกบัดแูลระดบัความเสียงใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรบัได ้รวมทงัใหค้าํแนะนาํและการสนบัสนนุแก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ในเรืองการบริหารความเสียงระดบัองคก์ร รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการปรบัปรุงและพฒันาระบบ

บรหิารความเสียงอย่างต่อเนืองและสมาํเสมอ 

7. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัความเสียงและการจดัการความเสียง 

8. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแก้ไขขอบเขตอาํนาจ หน้าที และความรับผิดชอบของ

คณะทาํงานบรหิารความเสียงใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

9. ดาํเนินการอนืใดตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามนโยบายทีคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนด 

10. ใหป้ระธานคณะทาํงานบรหิารความเสียงเป็นผูร้ายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาก่อน

เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบไม่นอ้ยกว่าปีละ4 ครงั 

6. การประชุม 

1. ให้มีการประชุมคณะทาํงานบริหารความเสียงตามทีประธานคณะทาํงานบริหารความเสียงเห็นสมควร แต่ใหม้ีการ

ประชมุอยา่งนอ้ย  ครงัทุก ๆ ระยะเวลา  เดือน 

2. ในการเรียกประชุมคณะทาํงานบริหารความเสียง ให้ประธานคณะทาํงานบริหารความเสียงหรือบุคคลซึงได้รับ

มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้สมาชิกคณะทาํงานบริหาร

ความเสียงทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพือให้สมาชิกคณะทาํงานบริหารความเสียงไดมี้เวลา

ศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพือรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท ใหส้ามารถแจง้การ

นดัประชมุโดยวิธีอืนหรอืกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านนัก็ได ้

7. องคป์ระชุมและการลงคะแนนเสียง 

1. ในการประชมุคณะทาํงานบรหิารความเสียง ตอ้งมีสมาชิกคณะทาํงานบรหิารความเสียงเขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ากึง

หนงึของจาํนวนสมาชิกคณะทาํงานบรหิารความเสียงทงัหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีประธานคณะทาํงาน

บริหารความเสียงไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ทีได ้ใหส้มาชิกคณะทาํงานบริหารความเสียงซึงมา

ประชมุเลือกสมาชิกคณะทาํงานบรหิารความเสียงคนใดคนหนึงทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชมุ 

2. การวินิจฉัยชีขาดของทีประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 

หมายเหตุ: กฎบตัรคณะทาํงานบรหิารความเสียงน ีใหม้ีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  กนัยายน  เป็นตน้ไป 
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12.1 มาตรการหรอืขันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

การทาํธุรกรรมระหว่างบรษิัทฯ กบัผูที้เกียวขอ้งหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ จะตอ้งเป็นไปตามเงือนไขการคา้โดยทวัไปหรือเป็น

ธุรกรรมทีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัทีวิญ ชูนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทวัไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอาํนาจ

ต่อรองทางการคา้ทีปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลทีมีความเกียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ภายใต้

เงอืนไขทีสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้ไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์

กรณีท ี1  รายการระหว่างกันทเีป็นธุรกรรมปกติทางการค้าและธุรกรรมสนับสนุนธุรกิจปกติทางการค้า  

เช่น รายการซือขายสินคา้และบริการทีบริษัทฯ เป็นผูจ้ัดจาํหน่ายหรือใหบ้ริการ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทาง

การคา้ เป็นตน้ บรษิัทฯ สามารถทาํธุรกรรมดงักล่าวกบับคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ได ้หากธุรกรรมดงักล่าวนนัมีขอ้ตกลง

ทางการคา้ทีมีเงอืนไขการคา้โดยทวัไปในลกัษณะทีวิญ ชูนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทวัไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ย

อาํนาจต่อรองทางการคา้ทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง 

และค่าตอบแทนสามารถคาํนวณไดจ้ากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง โดยบริษัทฯ จะจัดทาํสรุปรายการดังกล่าวให้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบอย่างนอ้ยรายไตรมาส 

กรณีท ี2  รายการระหว่างกันอืน ๆ ทนีอกเหนือจากกรณีที 1  

บริษัทฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเกียวกับความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการ

และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนนั โดยพิจารณาเงือนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติ

ในตลาด ซึงสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาทีเกิดขึนกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความ

สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบไดห้รือไม่ ในกรณีทีกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกันทีอาจเกิดขึน บริษัทฯ จะใหผู้เ้ชียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกียวกบัรายการ

ระหว่างกันดังกล่าว เพือนาํไปใชป้ระกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุน้ตามแต่กรณี ทังนีการเขา้ทาํ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึงจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม

ประชมุดว้ย โดยการออกเสียงในทีประชมุนนั ๆ กรรมการซงึมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทงัน ีคณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งดูแลใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสงั 

หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือของ

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเกียวกับ

การเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเกียวโยงกันและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรพัยสิ์นทีสาํคญัของบริษัทฯ นอกจากนี บริษัทฯ จะมีการ

เปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ แบบรายงาน 

-  และแบบรายงานประจาํปี หรือสารสนเทศต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

12. รายการระหว่างกัน 
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12.2 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีการทาํรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลในอนาคตอย่างต่อเนือง ซึงเป็นไปตามลกัษณะ

ธุรกิจการคา้ปกติโดยทวัไป และมีเงือนไขเป็นไปตามธุรกิจการคา้ปกติ และสามารถอา้งอิงไดก้บัเงือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกัน

กบับรษิัทฯ และบรษิัทย่อยกระทาํกบับคุคลภายนอก จะจดัทาํสรุปรายการดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส เพือทาํการสอบทานรายการระหว่างกัน โดยเปรียบเทียบราคาและเงือนไขการคา้กับ

บุคคลภายนอกเพือดูความเหมาะสมของราคาและเงือนไขการคา้ พิจารณามูลค่าการซือขายเปรียบเทียบกับมูลค่าการซือขาย

ทงัหมดของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัททีเกียวขอ้งกนั และสอบถามผูบ้รหิารถึงเหตผุลและความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการกบั

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั  

อย่างไรก็ตาม สาํหรบัรายการระหว่างกันทีมิไดเ้ป็นไปตามธุรกิจปกติทีอาจเกิดขึนในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจดัใหมี้

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาสอบทานการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละแสดงเหตผุลในการทาํรายการดงักล่าวก่อนทีบรษิัทฯ และ

บรษิัทย่อยจะเขา้ทาํรายการนนั นอกจากนี บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จะดแูลการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และข้อบังคับ ประกาศ คาํสัง หรือข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํ

รายการทีเกียวโยงกัน และการไดม้า หรือจาํหน่ายซึงสินทรพัยข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถา้มี) รวมทังปฏิบตัิตามมาตรฐานการ

บญัชีทกีาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ทงัน ีผูมี้ส่วนไดเ้สียในรายการดงักล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนมุตัิการทาํรายการนัน ๆ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไดร้บัการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจาํปี หรอืสารสนเทศต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

รายการระหว่างกันทีมีแนวโนม้ทีจะเกิดในอนาคตคือรายการเงินทดรองจ่ายระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและผูบ้ริหารของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึงเป็นรายการทีใชใ้นการทดรองค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการเบิกคืนเงินทด

รองจ่ายจะเป็นไปตามนโยบายเงินทดรองจ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและมีการกาํหนดมูลค่าการอนุมตัิการคืนเงินทดรอง

