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WE BELIEVE IN THE  POWER OF 

TECHNOLOGY,  DATA, AND CREATIVITY THAT 

UNLOCK BUSINESS OPPORTUNITIES AND  

UNLEASH ITS POTENTIAL.
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

สารจากประธาน
กรรมการบริษัท
ปี	2564	ท่ีผ่านมา	ยังคงเป็นปีท่ีประชากรและองค์กรธุรกิจท่ัวโลก 
เผชิญกับความไม่แน่นอน	อันสืบเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด
ของโรค	Covid-19	สำาหรับในประเทศไทย	แม้ ว่าประชากร
ในประเทศจะได้รับวัคซีน	Covid-19	มากขึ้ นในช่วงปลายปี	
และหลายธุรกิจสามารถกลับมาดำ าเนินธุรกิจได้ เป็นปรกติ
แล้วก็ตาม	แต่การปรับตัวและสร้างองค์กรท่ี ยึดหยุ่ นนั้ น	ยัง
คงเป็นเรื่ องท่ี ภาคธุรกิจต้องให้ความสำ าคัญ	 เพื่ อให้ ธุ รกิจ
สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนท่ีอาจะเกิดขึ้ น	และการนำา
ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นตัวช่วยในการดำาเนินธุรกิจน้ัน	
ก็ เป็นทางเลือกท่ี องค์กรต่างๆ	เลือกใช้

ในส่ วนของภาครั ฐและประชาชนก็ มี การปรั บตั วและนำ า
ดิ จิ ทั ล เทคโนโล ยี มาใช้ มากขึ้ นอย่ าง เ ห็ นไ ด้ ชั ด เช่ น กั น 
เช่ น 	 การออกแคมเปญ	 เราไม่ ท้ิ ง กั น	 เราชนะ	 ไทยชนะ	
และคนละครึ่ ง น้ั น 	 เ ป็ น ตั วผ ลั ก ดั น ใ ห้ คนไทย 	 รวม ถึ ง 

นายเพิ่ มสุข	สุทธิ นุ่ น
ประธานกรรมการบริ ษัท

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	เข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้ นเช่นกันเพ่ือรับสิทธิ์ ต่างๆ	และเข้าถึงการบริการจากทางภาครัฐ 
จะเห็นได้ ว่าดิ จิ ทัลเทคโนโลยี น้ั นได้ มีบทบาทในการใช้ชี วิตของเรามากขึ้ นเรื่ อยๆ	อย่างชัดเจน
ซึ่ งปัจจัยเหล่าน้ีได้ส่งผลบวกแก่บริษัทฯ	ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มีรายได้ท้ังจากการ 
หาลูกค้าใหม่ท่ี ต้องการเปล่ี ยนแปลงการดำาเนินงานด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี 	และจากลูกค้าปัจจุบันท่ี มีการเปล่ี ยนแปลงระบบ
ไปเป็นระบบคลาวด์ 	(Cloud	Computing)	กันมากขึ้ น

สำ าหรับในปี 	 2565	 แม้ ว่ าเรายั งไม่ สามารถประเมินสถานการณ์ ได้ ว่ าจะดีขึ้ นหรือไม่ 	 ทางบริ ษัทฯ	 ก็พร้อมท่ี จะปรับตัว	
พัฒนาการดำาเนินงานและการบริการลูกค้าให้ดี ยิ่ งขึ้ น	และครบวงจรมากยิ่ งขึ้ น	เรายังคงมุ่ งหวังท่ี จะเป็นพันธมิตรท่ี มุ่ งม่ั น 
ทุ่ มเท	และได้รับความไว้วางใจในการช่วยให้ลูกค้าเติบโตและประสบความสำาเร็จในยุคเศรษฐกิจดิ จิ ทัล	 ในขณะเดียวกัน 
เราก็ มีความมุ่ งม่ั นท่ี จะมองหาโอกาสในการเติบโต	 ก้าวเป็นผู้ นำ าในอุตสาหกรรม	 เพ่ื อสร้ างผลตอบแทนให้ กับผู้ ถือหุ้ น 
ของบริ ษั ทฯ 	 พ ร้ อม กั บ มี ส่ วนร่ วม ในการ พัฒนา สั งคมและ ชุ มชนไปพร้ อม 	 ๆ 	 กั น 	 ในฐานะ ตั วแทนของบริ ษั ทฯ 
ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	ทุกคนท่ีทำางานอย่างทุ่ มเท		รวมถึงลูกค้า	นักลงทุน	พันธมิตร	และสื่ อมวลชน
ท่ี ได้ให้การสนับสนุนบริ ษัทฯ	เป็นอย่างดีมาโดยตลอด	และหวังว่าจะยังได้ รับการสนับสนุนอย่างดีจากทุกท่านต่อไป
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ในส่ วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ 	 กลุ่ มบริ ษัทฯ	 ได้ เป็นพันธมิตรกับผู้ ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลกจากสหรั ฐอเมริกา	 2	 ราย 
คือ	Coupa	Software	แพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการจัดซื้ อจัดหาของธุรกิจ	BSM	(Business	Spend	Management)	และ 
Vonage	ผู้ให้บริการระบบ	Cloud	Telephony	โดยเราเป็นพันธมิตรรายแรกในประเทศไทย	นอกจากน้ี	บริษัท	ไอซีอี	คอนซัลต้ิง	จำากัด	หรือ	iCE 
ซึ่ งเป็นบริ ษัทในเครือได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้ นเอง	เพื่ อช่วยในการนำาระบบ	(Migrate)	ERP	จากระบบ	On	Premise	ขึ้ น
สู่ ระบบ	Cloud	ERP	ได้อย่างรวดเร็ว	ช่วยลดความยุ่ งยากในการเปล่ี ยนแปลงระบบให้แก่ลูกค้า

ทางด้านการสร้างความยั่ งยืนให้แก่องค์กร	 ในปี น้ี เราได้นำ ากรอบการดำ าเนินธุรกิจ	 ESG	 (Environmental,	 Social,	 and 
Governance)	ท่ียึดถือแนวคิดความใส่ใจสิ่ งแวดล้อม	สังคม	และหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแกนสำาคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจ	เพื่ อสร้าง 
การเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาความเป็นอยู่ ท่ี ดีขึ้ นท้ั งในมิติสังคมและสิ่ งแวดล้อม