จ่ายในตารางอาํนาจอนุมตัิอย่างชดัเจน 

นอกจากนี บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่มีนโยบายในการใหก้รรมการบรษิัทและบุคคลทีเกียวขอ้งกูย้ืมเงินและใหกู้ย้ืมเงินจากบริษัทฯ 

และบรษิัทย่อยอีกในอนาคต รวมถึง บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะไม่คาํประกนัใหแ้ก่กรรมการบรษิัทและบุคคลทีเกียวขอ้ง 

12.3 การเปิดเผยข้อมูล  

ในปี 2563 ทีผ่านมามีรายการระหว่างกันทีเกิดขึนระหว่างบรษิัทฯ และบริษัทย่อย หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ซงึไดเ้ปิดเผยรายการ

ดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีสินสดุวนัท ี31 ธันวาคม 2563 (ขอ้ 32) 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
หนา้ 78 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท ี3  

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
หนา้ 79 

 

  

งบการเงนิรวมกลุ่มบริษัท 

ตารางท ี1 : งบแสดงฐานะทางการเงนิปี 2561 – 2563                       หน่วย : ลา้นบาท 

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ  

สินทรัพย ์              

สินทรพัยห์มนุเวียน              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7.56 10.0 34.69 7.8 159.00 25.1  

ลกูหนีการคา้และลกูหนอีนื – สทุธิ 31.21 41.2 105.71 23.9 88.88 14.0  

ลกูหนีตามสญัญาใหบ้ริการทียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ  6.24 8.3 22.65 5.1 80.23 12.6  

ค่าสิทธิจากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรจ่์าย ล่วงหนา้  15.14 20.0 36.16 8.2 54.85 8.6  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั  3.92 5.2 - - - -  

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน  0.52 0.7 1.62 0.4 3.72 0.6  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน  64.59 85.4 200.83 45.4 386.68 60.9  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
 

เงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั  - - - - 8.60 1.4  

อปุกรณ ์สทุธิ 0.56 0.7 1.01 0.2 1.05 0.2  

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้– สทุธิ - - - - 0.90 0.1  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – สทุธิ - - 5.15 1.2 5.75 0.9  

ค่าความนิยม - - 217.31 49.0 217.31 34.3  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สทุธิ 0.46 0.6 1.99 0.4 3.03 0.5  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 10.06 13.3 16.85 3.8 10.60 1.7  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  11.08 14.6 242.31 54.6 247.24 39.1  

รวมสินทรพัย ์ 75.67 100.0 443.14 100.0 633.92  100.0  

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น              

หนีสินหมนุเวียน              

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 11.53 15.2 60.95 13.8 39.06 6.2  

รายไดร้บัล่วงหนา้ส่วนทีจะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหนึงปี 21.36 28.2 52.73 11.9 71.44 11.3  

หนีสินตามสญัญาเชา่ทีกาํหนดชาํระภายในหนึงปี – สทุธิ - - - - 1.00 0.1  

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 12.00 15.9 - - - -  

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจา่ย - - 0.84 0.2 3.94 0.6  

หนีสินหมนุเวียนอืน 3.35 4.5 12.74 2.9 8.68 1.4  

รวมหนสีินหมนุเวียน 48.24 63.8 127.26 28.8 124.12 19.6  

13. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน จาํนวน ร้อยละ จาํนวน  

หนีสินไม่หมุนเวียน        

หนีสินตามสญัญาเชา่สทุธิ        

รายไดร้บัล่วงหนา้ - - 5.04 1.1 4.09 0.6  

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน 2.28 3.0 12.56 2.8 17.99 2.8  

รวมหนสีินไม่หมนุเวียน 2.28 3.0 17.60 3.9 22.08 3.4  

รวมหนีสิน 50.52 66.8 144.86 32.7 146.20 23.0  

ส่วนของผู้ถือหุ้น        

ทนุเรือนหุน้        

ทนุจดทะเบียน 10.00 13.2 50.00 11.3 50.00 7.9  

ทนุทีออกและชาํระแลว้ 10.00 13.2 37.50 8.5 50.00 7.9  

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั - - 235.71 53.2 384.58 60.7  

กาํไรสะสม        

จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 1.00 1.3 3.75 0.8 5.00 0.8  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14.15 18.7 21.32 4.8 48.14 7.6  

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทใหญ่ 25.15 33.2 298.28 67.3 487.72 77.0  

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ - - - - - -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25.15 33.2 298.28 67.3 487.72 77.0  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 75.67 100.0 443.14 100.0 633.92 100.0  
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ตารางท ี2 : งบกาํไรขาดทนุปี 2561 - 2563               หน่วย : ลา้นบาท 

สรุปรายการงบกาํไรขาดทุน 

งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม1/ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้       
รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 106.23 52.1 138.43 35.0 212.66 38.5 

รายไดจ้ากการบริการ  95.58 46.8 246.66 62.3 333.32 60.3 

รายไดจ้ากการขายสิทธิในการใชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ - - 9.61 2.4 3.56 0.6 

รายไดอ้ืน  2.23 1.1 1.30 0.3 3.57 0.6 

รวมรายได้  204.04 100.0 396.00 100.0 553.11 100.0 

ค่าใช้จ่าย        
ตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 87.81 43.0 113.53 28.7 172.50 31.2 

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ  61.85 30.3 148.44 37.5 216.11 39.1 

ตน้ทุนขายสิทธิในการใชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ - - 7.28 1.8 2.65 0.5 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  8.55 4.2 20.51 5.2 27.03 4.9 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  20.28 10.0 47.72 12.0 56.26 10.2 

ขาดทนุ (กาํไร)จากอตัราแลกเปลียน 1.15 0.6 (0.61) (0.2) (0.08) - 

รวมค่าใช้จ่าย 179.64 88.1 336.87 85.0 474.47 85.9 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้  24.40 11.9 59.13 15.0 78.64 14.1 

ตน้ทุนทางการเงิน  (1.23) (0.6) (0.16) - (0.05) - 

กําไรก่อนภาษีเงินได้  23.17 11.3 58.97 15.0 78.59 14.1 

ภาษีเงินได ้ (4.95) (2.4) (12.89) (3.3) (15.82) (2.8) 

กําไรสาํหรับปี  18.22 8.9 46.08 11.7 62.77 11.3 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นักงาน  - - 1.63 0.4 (1.50) (0.2) 

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่จดัประเภท 

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  - - (0.33) (0.1) 0.30 0.1 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี  18.22 8.9 47.38 12.0 61.57 11.2 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Weighted Average) (บาท/หุ้น)   1,821.72  0.91  0.74  
มูลค่าทตีราไว้ (บาท)  1,000  0.50  0.50  

จาํนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)  0.01  75  100  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Fully Diluted) (บาท/หุ้น)  0.18  0.46  0.63  

หมายเหตุ : 1/ณ วนัที 27 มีนาคม 2562 บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการซือหุน้ของ บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั  

จึงทาํใหข้อ้มลูทางการเงินของ บริษัท ไอซีอ ีคอนซลัติง จาํกดั จะปรากฎในขอ้มลูทางการเงนิรวมตงัแต่วนัที 27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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ตารางท ี3 : งบกระแสเงนิสดปี 2561 -2563             หน่วย : ลา้นบาท 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

งบเฉพาะ

กิจการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 23.17 58.97 78.59 

รายการปรบัปรุง 
   

ค่าเสือมและค่าตดัจาํหน่าย 0.10 2.82 2.06 

ค่าเผือการดอ้ยค่า - 0.11 - 

ตน้ทุนทางการเงิน 1.23 0.16 0.05 

ดอกเบียรบั (0.04) (0.13) (0.11) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นักงาน 0.56 3.93 3.93 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (0.02) (0.12) (0.53) 