สำาหรับในปี	2565	น้ี 	ก็ ยังคงเป็นปีท่ี ท้าทายสำาหรับองค์กรธุรกิจ	สถานการณ์ ท่ี ไม่แน่นอนจะยังคงอยู่ กับโลกของเรา	ในฐานะ
ท่ี 	iiG	เป็นท่ีปรึกษาในเรื่ องดิ จิทัลและเทคโนโลยี ท่ี มีความเชี่ ยวชาญ	มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพมายาวนาน	เราพร้อมท่ี
จะเคียงข้างเป็นพันธมิตรท่ี ดี 	และเราก็ไม่หยุดท่ี จะมองหาโอกาสในการเติบโต	ก้าวเป็นผู้ นำา	ในอุตสาหกรรม	เพื่ อสร้างผล
ตอบแทนให้กับผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัทฯ	พร้อมกับมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนไปพร้อม	ๆ	กัน

ในฐานะตัวแทนของบริ ษัทฯ	 ขอขอบคุณผู้ บริหารและพนักงานของบริ ษัทฯ	ทุกคนท่ี ทุ่ มเททำ างานอย่ างเต็มกำ าลั งความ
สามารถท่ามกลางสถานการณ์ ท่ี ไม่แน่นอน	รวมถึงลูกค้า	นักลงทุน	พันธมิตร	และสื่ อมวลชนท่ี ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ	
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
ปี	2564	น้ี 	นับเป็นปีแห่งการเติบโตอีกขั้นของ	iiG	หลังจากท่ี เรา
ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	เม่ื อปี	2563 
โดยเราได้สร้างการเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร 
ของเราในหลายส่วนด้วยกัน	ด้วยการขยายและต่อยอดจากสิ่ งท่ี 
เรามีความเชี่ ยวชาญ

โดยบริษัทฯ	ได้ร่วมกับ	บริษัท	วิริยะ	พรอพเพอร์ต้ี 	จำากัด	จัดต้ัง
บริษัทร่วมทุน	บริษัท	ไอแอนด์ไอ	เวนเจอร์	จำากัด	หรือ	iiV	เพื่ อ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ให้แก่ธุรกิจ
ประกัน	ท้ังประกันชีวิต	และประกันวินาศภัย	ท่ี ต้องการปรับปรุง 
ระบบการดำาเนินธุรกิจด้านประกันด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี	และได้เข้า 
ซื้ อหุ้นสามัญ	บริษัท	ดิจิเนทีฟ	จำากัด	ผู้ให้บริการให้คำาปรึกษาและจัด 
แผนงานและกลยุทธ์ด้านต่างๆ	อาทิ	การตลาด,	โฆษณา,	ดิจิทัล 
มาร์เก็ตต้ิงฯลฯ	เพื่ อขยายและเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้กับทาง 
บริษัททางด้านการตลาดดิจิทัล

สมชาย	เมฆะสุวรรณโรจน์
ประธานเจ้าหน้าท่ี บริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

นายเพ่ิมสุข สุทธินุ่น
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการสรรหาและพิจารณา 
  ค่าตอบแทน

นายธนวุฒิ สุนทรเดชา
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร

นายยศ กิมสวัสดิ์ 
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและ    
  พิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
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ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์
• กรรมการบริษัท
• รองประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางเกวลิน เลศะวานิช
• กรรมการบริษัท
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน
• กรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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2548
● Oracle Presales Champion Award
    e-Business Suite - Thailand

2549
● Oracle Partner of the Year
    "Best OPN Partner” - APAC
● Oracle Partner of the Year
    “Value - Added Reseller” - Thailand

2550
● Oracle Partner of the Year
    "Presales Champion - Thailand
● Partner of the Year
   "Oracle Reseller - Thailand

● Oracle Applications
    Partner of the Year  - Thailand
● Outstanding & Dedicated Service Partner
    Professional for Oracle – Thailand

2551

2552
● Oracle Applications 
    Partner of the Year - APAC

2553 
● Oracle Applications
    Partner of the Year - Thailand

2563
● Salesforce APAC
    Partner of The Year

2554
 ● Oracle Applications
     Partner of the Year – APAC 

รางวัลเเห่ง
ความภาคภูมิใจ 



9

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

กิจกรรมและเหตุการณ์สำาคัญปี 2564 
เมษายน 

จัดประชุมผู้ ถือหุ้นประจำาปี	2564	ผ่านระบบ 
E-AGM

เมษายน 

ร่วมเป็นพันธมิตรกับ	Coupa	ให้บริการปรึกษา 
ออกแบบและติดต้ังซอฟต์แวร์สำาหรับการ
จัดการการใช้จ่ายของธุรกิจ	Business	Spend 
Management	(BSM)	เป็นรายแรกในประเทศไทย 

มิถุนายน 

จัดต้ังบริษัท	ไอแอนด์ไอ	เวนเจอร์	จำากัด	หรือ	iiV 
ร่วมกับ	บริษัท	 วิริยะ	พรอพเพอร์ ต้ี 	 จำากัด	
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการด้านดิจิทัล 
อินชัวรันส์ให้แก่ธุรกิจประกันในประเทศไทย
และภูมิภาค กันยายน

ซ้ือหุ้นสามัญ	บริษัท	ดิจิเนทีฟ	จำากัด	ผู้ให้บริการ 
ให้คำาปรึกษาและจัดแผนงานและกลยุทธ์ด้าน 
ต่างๆ	อาทิ	การตลาด,	โฆษณา,	การตลาดดิจิทัล 
ฯลฯ	เพื่ อขยายและเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ให้ กับทางบริ ษัททางด้านการตลาดดิจิทัล

สิงหาคม 

ร่วมเป็นพันธมิตรกับ	Vonage	 ผู้ ให้บริการ
การส่ือสารบนระบบคลาวด์เป็นรายแรกใน
ประเทศไทย

สิงหาคม 

บริษัท	ไอซีอี	คอนซัลต้ิง	จำากัด	หรือ	iCE	บริษัท 
ในเครือ	ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทาง 
วิชาการ	กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย	เพื่อรว่มพฒันาคณุภาพ 
หลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีด้านบัญชีและธุรกิจ

2548
● Oracle Presales Champion Award
    e-Business Suite - Thailand

2549
● Oracle Partner of the Year
    "Best OPN Partner” - APAC
● Oracle Partner of the Year
    “Value - Added Reseller” - Thailand

2550
● Oracle Partner of the Year
    "Presales Champion - Thailand
● Partner of the Year
   "Oracle Reseller - Thailand

● Oracle Applications
    Partner of the Year  - Thailand
● Outstanding & Dedicated Service Partner
    Professional for Oracle – Thailand

2551

2552
● Oracle Applications 
    Partner of the Year - APAC

2553 
● Oracle Applications
    Partner of the Year - Thailand

2563
● Salesforce APAC
    Partner of The Year

2554
 ● Oracle Applications
     Partner of the Year – APAC 

รางวัลเเห่ง
ความภาคภูมิใจ 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

YoY Growth : 25%
3Y CAGR : 32%
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำาเนินงาน
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างและการดำาเนินงานของ
กลุ่มบริษัท

บริ ษัท	ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ ป	จำ ากัด	(มหาชน)	(“บริ ษัทฯ”	หรือ	“iiG”)	ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านดิจิทัล
และเทคโนโลยีแบบครบวงจร	ให้บริการแก่องค์กรธุรกิจต่าง	ๆ	ท่ี มีความต้องการเปล่ี ยนแปลงปรับปรุง
กระบวนการทำางานโดยนำาเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่ อให้เพิ่ มประสิทธิภาพในการทำางาน	หรือปรับเปล่ียน
รูปแบบการดำาเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 	เพื่ อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและยั่ งยืน	

หมายเหตุ

1.	บจก.	ไอซีอี	คอนซัลต้ิ ง	จัดต้ั งขึ้ นเม่ือ	5	มกราคม	2544	ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบ 
ติดต้ังระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	(ERP)	และเป็นตัวแทนจำาหน่ายระบบซอฟต์แวร์	Oracle		ภายในประเทศ 
ซึ่ งบริ ษัทฯ	ถือหุ้ นคิดเป็นร้อยละ	100

2.	บจก.	ไอแอนด์ไอ	เอ็กพีเรียนซ์ 	จัดต้ั งขึ้ นเม่ื อ	25	มิถุนายน	2562	เพื่ อให้บริการให้คำ าปรึกษา	การ
วางแผนกลยุทธ์แบรนด์	การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า	และการตลาดดิจิทัล		ภายในประเทศ	
ซึ่ งบริ ษัทฯ	ถือหุ้ นคิดเป็นร้อยละ	100

3.	บจก.	ดิ จิ เนทีฟ	บริ ษัทฯ	ได้ เข้าทำ ารายการเข้าซื้ อกิจการ	บจก.	ดิ จิ เนทีฟ	ในสัดส่วนร้อยละ	60	เม่ื อ
วันท่ี 	1	กันยายน	2564	เพ่ื อขยายธุรกิจเพื่ อรองรับการให้บริการด้านการตลาดดิจิทัล	ภายในประเทศ

4.	บจก.	ไอแอนด์ไอ	เวนเจอร์ 	 	บริ ษัทฯ	ได้ จัดต้ั งบริ ษัทร่วมลงทุน	เม่ื อวันท่ี 	11	มิถุนายน	2564	เพื่ อ
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ 	และงานบริการท่ี เก่ี ยวข้อง	ร่วมกับ	บจก.	วิริยะพรอพ
เพอร์ ต้ี 	โดยบริ ษัทฯ	มี สัดส่วนการถือหุ้ นคิดเป็นร้อยละ	50

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด บริษัท ดิจิเนทีฟ จำกัด บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จำกัดบริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กพีเรยีนซ์ จำก
100% 100% 60% 50%

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

เป็นพันธมิตรที่มุ่งมั่น ทุ่มเทและได้รับความ
ไว้วางใจมากที่สุดในการช่วยให้ลูกค้าประสบ
ความสำาเร็จและเติบโตทางธุรกิจ เพ่ิมขีดความ
สามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

พันธกิจ (Mission)

•	สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีความ
สามารถสู งสุ ดในการสร้ างการเจริญ
เติบโตแก่ลู กค้ าเหนือข้อจำ ากั ดในยุค
เศรษฐกิจดิจิ ทัล

“

“

วิสัยทัศน์ (Vision)

•	เสริมความสามารถของลูกค้าให้สูงสุด
ผ่ านการทำ างาน ท่ี ใก ล้ ชิ ดและความ
เชี่ ยวชาญท่ี เหนือระดับ

•	สร้างสรรค์และส่งต่อความยั่ งยืนสู่ ผู้
เก่ี ยวข้องทุกภาคส่วน
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

เราเต็มเป่ี ยมไปด้วยความกระตือรือร้น
และความรักในทุกสิ่ งท่ีทำาและนำาเสนอ
ให้ กับลูกค้า	 โดยมีความภาคภู มิ ใจใน
องค์กร	เป็นแรงขับเคล่ือนสำาคัญท่ีช่วย
ให้เราพร้อมท่ีจะดำาเนินงานอย่างเต็มท่ี	
เพ่ื อบรรลุเป้าหมายท่ี มีร่วมกันและก้าว
ขึ้ นมาเป็นผู้นำาในการให้บริการท่ี ดีท่ีสุด

เราให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้ นนำาระดับ
โลก	เพื่ อสร้างผลลัพธ์ ท่ี เป็นเลิศให้ กับ
ลูกค้าของเรา	สร้างผลงานเป็นท่ีประจักษ์
มากมายและยาวนาน	เรายึดม่ันในความ
เป็นธรรม	ความซื่ อสัตย์ 	ยุ ติธรรม	และ
ถือเอาจริยธรรมเป็นมาตรฐานสำ าคัญ
ในการทำ างานควบคู่ ไปกับการกำ ากับ
ดูแลกิจการ

เราเป็นคู่ ค้า	คู่ คิดท่ี ไว้วางใจได้ 	เพ่ื อให้ 
ลู ก ค้ า ดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม
ประสิ ทธิ ภาพ	 ตลอดจนมุ่ ง ม่ั น ท่ี จะ
ตอบสนองความต้องการท่ีสร้างความพึง
พอใจกับผู้ เก่ี ยวข้องทุกภาคส่วนอย่าง
เต็มกำาลัง	เราปลูกฝังจิตวิญญาณของทีม
ท่ีแข็งแกร่ง	เพื่ อมุ่ งสู่ เป้า	หมายร่วมกัน

เราทำ างานหนักเพ่ื อข้ามผ่านอุปสรรค	
สร้างสรรค์ระบบงานท่ีตอบโจทย์ลูกค้า
อย่างแท้จริง	สร้างความสัมพันธ์ ท่ี ดี กับ
ลูกค้าระยะยาว	และสร้างความสำาเร็จ
และการเจริญเติ บโตอย่ างยั่ งยื นแก่
ธุรกิจของลูกค้า

Passion Credential

Partnership Client Solutions
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
ความเป็นมา