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงของทุนหมนุเวียน 25.00 65.74 83.99 

การเปลียนแปลงของเงินทุนหมนุเวียน 
   

ลกูหนีการคา้และลกูหนอีนื (9.05) (47.19) 16.82 

ลกูหนีจากสญัญาใหบ้ริการทียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (6.21) (16.40) (57.59) 

ค่าสิทธิจากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรจ่์ายล่วงหนา้ (1.65) (14.56) (18.69) 

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 1.80 (1.82) (2.09) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน (1.06) 4.14 6.25 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7.60 41.82 (22.03) 

รายไดร้บัล่วงหนา้ 3.22 23.38 17.76 

หนีสินหมนุเวียนอืน 1.34 4.77 (4.06) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน - (0.08) - 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 20.99 59.80 20.36 

เงินสดรบัจากดอกเบียรบั 0.04 0.12 0.11 

จ่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคล (4.02) (13.06) (12.43) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 17.01 46.86 8.04 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั - - (8.60) 

เงินสดรบัจากการซอืบริษัทย่อย - 8.54 - 

เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแกก่ิจการทเีกียวขอ้งกนั - 3.92 - 

เงินสดจ่ายเพอืซอือปุกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (0.33) (0.22) (1.93) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (0.33) 12.24 (10.53) 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 

งบเฉพาะ

กิจการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรบัจากเงินกูร้ะยะสนัจากสถาบนัการเงิน 12.00 14.00 - 

เงินสดจ่ายเพอืเงินกูร้ะยะสนัจากสถาบนัการเงิน - (26.00) - 

เงินสดรบัจากเงินกูร้ะยะสนัจากกจิการทีเกียวขอ้งกนั 6.00 - - 

เงินสดจ่ายเพอืเงินกูร้ะยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (31.07) - - 

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนหนีสินตามสญัญาเช่า - - (0.61) 

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญั - 17.50 165.00 

เงินสดจ่ายจากการออกหุน้สามญั - - (4.54) 

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ - (37.30) (33.00) 

เงินสดจ่ายค่าดอกเบีย (4.57) (0.17) (0.05) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (17.64) (31.97) 126.80 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สุทธิ (0.96) 27.13 124.31 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 8.52 7.56 34.69 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินปลายปี 7.56 34.69 159.00 
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ตารางท ี4 : สรุปอตัราส่วนทางการเงนิทสีําคัญปี 2561 -2563 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)   

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 1.34 1.58 3.12 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็  (เท่า) 1.03 1.29 2.67 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.34 0.53 0.06 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการคา้ (เท่า) 9.06 6.50 6.33 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั) 39.72 55.36 56.84 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี (เท่า) 116.47 19.21 22.01 

ระยะเวลาชาํระหนี (วนั) 3.09 18.74 16.35 

Cash cycle (วนั) 36.63 36.63 40.49 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  (Profitability ratio)   

อตัรากาํไรขนัตน้ (%) 25.84 31.78 28.80 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 11.56 14.50 13.65 

อตัรากาํไรอืน (%) 0.53 0.48 0.66 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 86.02 101.13 25.89 

อตัรากาํไรสทุธิ (%) 8.93 11.64 11.35 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 113.53 28.49 15.97 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency ratio)   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (%) 26.63 17.76 11.66 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 4,126.01 6,229.30 6,294.17 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ (เท่า) 2.98 1.53 1.03 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย ์(Asset Quality Ratio)   

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.01 0.49 0.30 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย (เท่า) 4.59 351.76  407.20 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั - Cash basis (เท่า) 0.47 0.74 0.23 

อตัราการจ่ายเงินปันผล1/ (%) - 152.56 23.90 

หมายเหต ุ: 1/อตัราการจ่ายปันผล ในปี 2562 มีการจ่ายปันผลจากกาํไรสะสมจากการดาํเนินงานในอดีต ซึงอาจจะไม่สะทอ้นถึงอตัราการจ่ายปันผลในอนาคต 
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14.1 ภาพรวมของผลการดาํเนินงานทผี่านมา 

ผลการดาํเนินงานรวม                หน่วย : ลา้นบาท 

  2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลียนแปลง ร้อยละ 

รายไดจ้ากใบอนญุาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร ์การขายและใหบ้ริการ 394.70 99.7 549.54 99.4 154.84 39.2 

รายไดอ้ืน 1.30 0.3 3.57 0.6 2.27 174.6 

รายได้รวม 396.00 100.0 553.11 100.0 157.11 39.7 

ตน้ทุนขายและบริการ  269.25 68.0 391.26 70.7 122.01 45.3 

กําไรขนัต้น  (ไม่รวมรายได้อืน)  125.45 31.8 158.28 28.8 32.83 26.2 

ค่าใชจ่้ายในการขายและ บริหาร 67.62 17.1 83.21 15.1 15.59 23.1 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 59.13 14.9 78.64 14.2 19.51 33.0 

ตน้ทุนทางการเงิน (0.16) (0.0) (0.05) (0.0) 0.11 (68.8) 

กําไรก่อนภาษี 58.97 14.9 78.59 14.2 19.62 33.3 

ค่าใชจ่้ายภาษี  (12.89) (3.3) (15.82) (2.9) (2.93) (22.7) 

กําไรสุทธิหลังภาษี  46.08 11.6 62.77 11.3 16.69 36.2 

หมายเหตุ : ณ วนัที  มีนาคม  บริษัทฯ ไดท้าํการซือหุน้ของ บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกัด จึงทาํใหข้อ้มลูทางการเงินของ บริษัท ไอซีอ ีคอนซลัติง จาํกดั 

จะปรากฎในขอ้มลูทางการเงินรวมตงัแต่วนัท ี  มีนาคม  เป็นตน้ไป 

รายได้รวม 

รายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาติดตงัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยยอดขาย รวมของ

ปี 2563 เท่ากับ  553.11 ลา้นบาท เพิมขึน 157.11 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิมขึนรอ้ยละ 39.7 (ปี 2562 : 396.00  ลา้น

บาท) โดยแบ่งเป็นการเพิมขึนของยอดขายและงานบรกิาร 154.84 ลา้นบาทและรายไดอ้ืน ๆ 2.27 ลา้นบาท 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาติดตงัระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัปี 2563 เท่ากบั 549.54 ลา้นบาท โดย

รายไดจ้ากธุรกิจดา้นการบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) มีการขยายตวัสงูสุดโดยเพิมขึนถึง 98.71 ลา้นบาท หรอืคิด

14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  
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เป็นอตัราการเพิมขึนรอ้ยละ 45.1 ธุรกิจดา้นวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) เพมิขึน 47.12 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิมขึน

รอ้ยละ 32.2 ธุรกิจใหม่ทีเพงิเรมิจดัตงัเพอืใหบ้รกิารดา้นการตลาดดิจิทลั เติบโตเพิมขึนอย่างมีนยัสาํคญั โดยมียอดขายและบรกิาร

รวม 20.44 ลา้นบาทเพิมขึน 16.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิมขึนรอ้ยละ 449.5 ทางบริษัทฯ มีความมนัใจว่าการเติบโต

ของยอดขายและบรกิารจะเป็นไปอย่างมนัคงและต่อเนืองตามแผนกลยุทธ์ของบรษิัทฯ ทีตอ้งการใหบ้ริการแบบครบวงจรเพือเพิม