บริ ษัท	 ไอแอนด์ไอ	 กรุ๊ ป	 จำ ากัด	 (มหาชน)	 (“บริ ษัทฯ”	หรือ	 “iiG”)	 จดทะเบียนก่อต้ั งเม่ื อวันท่ี 	 23	
กรกฎาคม	2534	ด้วยทุนจดทะเบียนชำาระแล้วเริ่ มแรก	5	ล้านบาท	ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านดิจิทัล
และเทคโนโลยีแบบครบวงจร	ให้บริการครอบคลุมต้ั งแต่ระบบหลังบ้าน	(Back	Office)	ระบบหน้าบ้าน	
(Front	Office)	ไปจนถึงจุดท่ี ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์ กับลูกค้า	(Customer	Touch	Point)	โดยบริ ษัทฯ	ได้
เป็นพันธมิตรกับเทคโนโลยีชั้ นนำ าระดับโลก	 เพื่ อนำ าเทคโนโลยี ท่ี มีคุณภาพและทันสมัยมาใช้ ในการ
ให้บริการ	ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีแบบครบวงจร	ให้บริการครอบคลุมต้ั งแต่ระบบหลังบ้าน	(Back		

งานในฝ่ายต่าง	ๆ	ขององค์กรเข้าด้วยกัน	ทำาให้การ
วางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	และช่วย
ลดเวลาและขั้ นตอนการปฏิบั ติ งาน	 จึ งมองหา	
Partner	 เพื่ อทำ าการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้ น	
บริ ษัทฯ	 จึงเร่ิ มวางแผนในการเพิ่ มฐานลูกค้าใน
กลุ่ มอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	ประกอบกับการท่ีบริ ษัท	
ออราเคิล	คอร์ปอเรชั่ น	(ประเทศไทย)	จำ ากัด	ซึ่ ง
มี ความชำ านาญในการให้บริการระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรแก่กลุ่ มลูกค้าในอุตสาหกรรมการ
เงินและอุตสาหกรรมค้าปลีก	อยู่ ระหว่างการหาหุ้น
ส่วนทางธุรกิจ	(Partner)	ในประเทศไทย	จึงได้แต่ง
ต้ั งบริ ษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำ าหน่ายในประเทศไทย	
ภายใต้ซอฟต์แวร์ของ	Oracle	โดยบริ ษัทฯ	ได้รับ
การแต่งต้ั งเป็นตัวแทนจำาหน่ายระบบซอฟต์แวร์
จากทาง	Oracle	ในปี	2538	ต่อมาบริ ษัทฯ	ทำาการ
โอนย้ายธุรกิจท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบติด
ต้ั งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	(ERP)	และเป็น
ตัวแทนจำาหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง	Oracle	
ให้แก่บริ ษัท	ไอซี อี 	คอนซัลต้ิ ง	จำ ากัด	(“ICE”)	ซึ่ ง
เป็นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ	

ในปี 	 2541	 QAD	 Inc.	 เล็ งเห็นถึ งศักยภาพการ
เติบโตของธุรกิจการให้บริการติดต้ั งระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรของบริษัทฯ	จึงทำาการซื้ อธุรกิจท่ี
ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ังระบบวางแผน

โดยบริ ษัทฯ	 เร่ิ มต้นจากการเป็นท่ีปรึกษาและให้
บริการออกแบบติดต้ังระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	
(ERP)	และเป็นตัวแทนจำาหน่ายระบบซอฟต์แวร์จาก
ทาง	QAD	ซึ่ งเป็นระบบสารสนเทศท่ีรวมข้อมูลของ
ฝ่ายงานต่าง	ๆ	ในองค์กรและสร้างระบบงานและ
กระบวนการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	รวดเร็ว
และเชื่ อมโยงข้อมูลของทุกฝ่ายได้อย่างครบวงจร	
ทำ าให้การทำ างานของฝ่ายงานต่าง	 ๆ	 ในองค์กร
มีความสะดวก	 ชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่ งขึ้ น	
โดยบริษัทฯ	ได้รับการแต่งต้ั งเป็นตัวแทนจำาหน่าย
ระบบซอฟต์แวร์จากทาง	QAD	Inc.	ซึ่ งเป็นผู้นำาใน
การให้บริการซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร	(ERP)	สำาหรับอุตสาหกรรมการผลิตท่ัวโลก	
โดยเน้นในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ	
ได้แก่ 	 อุตสาหกรรมยานยนต์	 อุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภค	บริ โภค	 อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ื อง
ด่ื ม	 อุตสาหกรรมสินค้าเทคโนโลยี 	 อุตสาหกรรม
หนัก	 และอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ 	
ชีวเวชศาสตร์	

จากการท่ี บริ ษัทฯ	 ดำ าเนินธุ รกิจเก่ี ยวกับระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กรเป็นระยะเวลากว่า	3	ปี	
ทำ าให้ 	นายสมชาย	เมฆะสุวรรณโรจน์ 	มองเห็นถึง
โอกาสและการขยายตัวของกลุ่ มผลิตภัณฑ์ ด้าน
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	จากการท่ี ระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กรสามารถเชื่ อมโยงระบบ
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ทรัพยากรองค์กร	(ERP)	และตัวแทนจำาหน่ายระบบ
ซอฟต์แวร์	ในส่วนท่ีมาจาก	QAD	จากบริษัทฯ	ให้แก่
บริ ษัท	คิวเอดี	(ประเทศไทย)	จำากัด	ซึ่ งเป็นบริ ษัท
ท่ี ร่วมกันก่อต้ั งระหว่างบริษัทฯ	และ	QAD	Inc.	โดย
บริ ษัทฯ	 ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ	 25	ของทุนจด
ทะเบียนและชำาระแล้ว	ต่อมา	บริ ษัทฯ	ได้ทำ าการ
ขายหุ้ นสามัญของบริ ษัท	 คิวเอดี 	 (ประเทศไทย)	
จำ ากัด	ท้ั งหมดให้แก่ 	QAD	Inc.	โดยคิดเป็นร้อยละ	
25	ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วในปี 	2551

ในปี 	 2555	บริ ษัทฯ	 เริ่ มขยายธุรกิจจากการให้
บริการติดต้ั งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	มายัง
ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	(CRM)	
ซึ่ งเป็นระบบท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน
ให้กับพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด	บริษัทฯ	
จึงเริ่ มธุรกิจท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ัง
ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	(CRM)	
และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง	Salesforce	
โดยได้รับการแต่งต้ั งจาก	Saleforce.com	Inc.	ซึ่ ง
เป็นผู้นำาในระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า	
(CRM)	 ท่ี มีส่ วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของผู้ ใช้
งานมากท่ี สุดในโลก

นอกจากน้ี 	เพ่ื อให้กลุ่มบริษัทฯ	สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร	กลุ่มบริษัทฯ	
จึงมีการให้บริการให้คำ าปรึกษาด้านการออกแบบ

และบริหารจัดการประสบการณ์ 	 (Experience	
Management ) 	 ประกอบด้ วยประสบการณ์
แบรนด์	(Brand	Experience)	ประสบการณ์ลูกค้า	
(Customer	Experience)	และประสบการณ์ของ
พนักงาน	 (Employee	 Experience)	 ผ่ านการ
ศึกษาตลาด	 การวิ เคราะห์ ปัญหาของธุรกิจและ
แบรนด์	การทำาความเข้าใจกลุ่มผู้บริโภค	หรือ	เป้า
หมายผ่านเครื่ องมือท่ีหลากหลาย	เพื่ อช่วยในการ
วางแผนกลยุทธ์ 	 การสร้างแบรนด์และการตลาด	
การออกแบบการให้บริการ	(Service	Design)	การ
ออกแบบเส้นทางการเดินของลูกค้า	 (Customer	
Journey	Design)	ตลอดจนการการบริหารจัดการ
ข้อมูลลูกค้า	 (Customer	 Data	Management)	
และการทำ าตลาดดิ จิ ทัล	 (Digital	 Marketing)	
บนเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม	ผ่านบริษัท	 ไอแอนด์
ไอ	เอ็กซ์พี เรียนซ์ 	จำ ากัด	(“IIXP”)	ซึ่ งเป็นบริ ษัท
ย่อยของบริษัทฯ	

เม่ือวันท่ี 	28	สิงหาคม	2562	ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือ
หุ้ นครั้ งท่ี 	3/2562		ได้ มีมติอนุมั ติการแปรสภาพ
เป็นบริ ษัทมหาชนจำากัด	พร้อมท้ั งเปล่ี ยนชื่ อเป็น	
บริ ษัท	ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ ป	จำากัด	(มหาชน)		ปัจจุบัน	
บริ ษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	50	ล้านบาทและทุนจด
ทะเบียนเรียกชำาระแล้วจำานวน	50	ล้านบาท	แบ่งเป็น 
หุ้ นสามัญจำ านวน	 100	 ล้ านหุ้ น	 มูลค่าท่ี ตราไว้  
หุ้ นละ	0.50	บาท



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

-	จดทะเบียนก่อต้ั งบริษัท	ไอแอนด์ไอ	จำากัด	ด้วยทุนจดทะเบียนและชำาระ
แล้ว	5	ล้านบาท	เพื่ อประกอบธุรกิจท่ี ปรึกษาและให้บริการ	ออกแบบติด
ต้ั ง	ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	(ERP)	และเป็นตัวแทนจำาหน่าย	ระบบ
ซอฟต์แวร์ 	QAD

พัฒนาการที่สำาคัญ

2534

2536 	-	เพิ่ มทุนจดทะเบียน	จาก	5	ล้านบาท	เป็น	10	ล้านบาท	เม่ือวันท่ี 	5	เมษายน	
2536	โดยการออกหุ้นสามัญ	5,000	หุ้ น	มูลค่าท่ี ตราไว้ หุ้ นละ	1,000	บาท

-	 เริ่ มดำ าเนินธุรกิจท่ี ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ั งระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กร	(ERP)	และเป็นตัวแทนจำาหน่ายระบบซอฟต์แวร์ 	Oracle
 

2538

2544
-	ก่อต้ั งบริ ษัท	ไอซี อี 	คอนซัลต้ิ ง	จำ ากัด	ด้วยทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว	
5	 ล้ านบาท	 เพื่ อประกอบธุรกิจท่ี ปรึ กษาและให้บริ การออกแบบติดต้ั ง
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	 (ERP)	 และเป็นตัวแทนจำ าหน่ ายระบบ
ซอฟต์แวร์ 	Oracle

2550

 
-	ลดทุนจดทะเบียนจาก	10	ล้านบาท	เป็น	5	ล้านบาท	โดยการลดจำานวน
หุ้นสามัญจาก	10,000	หุ้ น	มูลค่าหุ้ นท่ี ตราไว้ หุ้ นละ	1,000	บาท	ลงเหลือ
จำานวน	5,000	หุ้ น	มูลค่าท่ี ตราไว้ หุ้ นละ	1,000	บาท

2555 -	เริ่ มดำาเนินธุรกิจท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ังระบบบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ กับลูกค้า	(CRM)	และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์ 	Salesforce

2560
-	เริ่ มดำ าเนินธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ

-	ก่อต้ั งสำานักงานจังหวัดเชียงใหม่
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2562

-	ก่อต้ังบริษัท	ไอแอนด์ไอ	เอ็กซ์พีเรียนซ์	จำากัด	ด้วยทุนจดทะเบียน	1	ล้านบาท 
เพ่ื อประกอบธุรกิจท่ี ปรึกษาด้านการวางแผน	กลยุทธ์แบรนด์ 	 การสร้ าง
และบริหารประสบการณ์ลูกค้า	และการตลาดดิจิทัล

-	เพิ่ มทุนจดทะเบียนจาก	5	ล้านบาท	เป็น	50	ล้านบาท	และเปล่ี ยนแปลง
มูลค่าหุ้นท่ี ตราไว้จากเดิมหุ้นละ	100	บาท	เป็นมูลค่าท่ี ตราไว้ หุ้ นละ	0.50	
บาท	เพ่ื อรองรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนจำ านวนไม่ เกิน	25	ล้านหุ้น	มูลค่าท่ี ตราไว้ หุ้ นละ	
0.5	บาท	เพื่ อเสนอขายให้แก่ประชาชน	(IPO)

-	จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	และเปล่ียนชื่ อเป็น	บริษัท	ไอแอนด์ไอ 
กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

-	ก่อต้ังบริษัทร่วมทุน	บริษัท	ไอแอนด์ไอ	เวนเจอร์	จำากัด	(iiV)	เพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ทางด้านดิจิทัลอินชัวรันส์	(Digital	Insurance)	และงานบริการท่ี เก่ี ยวข้อง

-	เข้าทำารายการเข้าซื้ อกิจการบริ ษัท	ดิ จิ เนทีฟ	จำ ากัด	(Diginative)		เพื่ อ
รองรับการให้บริการท่ีปรึกษาและจัดแผนงานกลยุทธ์ ด้านต่าง	ๆ	อาทิ	การ
ตลาด,โฆษณา	และ	การตลาดดิจิทัล

-	เริ่ มดำาเนินธุรกิจท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ั ง	ระบบการจัดการ
การจัดซื้ อจัดหา	BSM	(Business	Spend	Management)	จาก	Coupa	เป็น
รายแรกในประเทศไทย