มลูค่าทางธุรกิจใหแ้ก่ลกูคา้ 

ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายประกอบดว้ยตน้ทุนจากการขายและการใหบ้ริการใหค้าํปรกึษาติดตงัระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยรวมตน้ทุนขาย

และบริการเพิมขึนเป็นสดัส่วนเดียวกับยอดขายทีเพิมขึน ทงันีตน้ทุนขายโดยรวมของปี 2563 รวม 391.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

อตัรารอ้ยละ 70.7 (ปี 2562: 269.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 68.0)  เพิมขึน 2.7 p.(2.7% points) ซึงเป็นไปในทิศทาง

เดียวกับอตัราค่าแรงพนกังานทีปรบัเพิมขึนเพือใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงาน อีกทงับริษัทฯ ไดร้บังานโครงการสาํคญั

ขนาดใหญ่ทีมีระยะเวลาโครงการเกินกว่า 1 ปี บริษัทฯ จึงไดจ้า้งพนกังานเพิมมากขึนเพือเตรียมความพรอ้มสาํหรบัโครงการ

ใหญ่ทีสาํคญัทีไดร้บัคาํสังซือแลว้ในช่วงตน้ปี 2563 และเตรียมพรอ้มสาํหรบัการขาย การใหบ้ริการติดตัง และพฒันาระบบ

สาํหรบัผลิตภณัฑใ์หม่ในส่วนงานธุรกิจดา้นการวิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพือธุรกิจ (Data Analytics & Management) บริษัทฯ 

มีความมันใจว่าดว้ยการเพิมกาํลงัคนทีมีความสามารถ บริษัทฯ จะไดป้ระโยชนจ์ากการประหยดัจากขนาดธุรกิจทีเติบโต 

(Economies of Scale) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวม 83.21 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 15.1 (ปี 2562: 67.62 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 17.1) เพมิขึน 15.59 ลา้นบาท แต่คิดเป็นอตัราต่อยอดขายลดลงรอ้ยละ 2.0 p.(2.0% points) ทงัน ียอดค่าใชจ้่ายทีเพมิขึน

เป็นค่าใชจ้่ายทีเกิดครงัเดียวเนืองจากการเตรียมตวัเขา้ตลาดหลกัทรพัยจ์าํนวนประมาณ 8 ลา้นบาท หากไม่รวมค่าใชจ้่ายทีเกิดขนึ

ครังเดียว ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิมขึนประมาณ 7.59 ล้านบาท ซึงเป็นค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการขยายสัญญาณ

อินเตอรเ์น็ตและอพัเกรดอปุกรณไ์อที รวมถึงการขยายกิจการเพิมจาํนวนพนกังานขายและบรหิาร ค่าใชจ่้ายในการจดัหาพนกังาน

และผูบ้รหิาร (Recruitment Fee) และการปรบัเพิมค่าสอบบญัชีของกลุ่มบรษิัท  

กาํไรสุทธิหลังภาษี 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเป็นจาํนวน 62.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 11.3 โดยเพมิขึน 16.69 ลา้นบาท 

หรือเพิมขึนจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 36.2 ทงัน ีบรษิัทฯ บนัทึกผลกระทบทางภาษี (ทีคดิเป็นค่าใชจ่้าย

ทางภาษีได)้ จากค่าใชจ้่ายในการจดัสรรหุน้จาํนวน 0.9 ลา้นบาท โดยหากไม่รวมผลกระทบตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 

เรอืง ภาษีเงินได ้บรษิัทฯ จะมีกาํไรสทุธิเพิมขึน 17.59 ลา้นบาท หรือเพิมขึนเป็นอตัรารอ้ยละ 38.2 เมอืเทยีบกับชว่งเดียวกนัของปี

ก่อนหนา้ 
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14.2 โครงสร้างรายได้ 

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ              หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทรายได้ 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลียนแปลง ร้อยละ 

1. รายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการ

ความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) 
      

    1.1 ค่าเชา่ใชซ้อฟตแ์วร ์Salesforce 115.17 29.1 172.73 31.2 57.56 50.0 

    1.2 การใหบ้ริการออกแบบติดตงั พฒันา และดแูลระบบ 103.90 26.2 145.05 26.2 41.15 39.6 

รวมรายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการ

ความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) 
219.07 55.3 317.78 57.4 98.71 45.1 

2. รายได้จากธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากร

องคก์ร (ERP) 
      

    2.1 ค่าเช่าใชแ้ละการสนบัสนุนการใชง้านซอฟตแ์วร ์Oracle 23.27 5.9 39.92 7.2 16.65 71.6 

    2.2 การใหบ้ริการออกแบบติดตงั พฒันา และดแูลระบบ 113.24 28.6 149.76 27.1 36.52 32.3 

    2.3 การขายใบอนญุาต 9.61 2.4 3.56 0.6 (6.05) (63.0) 

รวมรายได้จากธุรกิจด้านวางแผนทรัพยากร

องคก์ร (ERP) 
146.12 36.9 193.24 34.9 47.12 32.2 

3. รายได้จากบริการทปีรึกษาด้านการวางแผนกล

ยุทธแ์บรนด ์การสร้างและบริหารประสบการณ์

ลูกค้า (CEM) และการตลาดดิจิทลั 

3.72 1.0 20.44 3.8 16.72 449.5 

4. รายได้จากบริการจัดหาบุคลากรทางด้าน

ระบบงานสารสนเทศ 
25.79 6.5 18.08 3.3 (7.71) (29.9) 

5. รายได้อืน 1.30 0.3 3.57 0.6 2.27 174.6 

รายได้รวม 396.00 100.0 553.11 100.0 157.11 39.7 

หมายเหตุ : ณ วนัที  มีนาคม  บริษัทฯ ไดท้าํการซือหุน้ของ บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกัด จึงทาํใหข้อ้มลูทางการเงินของ บริษัท ไอซีอ ีคอนซลัติง จาํกดั 

จะปรากฎในขอ้มลูทางการเงินรวมตงัแต่วนัท ี  มีนาคม  เป็นตน้ไป 
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รายได้จากการเช่าใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 

ปี 2563 รายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัเพิมขึนจาํนวน 57.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

อัตราการเพิมขึนรอ้ยละ 50.0 เมือเทียบกับปี 2562 จากการทีบริษัทฯ มีกลุ่มลูกคา้ใหม่เพิมมากขึน เช่นบริษัทรายใหญ่ในธุรกิจ

ประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัย ทาํใหร้ายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัตัวเพิมสูงขึน

อย่างมีนยัสาํคญั เมือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

รายได้จากการให้บริการออกแบบติดตัง พัฒนาระบบ การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบบริหารจัดการ

ความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) ภายหลังจากการติดตังใช้งานแล้ว 

ปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้ริการออกแบบติดตงั พฒันาระบบ การใหบ้รกิารสนับสนนุ และดูแลระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธ์

กับลูกคา้ (CRM) ปรบัตัวเพิมขึนจาํนวน 41.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิมขึนรอ้ยละ 39.6 เมือเทียบกับปี 2562 โดยมี

สดัส่วนจากการใหบ้ริการติดตงัและพฒันาระบบสาํหรบัผลิตภณัฑใ์หม่ในส่วนงานธุรกิจดา้นการวิเคราะหจ์ดัการขอ้มลูเพือธุรกิจ 

(Data Analytics & Management) จาํนวน 1.63 ลา้นบาท จากการใหบ้ริการแก่ลูกคา้กลุ่มแรก ซึงอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและ

ธุรกิจโรงพยาบาล เมือปลายปี 2563 ทผ่ีานมา  

รายได้จากการเช่าใช้และการสนับสนุนการใช้งานและรายได้จากการขายใบอนุญาตการใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง 

Oracle 

ปี 2563 รายไดจ้ากการเช่าใช ้(Subscription) การบาํรุงรกัษา (Maintenance) และรายไดจ้ากการขายใบอนญุาต (License) การ

ใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ปรบัตัวเพิมขึนจาํนวน 10.60 ลา้นบาท หรือเป็นอัตราการเพิมขึนรอ้ยละ  32.2 จากปี 2562 

(บรษิัทฯ มีการควบรวมกิจการกบับรษิัท ไอซีอ ีคอนซลัติง จาํกดั เมอืวนัท ี27 มีนาคม 2562 ซงึเป็นตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วรจ์าก

ทาง Oracle) โดยแยกเป็นรายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชง้านระบบซอฟตแ์วร ์(ERP On Cloud) เพมิขึน 16.65 ลา้นบาทหรือเป็น

อัตราการเพิมขึนรอ้ยละ 71.6 หักลบกับรายไดจ้ากการขายใบอนุญาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle (On Premise) ที

ลดลง 6.05 ลา้นบาท ทงันี บริษัทฯ มีการทาํการตลาดระบบ ERP On Cloud มากขึนทงักับลกูคา้ปัจจุบนัและลูกคา้รายใหม่ โดย

ใหบ้ริการอพัเกรดระบบจาก On Premise เป็น ระบบ On Cloud สาํหรบัลกูคา้ปัจจุบนั และเนน้ขายระบบ ERP On Cloud ใหแ้ก่

ลกูคา้รายใหม่ ซึงจะทาํใหเ้พิมรายไดท้ีเกิดขึนประจาํอย่างมีนยัสาํคญั อีกทงับริษัทฯ มีการพฒันาซอฟตแ์วร ์E-Tax Program บน 

Cloud เพอืใหบ้รกิารเสรมิแก่ลกูคา้ในการนาํสง E-Tax Invoice, E-Receipt กบักรมสรรพากร ซงึโปรแกรม E-Tax สามารถใชไ้ดก้บั

ระบบ Oracle และระบบซอฟตแ์วร ์ERP อนืๆ สรา้งโอกาสในการเพิมรายไดที้เกิดขึนประจาํจากการใหเ้ช่าใชก้บัลกูคา้ปัจจบุันและ

ลกูคา้ใหม่ รวมถึง Non-Oracle Users ในอนาคต  
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รายได้จากการให้บริการออกแบบตดิตัง พัฒนาระบบ การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร 

(ERP) ภายหลังจากการติดตังใช้งานแล้ว 

ปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้ริการออกแบบติดตงั พัฒนาระบบ การใหบ้ริการสนับสนุน และดูแลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร 

(ERP) ภายหลังจากการติดตงัใชง้านแลว้ ปรบัตัวเพิมขึนจาํนวน 36.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิมขึนรอ้ยละ 32.3 จากปี 

2562 เนืองจากบริษัทฯ ไดล้กูคา้รายใหม่ซงึเป็นรายใหญ่ในธุรกิจประกันภยั อีกทงัมีการใหบ้ริการติดตงัระบบ ERP NetSuite บน 

Cloud เพือใหบ้ริการกลุ่มลกูคา้ในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึงเรมิมีจาํนวนลกูคา้เพิมมากขึนอย่างต่อเนืองในช่วงปลายปี 

2562 และปี 2563 

รายได้จากการให้คําปรึกษาในด้านการวางแผนกลยุทธด์้านแบรนด ์การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า และ

การตลาดดิจิทัล   

บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพ์ีเรียนซ ์จาํกดั (บรษิัทย่อย) ก่อตังขึนเมอืวนัท ี25 มิถนุายน 2562 โดยประกอบธุรกิจหลกัในการบรกิารให้

คาํปรึกษาในดา้นการวางแผนกลยุทธ์ดา้นแบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณล์ูกคา้ รวมทังการตลาดดิจิทัล สาํหรบัปี 2563 มี

รายไดจ้ากการใหค้าํปรกึษาในดา้นการวางแผนกลยุทธด์า้นแบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณล์กูคา้จาํนวน 20.44 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นอตัราเพิมขึนรอ้ยละ 449.50 เมอืเทียบกบัปีก่อนหนา้  

รายไดจ้ากธุรกิจให้บรกิารจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ 

ปี 2563 รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศปรบัตวัลดลงจาํนวน 7.71 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ

ลดลงรอ้ยละ 29.9 จากปี 2562 เนืองจากเป็นบริการการส่งพนกังานเขา้ไปนงัทาํงานทีสถานประกอบการของลกูคา้ ซงึลกูคา้ส่วน

ใหญ่ไดช้ะลอการใชบ้รกิารดังกล่าว เนืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ Covid – 19  ส่งผลใหร้ายไดบ้ริษัทฯ ในส่วนนีลดลง 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดล้กูคา้ใหม่ทีเป็น Conglomerate ในธุรกิจนาํมนัและพลงังานมีการเริมเขา้ใชบ้ริการ ทงันีบริษัทฯ มีความ

มนัใจว่ายอดรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในส่วนงานนีจะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติในปี 2564 น ี
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14.3 รายได้ทเีกิดขึนประจาํและรายได้เกิดขึนไม่ประจาํ          หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้จากธุรกิจด้านบริหารจัดการความสัมพันธก์ับ

ลูกค้า (CRM) 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลียนแปลง ร้อยละ 

รายไดท้ีเกิดขึนประจาํ 127.95 58.4 185.66 58.4 57.71 45.1 

รายไดท้ีเกิดขึนไม่ประจาํ 91.12 41.6 132.12 41.6 41.00 45.0 

รวมรายได้ทงัหมด 219.07 100.0 317.78 100.0 98.71 45.1 
       

รายได้จากธุรกิจด้านวางแผนทรัพยากรองคก์ร 

(ERP) 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลียนแปลง ร้อยละ 

รายไดท้ีเกิดขึนประจาํ 41.75 28.6 57.91 30.0 16.16 38.7 

รายไดท้ีเกิดขึนไม่ประจาํ 104.37 71.4 135.33 70.0 30.96 29.7 

รวมรายได้ทงัหมด 146.12 100.0 193.24 100.0 47.12 32.2 
        
รายได้จากบริการทปีรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธแ์บ

รนด ์การสร้างและบริหารประสบการณล์ูกค้า (CEM) 

และการตลาดดิจิทัล 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลียนแปลง ร้อยละ 

รายไดท้ีเกิดขึนไม่ประจาํ 3.72 100.0 20.44 100.0 16.72 449.5 

รวมรายได้ทงัหมด 3.72 100.0 20.44 100.0 16.72 449.5 
       

รายได้จากการบริการจัดหาบุคลากรทางด้าน

ระบบงานสารสนเทศ 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลียนแปลง ร้อยละ 

รายไดท้ีเกิดขึนประจาํ 25.79 100.0 18.08 100.0 (7.71) (29.9) 

รวมรายได้ทงัหมด 25.79 100.0 18.08 100.0 (7.71) (29.9) 
       

รายได้รวม 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลียนแปลง ร้อยละ 

รายไดท้ีเกิดขึนประจาํ 195.49 49.5 261.65 47.6 66.16 33.8 

รายไดท้ีเกิดขึนไม่ประจาํ 199.21 50.5 287.89 52.4 88.68 44.5 

รวมรายได้ทงัหมด 394.70 100.0 549.54 100.0 154.84 39.2 

หมายเหตุ : ณ วนัที  มีนาคม  บริษัทฯ ไดท้าํการซือหุน้ของ บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกัด จึงทาํใหข้อ้มลูทางการเงินของ บริษัท ไอซีอ ีคอนซลัติง จาํกดั 

จะปรากฎในขอ้มลูทางการเงินรวมตงัแต่วนัท ี  มีนาคม  เป็นตน้ไป 

รายได้ทเีกิดขนึประจาํและรายได้เกิดขึนไม่ประจาํ 

บริษัทฯ มีสัดส่วนรายไดร้วมทีเกิดขึนประจาํลดลงจากรอ้ยละ 49.5 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 47.6  ในปี 2563 ในขณะทีรายไดท้ีเกิดขึนไม่

ประจาํเพิมขึนอยู่ทีรอ้ยละ 52.4 จากรอ้ยละ 50.5 การเปลียนแปลงในองคป์ระกอบของรายได ้ระหว่างรายไดที้เกิดขึนประจาํและไม่ประจาํ 

มีสาเหตุหลักมาจากการทีบริษัทฯ มีรายไดท้ีเกิดขึนไม่ประจาํจากธุรกิจทีปรึกษาดา้นการวางแผนกลยุทธ์แบรนดแ์ละการตลาดดิจิทัล 

(CEM) เพิมขึน 16.72 ลา้นบาท หักกลบกับการลดลงของรายไดท้ีเกิดขึนประจาํจากบริการจดัหาบุคลากรทางดา้นระบบงานสารสนเทศ 

7.71 ลา้นบาท รายไดร้วมทงัทีเกิดขึนประจาํและเกิดขึนไม่ประจาํเพมิขึนจากปี 2562 อยู่ทรีอ้ยละ 33.8 และรอ้ยละ 44.5 ตามลาํดบั 
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14.4 ฐานะทางการเงนิ                หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ วันท ี

31 ธ.ค. 2562 ร้อยละ 

ณ วันท ี

31 ธ.ค. 2563 ร้อยละ 

เพิมขนึ 

(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย ์             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34.69 7.8 159.00 25.1 124.31 358.3 

ลกูหนีการคา้และลกูหนอีนื – สทุธิ 105.71 23.9 88.88 14.0 (16.83) (15.9) 

ลกูหนีตามสญัญาใหบ้ริการทียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 22.65 5.1 80.23 12.6 57.58 254.2 

ค่าลิขสิทธิจ่ายล่วงหนา้ 36.16 8.2 54.85 8.6 18.69 51.7 

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 1.62 0.4 3.72 0.6 2.10 129.6 

ค่าความนิยม  217.31   49.0   217.31   34.3   -    -   

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน  25.00   5.6   29.93   4.8  4.93 19.7 

รวมสินทรพัย ์ 443.14 100.0 633.92 100.0 190.78 43.1 

              

หนีสิน             

หนีสินหมนุเวียน  127.26 28.8 124.12 19.6 (3.14) (2.5) 

หนีสินไม่หมนุเวียน 17.60 3.9 22.08 3.4 4.48 25.5 

รวมหนีสิน 144.86 32.7 146.20 23.0 1.34 0.9 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 298.28 67.3 487.72 77.0 189.44 63.5 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 443.14 100.0 633.92 100.0 190.78 43.1 

 

สินทรัพยร์วม 

สินทรพัยร์วม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที 633.92 ลา้นบาท เพิมขึน 190.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.1 เนืองจากการ

เพมิขึนของเงินสดและลกูหนีตามสญัญาใหบ้รกิารทียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 124.31 ลา้นบาท

จากเงินสดทีไดร้บัจากการระดมทุน (IPO) เป็นจาํนวนเงิน 160.46 ลา้นบาท และลกูหนีตามสญัญาใหบ้ริการทียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ

เพิมขึน 57.58 ลา้นบาทสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ค่าความนิยม ซึงเป็นผลมาจากการรวมกิจการโดยการ

เขา้ซือหุน้ของบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกัด เป็นบริษัทย่อยเมือวนัที 27 มีนาคม 2562 ทางบริษัทฯ จะมีการทดสอบการดอ้ยค่า

ความนิยมเป็นประจาํทุกปี ทงันีดว้ยการเติบโตของธุรกิจและผลประกอบการทีดีรวมถึงกระแสเงินสดทีเพิมมากขึน แสดงถึงฐานะ

ทางการเงินทีแข็งแกรง่ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ดงันนับรษิัทฯ ไม่มีผลกระทบขาดทุนจากการทดสอบการดอ้ยค่าปี 2563 
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หนีสินรวม 

หนสิีนรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที 146.20 ลา้นบาท (ปี 2562 : หนสิีนรวม 144.86 ลา้นบาท) เพมิขึน 1.34 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นรอ้ยละ 0.9 หนีสินหมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบดว้ย รายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชร้ะบบ

ซอฟตแ์วรแ์ละการใหบ้ริการสนับสนุนการบาํรุงรกัษาระบบรับล่วงหนา้ส่วนทีจะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหนึงปี เจา้หนีการคา้และ

เจา้หนีอนื ซงึเป็นหนีสินหมนุเวียนทีเกิดจากการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ทงัน ีบรษิัทฯ ไม่มีการใชว้งเงินเครดิตเบิกเกินบญัชีและ

ไม่มีการกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงินในปี 2563 สาํหรบัหนีสินไม่หมุนเวียนทังหมดไดแ้ก่ รายไดร้บัล่วงหนา้ในส่วนทีจะรบัรูเ้ป็น

รายไดใ้นระยะเวลามากกว่าหนึงปีและภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน (TAS19) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที 487.72 ลา้นบาท เพิมขึน 189.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 63.5 จาก

การระดมทุน (IPO) ทาํใหมู้ลค่าหุน้สามญัทีไดร้บัชาํระแลว้ และส่วนเกินมลูค่าหุน้เพิมขึน รวมเป็นจาํนวน 161.37 ลา้นบาท และ

จากการเพิมขึนของกาํไรจากการดาํเนินงาน 

14.5 งบกระแสเงินสด               หน่วย : ลา้นบาท 

  ม.ค. - ธ.ค. 2562 ม.ค. - ธ.ค. 2563 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 46.86 8.04 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 12.24 (10.53) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (31.97) 126.80 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ สุทธิ 27.13 124.31 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 8.04 ลา้นบาท ลดลง 38.82 ลา้นบาทเมือเทียบกับปี 2562 

เนืองจากบรษิัทฯ มีการส่งมอบงานโครงการและออกใบเรยีกเก็บเงินจากลกูคา้จาํนวนมากในช่วงไตรมาสสดุทา้ย โดยเฉพาะเดือน

สุดทา้ยของปี 2563 ซึงจะไดร้บัชาํระเงินตามเครดิตเทอมในปี 2564 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงใหค้วามสาํคัญกับการบริหาร

จดัการลกูหนีทมีีประสิทธิภาพ รวมถึงการบรหิารเครดิตกบัทางเจา้หนีการคา้ 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากการลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ (10.53) ลา้นบาท เป็นเงินฝากเพือวางคาํประกันวงเงินเครดิต