-	เริ่ มดำาเนินธุรกิจท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ั งระบบการส่ือสาร
ของธุรกิจบนระบบ	Cloud	จาก	Vonage	เป็นรายแรกในประเทศไทย

2564

2563

-		เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 	เอ็ม	เอ	ไอ	ภายใต้ชื่ อย่อหุ้ น	“IIG”

-	ก่อต้ั งสำานักงานท่ี 	อ.หาดใหญ่ 	จ.สงขลา	

-	เริ่ มดำาเนินธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่ อ	ธุรกิจ	
(Data	Analytics	&	Management)	ภายใต้ชื่ อหน่วยธุรกิจ	“iiG	Data”

19
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
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รายงานการใช้เงินเพ่ิมทุน
ตามท่ีบริ ษัท	ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ ป	จำ ากัด	(มหาชน)	(“บริ ษัทฯ”)	ได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนต่อประชาชนครั้ งแรก	(“IPO”)	
จำ านวน	25,000,000	 หุ้ นในราคาเสนอขายหุ้ นละ	6.60	บาท	และได้นำาหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ 	 เอ็ม	 เอ	ไอ	 เม่ื อวันท่ี 	6	สิงหาคม	2563	บริ ษัทฯ	ได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนเป็นจำ านวนเงิน	
165	ล้านบาท	ซึ่ งภายหลังหักค่าธรรมเนียมในการจัดจำาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้วคงเหลือ	155.56	
ล้านบาท	

บริษัทฯ	ขอรายงานการใช้ เงินท่ี ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน	สิ้ นสุด	ณ	วันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	ดังน้ี

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
สำานักงานใหญ่ 	เลขท่ี 	475	อาคารสิริ ภิญโญ	ช้ั น	18	ถนนศรีอยุธยา	
แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี 	กรุงเทพมหานคร	10400
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบกิจการจำ าหน่ายซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ	และให้บริการคำ าปรึกษา

เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0107562000378
โทรศัพท์	:	02-248-3746	 	
โทรสาร	:	02-248-3747	 	
เว็บไซต์บริ ษัท	www.ii.co.th	
หุ้ นสามัญจดทะเบียนและจำ าหน่ายแล้วของบริษัท	
จำานวน	100,000,000	หุ้น	มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ	0.50	บาท	ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	50,000,000	บาท

ท้ั งน้ี เม่ื อวันท่ี 	 23	 กุมภาพันธ์ 	 2565	 ท่ี ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท	 ครั้ งท่ี 	 1/2565	 ได้ มีมติอนุ มั ติ เปล่ี ยนแปลงวงเงิน
วัตถุประสงค์การใช้ เงิน	 IPO	อย่างไม่ เป็นนัยสำาคัญ	 ด้วยวิธี เกล่ี ยวงเงินในการเพิ่ มวงเงิน	 เงินลงทุนหมุนเวียน	 เพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพ	โอกาสทางธุรกิจ	และความสามารถในการแข่งขัน	โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

Services & Solutions

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แบรนด์
การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า
(Customer Experience Management - CEM)
การตลาดดิจิทัล และโฆษณา

การวิเคราะห์และจัดการ
ข้อมูลเพื่อธุรกิจ

(Data Analytics & Management)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการด้านดิจิทัลอินชัวรันส์

(Digital Insurance)

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า (Customer Relationship
Management - CRM)

ระบบการสื่อสารของธุรกิจบน
ระบบคลาวด์ (Business
Communications)

ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 
(Enterprise Resource
Planning - ERP)

ระบบการจัดการการใช้จ่ายทางธุรกิจ 
(Business Spend
Management - BSM)

Customer 
Touch Point

Front Office

Back Office 

การจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ
(Placement Services)

บริษัท	 ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ ป	 จำ ากัด	 (มหาชน)	 (“บริ ษัทฯ”	หรือ	 “iiG”)	 และบริ ษัทย่อยดำ าเนินธุรกิจท่ี ปรึกษาด้านดิ จิ ทัลและ
เทคโนโลยีแบบครบวงจร	ให้บริการครอบคลุมต้ั งแต่ระบบหลังบ้าน	(Back	Office)	ระบบหน้าบ้าน	(Front	Office)	ไปจนถึง
จุดท่ี ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์ กับลูกค้า	 (Customer	Touch	Point)	 	 โดยบริ ษัทฯ	 ได้ เป็นพันธมิตรกับเทคโนโลยีชั้ นนำาระดับโลก	
เพ่ื อนำาเทคโนโลยี ท่ี มีคุณภาพและทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ	รวมถึงโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้ นโดยทีมงานของบริษัทฯ	เพื่ อ
ให้ลูกค้าองค์กรธุรกิจม่ั นใจว่าการบริการของบริ ษัทฯ	จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยธุรกิจของบริษัทฯ	สามารถแบ่งได้ ดังน้ี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
สำาหรับรอบบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทรายได้

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562ปี 2563ปี 2564

งบการเงินรวม1/

รายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM

รายได้จากธุรกิจด้านการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP)

รายได้จากบริการที่ปรึกษาด้านการ
วางแผนกลยุทธ์แบรนด์ การสร้าง
และบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM)
และการตลาดดิจิทัล

219.07

146.12

3.72

-

25.79

394.70

1.30

396.00

55.3

36.9

0.9

-

6.5

99.6

0.4

100.0

316.16

193.23

20.44

1.63

18.08

549.54

3.56

553.10

57.2

34.9

3.7

0.3

3.3

99.4

0.6

100.0

364.06

244.48

35.15

14.49

26.09

684.27

5.76

690.03

52.8

35.4

5.1

2.1

3.8

99.2

0.8

100.0

รายได้จากธุรกิจด้านการวิเคราะห์
และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ (iiG Data)

รายได้จากบริการจัดหาบุคลากร
ทางด้านระบบงานสารสนเทศ

รวมรายได้จากการให้บริการ

รายได้อื่นๆ2/

รายได้รวม
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ประเภทรายได้

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562ปี 2563ปี 2564

งบการเงินรวม1/

รายได้ประจำ

รายได้ไม่ประจำ

195.48

199.22

394.70

1.30

396.0

49.3

50.3

99.6

0.4

100.0

258.24

291.30

549.54

3.56

553.10

46.7

52.7

99.4

0.6

100.0

310.26

374.01

648.27

5.76

690.03

45.0

54.2

99.2

0.8

100.0

รวมรายได้จากการให้บริการ

รายได้อื่นๆ2/

รายได้รวม

หมายเหตุ  :	 	1/	 ในวันท่ี 	27	 มีนาคม	2562	บริ ษัทฯ	 ได้ทำ าการซื้ อหุ้ นของ	บริ ษัท	 ไอซี อี 	คอนซัลต้ิ ง	จำ ากัด	 จึงทำาให้ข้อมูล 
	 ทางการเงินของ	บริ ษัท	ไอซี อี 	คอนซัลต้ิ ง	จำ ากัด	ปรากฎในงบการเงินต้ั งแต่ วันท่ี 	27	มีนาคม	2562	เป็นต้นไป
 