สญัญาคาํประกนักบัธนาคาร 2 แห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 8.6 ลา้นบาทและเงินจ่ายเพือซือสินทรพัยจ์าํนวน 1.93 ลา้นบาท 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดจากการหาเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับจาํนวน 126.80 ลา้นบาท โดยเป็นเงินสทุธิทีไดร้บัจากการระดมทนุ 

(IPO) เป็นจาํนวนเงิน 160.46 ลา้นบาท เงินสดเพือชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า รวมตน้ทุนทางการเงิน ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที 

16 จาํนวน 0.66 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 33 ลา้นบาท ทังนี หลังจากการระดมทุน (IPO) บริษัทฯ มีกระแสเงินสด

หมนุเวียนเพียงพอเพือใชใ้นการดาํเนินงานและขยายกิจการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชว้งเงินเบิกเกินบญัชีหรือสินเชือเงินกูย้ืมจากทาง

ธนาคาร 

เครดิตเทอมและระยะเวลาการเก็บหนี  

ระยะเครดิตเทอมทีบรษิัทฯ ใหก้ับลกูคา้อยู่ระหว่าง 30-120 วนั ขึนอยู่กับประเภทของการขายและบรกิาร ทงันีเครดิตเทอมทใีหก้บั

ลกูคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทคือ 30 วนั ปี 2563 ระยะเวลาการเก็บหนีเฉลีย อยู่ท ี57 วนั เพมิขึนเล็กนอ้ยจาก 55 วนัของปีก่อนหนา้  
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 การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 

 

 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มลู 

บรษิัทฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปีฉบบันีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทฯ ขอ

รบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

นอกจากน ีบรษิัทฯ ขอรบัรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแลว้ 

2. บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูทีดี เพือใหแ้น่ใจวา่บรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนทีเป็นสาระสาํคญัทงัของ

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว  

3. บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหร้ะบบการควบคมุภายในทีดี และควบคมุดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบรษิัทฯ ไดแ้จง้

ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ 22 กมุภาพนัธ ์2564  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ 

แลว้ ซงึครอบคลมุถงึขอ้บกพรอ่งและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทงัการกระทาํทีมชิอบที

อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

ในการนี เพอืเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัทีบรษิัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษิัทฯ ไดม้อบหมาย

ให ้ นางเกวลนิ เลศะวานิช เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนไีวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไมม่ลีายมือชือของ  นางเกวลนิ 

เลศะวานิช  กาํกบัไว ้บรษิัทฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูทีบรษิัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ชอื   ตาํแหน่ง    ลายมือชือ 

 

         

 

นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ รองประธานกรรมการบรษิัท       

 

 

นางสาวกาญจนา ลิมปัญญาเลิศ กรรมการบรษิัท        

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

 

 ชอื   ตาํแหน่ง    ลายมือชือ 

 

นางเกวลิน เลศะวานชิ  กรรมการบรษิัท          
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 เอกสารแนบ – 1 รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท 

 
 

เอกสารแนบ –  รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

นายเพิมสุข สุทธินุ่น  
ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

 

วันทเีข้ารับตาํแหน่ง  : 18 ตุลาคม 2561 

อายุ   : 64 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปรญิญาโท สถิติประยกุต ์(คอมพวิเตอร)์ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นดิา้) 

- ปรญิญาตรี สถิตศิาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม : 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of 

Director (IOD) 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน : 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

2556 - 2561 ผูช่้วยผูว้า่การสายระบบขอ้สนเทศ ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 คณะกรรมการออกบตัรธนาคาร  

 กรรมการคอมพวิเตอร ์กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

 กรรมการบรหิารบคุคล และกรรมการแผนงานและงบประมาณ  

2559 - 2560 กรรมการ / คณะอนกุรรมการกาํกบัการพฒันาระบบงาน สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก  

 และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2554 - 2556 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2553 - 2554 ผูอ้าํนวยการอาวโุส สาํนกังานตะวนัออกเฉียงเหนือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ – 1 รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท 

 
 

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

 

วันทเีข้ารับตาํแหน่ง  : 8 มิถนุายน 2535  

อายุ   : 65 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 28.52 

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปรญิญาโท สถิติประยกุต ์(คอมพวิเตอร)์ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

- ปรญิญาตรี สถิตศิาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม  : 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of 

Director (IOD) 

ประสบการณก์ารทาํงาน : 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพ์ีเรยีนซ ์จาํกดั 

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั 

2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ – 1 รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท 

 
 

นายไพบูลย ์คุจารีวณิช 
กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 

วันทเีข้ารับตาํแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561 

อายุ   : 64 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปรญิญาโท โครงการบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิตสาํหรบัผูบ้รหิาร (X-MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

  - ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม  : 2557 Director Accreditation Program (DAP) Class of 113/2557, Thai Institute of Director (IOD) 

2551 Effective Minute Taking (EMT) Class of 10/2551, Thai Institute of Director (IOD)  

2550 Company Secretary Program (CSP) Class of 21/2550, Thai Institute of Director (IOD)  

ประสบการณก์ารทาํงาน : 

2563 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท วีรนัดา รีสอรท์ จาํกดั (มหาชน) 

 และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2562 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสียง  บรษิัท ชมุพรอตุสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 และกรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ – 1 รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท 

 
 

นายยศ กิมสวัสดิ 
กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

 

วันทเีข้ารับตาํแหน่ง  : 18 ตุลาคม 2561 

อายุ   : 66 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปรญิญาโท ระบบสารสนเทศเพอืการจดัการ มหาวิทยาลยัลอิูสวิลล ์

  - ปรญิญาตรี สถิติศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม : 2561 Director Accreditation Program (DAP) Class of 148/2561, Thai Institute of    

Director (IOD) 

ประสบการณก์ารทาํงาน : 

2562 - ปัจจบุนั  กรรมการกาํกบัความเสียง บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

2560 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั ประธานสาํนกัระบบชาํระเงิน สมาคมธนาคารไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ – 1 รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท 

 
 

ผศ.ดร. เอกก ์ภทรธนกุล 
กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 

วันทเีข้ารับตาํแหน่ง  : 18 ตุลาคม 2561 

อายุ   : 38 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 0.12 

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปรญิญาเอก สาขาวชิาการตลาด มหาวิทยาลยัเคมบรดิจ ์

- ปรญิญาโท สาขานวตักรรมกลยทุธแ์ละองคก์ร มหาวิทยาลยัเคมบรดิจ ์

- ปรญิญาโท สาขาการจดัการการตลาด มหาวิทยาลยัคอรเ์นล 

- ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการตลาด (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม  : 2562 DAP Certificate from IOD 159/2019 

ประสบการณก์ารทาํงาน : 

2563 – ปัจจบุนั ผูช้่วยอธิการบดี       จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร       สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย  

2562 - ปัจจบุนั กรรมการและประธานอนกุรรมการขบัเคลือนกลยทุธฯ์  บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอาํนวยการสือสารองคก์ร     สภากาชาดไทย  

2560 - ปัจจบุนั ประธานหลกัสตูรมหาบณัฑิต สาขาวชิาแบรนดแ์ละการตลาด จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร       ศนูยห์นงัสือแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2560 - ปัจจบุนั รองประธานกลุ่มบรหิารการตลาด     สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

2559 - ปัจจบุนั ทปีรกึษาดา้นแบรนด ์     บรษิัท เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) 

2556   อาจารยผ์ูส้อน วิชา Principles of Marketing   คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเคมบรดิจ ์