	 2/รายได้ อ่ื นประกอบด้วยดอกเบี้ ยรับ	รายได้ค่าบริการจัดการ	เป็นต้น
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1.1 ระบบซอฟต์แวร์  Salesforce

ซอฟต์แวร์	Salesforce	คือ	ระบบงานบริหารจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า	(CRM)	อันดับ	1	ของโลก	จากบริษัท	Salesforce.com, 
Inc.	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่ งเป็น	Software	as	a	Service	(SaaS) 

1. ธุรกิจด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ให้บริการอยู่บนระบบคลาวด์	(Cloud	Computing)	ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงโปรแกรมต่าง	ๆ 	ได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่านอินเตอร์เน็ต	โดยระบบ 
CRM	น้ี 	ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำาเนินกลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	(Customer	
Centric)	ช่วยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลท้ั งหมดท่ี เก่ี ยวข้องกับลูกค้าจากทุกแหล่งมาไว้ในท่ี เดียวกัน	ทำาให้ทุกฝ่ายท่ี เก่ี ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ครบถ้วนและง่ายดายบนหน้าจอเดียว	ซึ่ งจะทำาให้แบรนด์สามารถสร้างประสบการณ์ลูกค้า	(Customer	
Experience)	ท่ี ยอดเยี่ ยม	ทำาให้เกิดความพึงพอใจและผูกพันกับแบรนด์	(Brand	Loyalty)	จากการท่ีสามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์
ท่ี ลูกค้ามีในแต่ละขณะ	ในทุกช่องทาง	(Customer	Journey)	และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจแบบ
เฉพาะเจาะจงรายบุคคล	(Personalization)
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การทำางานของระบบ CRM ภายใต้ระบบซอฟต์แวร์ Salesforce

Customer Single View  

การเก็บรวบรวมข้อมูลท้ั งหมดท่ี เก่ี ยวข้องกับลูกค้า	จากทุก
แหล่งมาไว้ ในท่ี เดียวกัน	 ท้ั งข้อมูลของสินค้าและบริการท่ี
ใช้อยู่ 	ประวัติการส่ั งซื้ อ	ประวัติการติดต่อ	และข้อมูลอ่ื น	ๆ	
ทำ าให้ ทุกฝ่ายท่ี เก่ี ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบ
ถ้วนและง่ายดายบนหน้าจอเดียว	 ซึ่ งจะทำ าให้ ธุรกิจเข้ าใจ
ลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ ง	 และสามารถสร้างประสบการณ์ ท่ี ดี ให้
แก่ลูกค้าได้

Sales Cloud 

ระบบงานขายท่ี ช่วยให้พนักงานขายสามารถบริหารจัดการ
โอกาสในการขายกับลูกค้ าเป้ าหมายท้ั งหมด	 ช่ วยจัดการ
ในการนัดหมายและเตรียมการเข้าพบอย่างมีประสิทธิภาพ	
ไม่ ว่าพนักงานจะทำ างานหรือเดินทางอยู่ ท่ี ใด	ซึ่ งจะช่วยให้
พนักงานสามารถปิดการขายได้มากข้ึ น	 ในขณะท่ี ผู้ บริหาร
ก็สามารถมองเห็นสถานการณ์การขายและโอกาสปิดการ
ขายของลูกค้าเป้าหมายของพนักงานแต่ละคนจากหน้าจอ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี อ่ืน	ๆ	ของตนเอง	สามารถ
ท่ีจะให้คำาแนะนำาและความช่วยเหลือแก่พนักงานเพื่ อให้ปิด
การขายได้ตามแผนและเป็นไปตามกระบวนการขาย Service Cloud 

ระบบงานบริการท่ี จะช่ วยให้พนักงานฝ่ายบริการใน	 Call	
Center	สามารถรับเร่ื องต่าง	ๆ	จากลูกค้าได้ทุกช่องทางไม่ ว่า
จะเป็นทางโทรศัพท์ 	(Voice)	หรือช่องทางอ่ื น	(Non-voice)	
เช่น	Website,	 LINE	หรือ	 Facebook	Messenger	 ได้ โดย
ทันที ท่ี ลูกค้าติดต่อเข้ ามา	 ระบบจะแสดงข้อมูลทุกอย่างท่ี
เก่ี ยวข้องในทันที	ทำาให้พนักงานสามารถตอบคำาถามหรือให้
ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากน้ี 	ระบบดังกล่าว
ยัง	สามารถติดตามทุก	Case	ท่ี ยังค้างอยู่ และดำาเนินการเพื่ อ
ให้แน่ใจว่าได้ตอบสนองต่อลูกค้าอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาท่ี
กำาหนดตามสัญญาการให้บริการ	(Service	Level	Agreement)	
ซึ่ งจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

Marketing Cloud 

ระบบงานการตลาดท่ี รวบรวมข้อมูลทุกปฏิสัมพันธ์ กับลูกค้า
จากทุกช่องทาง	ท้ั งจากการขาย	การบริการ	การตลาด	เพ่ือให้
ธุรกิจเข้าใจถึงพฤติกรรมอย่างแท้จริงของลูกค้าแต่ละรายใน
ทุกขณะ	(Real	Time)	ทำาให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่าง
เฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคล	 (Personalized)	และตรงใจ	บน
อุปกรณ์ ต่างๆ	(Computer,	Smart	Phone,	Tablet)	ในช่อง
ทางและในเวลาท่ี ลูกค้าต้องการ	ถึงแม้ ธุรกิจจะมีลูกค้าเป็น
จำานวนมาก	ระบบ	Marketing	Cloud	ก็ยังสามารถให้บริการ
แต่ละบุคคลแบบหน่ึ งต่อหน่ึ งได้โดยอัตโนมัติ

 Artificial Intelligence (AI) 

ระบบน้ีจะถูกขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี	Machine	Learning,	
Deep	Learning,	Predictive	Analytics,	Natural	Language	
Processing	และ	Smart	Data	Recovery	ซึ่ งจะช่วยให้การ
ดำาเนินธุรกิจง่ายขึ้ นจากการมีข้อมูลเชิงลึก	(Insight)	สามารถ
คาดการณ์ความคาดหวั งของลู กค้ าล่ วงหน้าได้ 	 และคอย
แนะนำาธุรกิจให้สามารถนำาเสนอสินค้าและบริการท่ี ตรงใจ
ลูกค้า	แนะนำาการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า	รวมท้ังช่วยให้สามารถ
บริการลูกค้าทุกคนแบบหน่ึ งต่อหน่ึ งได้อย่างเฉพาะเจาะจง