2555  - ปัจจุบนั ทปีรกึษาดา้นแบรนด ์     บรษิัท เอสซีจี แพคเกจจิง จาํกดั (มหาชน)  

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ – 1 รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท 

 
 

นางสาวกาญจนา ลิมปัญญาเลิศ 
กรรมการบรษิัท / กรรมการผู้จัดการ 

 

วันทเีข้ารับตาํแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561 

อายุ   : 53 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 5.44 

คุณวุฒิทางการศึกษา  : - ปรญิญาโท การจดัการงานคอมพวิเตอรแ์ละวิศวกรรม มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

  - ปรญิญาตรี คอมพิวเตอรธ์ุรกจิ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวัติการอบรม  : 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of 

Director (IOD) 

ประสบการณก์ารทาํงาน : 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ – 1 รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท 

 
 

นายธนวุฒ ิสุนทรเดชา 
กรรมการบรษิัท / ผู้อาํนวยการฝ่ายงานบริการลูกค้า 

 

วันทเีข้ารับตาํแหน่ง  : 18 ตุลาคม 2561 

อายุ   : 48 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 0.45 

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปรญิญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศทางการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

  - ปรญิญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยับรูพา 

ประวัติการอบรม  : 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of 

Director (IOD) 

ประสบการณก์ารทาํงาน : 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายงานบรกิารลกูคา้ บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ – 1 รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท 

 
 

นางปฐมพร ศรีสุธรรมพร 
กรรมการบรษิัท / ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

 

วันทเีข้ารับตาํแหน่ง  : 18 ตุลาคม 2561 

อายุ   : 49 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 0.20 

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม : - 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of   

Director (IOD) 

- 2562 Thai Financial Reporting Standards (TFRS) New update, MYC Management Co., Ltd. 

- 2562 Risk Management (Advance) COSO ERM of 3/2561 MYC Management Co., Ltd. 

- 2561 Orientation Course : CFO focus on financial reporting, Federation of   Accounting 

Professions 

ประสบการณก์ารทาํงาน : 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท และผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2558 - 2559 ผูอ้าํนวยการบญัชกีารเงิน บรษิัท เมดเิตอรเ์รเนยีน ชิปปิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

2557 - 2558 Financial Controller (ประเทศไทยและประเทศพมา่) บรษิัท คมัมนิส ์ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ – 1 รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท 

 
 

นายณัฐเชษฐ ์เทพูปถัมภ ์
กรรมการบรษิัท / ผู้อาํนวยการฝ่ายโซลูชัน 

 

วันทเีข้ารับตาํแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561 

อายุ   : 37 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 1.76 

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพอืการบรหิาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม : 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of 

Director (IOD) 

ประสบการณก์ารทาํงาน : 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพ์ีเรยีนซ ์จาํกดั 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายโซลชูนั บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2554 - 2559 Engagement Manager บรษิัท ลานนาซอฟทเ์วิรค์ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ – 1 รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท 

 
 

นางเกวลิน เลศะวานิช 
กรรมการบรษิัท  

 

วันทเีข้ารับตาํแหน่ง : 24 กมุภาพนัธ ์2564 

อายุ   : 32 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 0.10 

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปรญิญาตรี บญัชีบณัทิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1)  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประกาศนียบัตร  : ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย เลขที 12019 

ประวัติการอบรม  : CFO’s Orientation for New IPOs รุน่ 5 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ประสบการณก์ารทาํงาน : 

2563 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการนกัลงทนุสมัพนัธ ์ บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2561 - 2563   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บรษิัท ไวน ์คอนเน็คชนั จาํกดั 

2560 - 2561 หวัหนา้งานฝ่ายวางแผนและวิเคราะหท์างการเงิน บรษิัท อโกดา้ เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

2558 – 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บรษิัท ไวน ์คอนเน็คชนั จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ – 1 รายละเอยีดเกียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท 

 
 

นางกนกนุช ณ ระนอง 
เลขานุการบรษิทั  

 

วันทเีข้ารับตาํแหน่ง : 18 ตุลาคม 2561 

อายุ   : 53 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ : - ไม่มี - 

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปรญิญาตรี การจดัการทวัไป มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ประวัติการอบรม  : - หลกัสตูร Company Secretary Program – CSP รุน่ท ี93/2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 

บรษิัทไทย (IOD) 

  - หลกัสตูร Effective Minute Taking – EMT รุน่ท ี42/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณก์ารทาํงาน : 

2561 – ปัจจบุนั : เลขานกุารบรษิัท     บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2548 – ปัจจบุนั : เลขานกุารบรษิัท      บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ – 2 รายละเอียดกรรมการของบรษิัทย่อย 
 

 

เอกสารแนบ –  รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายชือกรรมการ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติง จาํกดั 
บริษัท ไอแอนดไ์อ เอก็ซพ์ีเรียนซ ์

จาํกัด 

1. นาย สมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ /, AD /, AD 

2. นางสาว กาญจนา ลิมปัญญาเลิศ /, AD, MD  

3. นาย ณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์  /, AD 

หมายเหตุ:      / = กรรมการ        AD = กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม        MD = กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ – 3 รายละเอียดเกียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของบรษิัท 

 
 

เอกสารแนบ –   รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัท 

บรษิัทไดท้าํการแต่งตงับรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง จาํกดั เป็นผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบภายใน โดยมีนาย นนัทชยั ศิรพินัธ ์ซึงดาํรงตาํแหน่ง 

Executive Consultant เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดของผูต้รวจสอบภายในแสดงดงัต่อไปนี 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ไรซ ์คอนซลัติง จาํกดั 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน นาย นนัทชยั ศิริพนัธ ์

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science, IT Management, King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang. 

- Bachelor of Computer Engineering, Kasetsart University 

ประสบการณก์ารทาํงาน 

Company Year Position 

Rise Consulting Co., Ltd 2015 - Current Audit Manager / Executive Consultant 

Fatima R.B.D.S international Co.,Ltd 2011 – 2015 IT Manager  

True Cooperation PCL 2009 – 2011 Senior Network Engineer 

SCS Enterprise System Co., LTD 2007 – 2009 Senior Security Engineer 

Xylogic Services Co., LTD 2003 – 2007 Network and System Engineer 

การฝึกอบรมทเีกยีวข้อง - Instructor of CPIAT Training course by THEIIA 

- CIA Training Course  

- CISA , CISSP Training Course 

- QMS, ISMS Lead Auditor Training Course 

- Certificate ISO9001 , ISO/IEC27001 Training Course 

- Effective Internal Control for Success IPO by SET 

Professional Qualification - Certified Information System Auditor (CISA) 

- Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 

- Certified Data Protection Officer by CEPAS 

- Certified ISO/IEC 27001:2013 CQI and IRCA Lead Auditor 

- Certified ISO/IEC 27001:2013 Lead Implementer 

- IT Professional: Server Administrator on MS Server 2008 

- IT Professional (MCITP) , Technology Specialist (MCTS) 

- Technology Specialist: Windows Server 2008 Network Infrastructure, 

Configuration / AD , Configuration 

- Technology Specialist: Windows Server 2008  

- VMware vSphere: Troubleshooting [V4x] 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ – 4 รายละเอียดเกียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 
 

เอกสารแนบ –  รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

- ไม่มี -  

 



บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ – 5 เอกสารแนบอนืๆ 

 

 

เอกสารแนบ –  เอกสารแนบอืน ๆ  

- ไม่มี -  
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