 Analytic Cloud 

ระบบน้ี เป็นการแสดงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าบน	Dashboard	
แบบ	Real	Time	โดยเป็นข้อมูลท่ี คัดกรองมาจากทุกส่วนท้ั ง
ระบบงานขาย	งานบริการ	และการตลาด	ซึ่ งข้อมูลเชิงลึกน้ี
จะทำาให้ ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและนำาไปใช้
ประกอบในการกำาหนดกลยุทธ์ เพื่ อดำ าเนินการต่อไป

ในการทำาสัญญาอนุญาตให้ลูกค้าเช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์ 	Salesforce	บริษัทฯ	มีการทำาสัญญาเป็นรายปี	ต้ั งแต่	1	-	3	ปี 
ตามแต่ท่ีตกลงกับลูกค้าแต่ละราย	แบ่งเป็นการจำาหน่ายตามประเภทและจำานวนผู้ใช้งาน	โดยค่าเช่าจะกำาหนดจากระบบงานย่อย 
ท่ี ลูกค้าเลือกใช้และจำานวนผู้ใช้งาน	ซึ่ งเม่ือครบระยะเวลาของสัญญาแล้ว	ลูกค้าก็สามารถต่ออายุของสัญญาออกไปได้อีก 
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1.2 การให้บริการออกแบบติดต้ัง พัฒนา 
และดูแลระบบซอฟต์แวร์ Salesforce

การให้บริ การของบริ ษัทฯ	 จะเร่ิ มต้น
ต้ั งแต่ 	 การให้คำ าปรึกษาเรื่ องการวาง
กลยุทธ์ ด้ านการบริ หารจัดการความ
สัมพันธ์ กับลูกค้า	 โดยทำ าความเข้ าใจ
ธุรกิจของลูกค้า	 และทำ าการศึกษาถึง
ผู้ บริ โภคหรื อลูกค้ าของกิจการน้ั น	 ๆ	
ท้ั งในด้านความต้องการ	ความคาดหวัง	
ปฏิสัมพันธ์ท่ี เกิดข้ึนแต่ละช่วงตลอดวงจร	
(Customer	Journey)	หลังจากน้ัน	จะ
ออกแบบและพัฒนาระบบ	Salesforce	
เพื่ อตอบโจทย์ลูกค้า	นอกจากน้ัน	บริษัทฯ	

มี การพัฒนาการเชื่ อมต่ อ	 (System	
Interface	&	Integration)	เข้ากับระบบ
งานอ่ืน	ๆ	ของลูกค้าท่ี มีความเก่ี ยวข้อง	
การพัฒนาฟังก์ชันการทำางานเพิ่ มเติม	
(Customization)	 รวมท้ั งการพัฒนา
โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ	 (Mobile	
Applications)	 เพ่ื อเชื่ อมต่อกับระบบ
ซอฟต์แวร์ 	Salesforce	 	

ภายหลังท่ี ลูกค้าได้ ติดต้ั งระบบและใช้
งานแล้ว	บริษัทฯ	 มีการให้บริการดูแล
ระบบ	CRM	แบบบูรณาการ	 โดยมีการ
ทำ าสัญญาการดูแลระบบกับลูกค้าเป็น
รายปี 	 ซึ่ งการให้บริการสนับสนุนดูแล

ระบบน้ี จะครอบคลุมต้ั งแต่การตอบ
คำ าถามการใช้ งาน	 การแก้ ไขปัญหา
ทางเทคนิค	 โดยการตอบคำ าถามทาง
โทรศัพท์หรือการให้บริการท่ี สถานท่ี
ทำางานของลูกค้า	(On	Site)	ภายใต้ข้อ
กำ าหนดระดับการให้บริการ	 (Service	
Level	Agreement)	ซึ่ งบริการน้ี จะช่วย
ให้ลูกค้าม่ันใจได้ว่าระบบท่ี ได้ลงทุนไป
จะยังสามารถทำางานได้และมีความทัน
สมัยตลอดไป	 ไม่ ว่าบุคลากรในองค์กร
ของลูกค้า	ความต้องการใช้งานของผู้ ใช้
งาน	เทคโนโลยี 	หรือสภาพการแข่งขัน
และสภาพแวดล้อมการทำ าธุ รกิจจะมี
การเปล่ี ยนแปลงไป
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2.1 ระบบซอฟต์แวร์  Oracle

ซอฟต์แวร์ 	Oracle	คือ	ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	(ERP)	
จากบริษัท	Oracle	Inc.	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่ งมีท้ั งรูปแบบ	
On	Premise	ท่ี ลูกค้าต้องมีศูนย์คอมพิวเตอร์และโครงสร้าง
พ้ื นฐานต่าง	ๆ	เอง	และแบบ	Software	as	a	Service	(SaaS)	
บนระบบคลาวด์ 	(Cloud	Computing)	 	
ซอฟต์แวร์ 	Oracle	เป็นระบบท่ีตอบสนองความต้องการทุกด้านขององค์กร	มุ่ งเน้นการเช่ื อมโยงระบบงานต่าง	ๆ	ขององค์กร
เข้าด้วยกัน	ต้ั งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี 	การเงิน	ระบบงานขาย	ระบบงานจัดซื้ อจัดจ้าง	ระบบการผลิต	รวมถึงระบบการก
ระจายสินค้า	เพื่ อให้ทุกฝ่ายในองค์กรสามารถใช้ ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันและต่อเน่ื องกัน	ทำาให้สามารถทำางานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	ลดเวลาและขั้ นตอนการทำางาน	สามารถทำางานในลักษณะ	Real	 Time	อย่างเป็น
ระบบ	ตรวจสอบได้ 	สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีและมาตรฐานต่าง	ๆ	ได้ เป็นอย่างดี	

2. ธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัทย่อย : บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำากัด

การทำางานของระบบ ERP ภายใต้ระบบซอฟต์แวร์ Oracle

Financials

ครอบคลุมระบบบัญชีลูกหน้ี 	บัญชี เจ้าหน้ี 	บัญชี
แยกประเภทท่ั วไป	การบริหารเงินสด	การบริหาร
สินทรัพย์ 	 และการขอเบิกค่าใช้ จ่ายพนักงานท่ี มี
ระบบ	workflow	กำ ากับการอนุมัติรายการ

Procurement 

ระบบการขอซื้ อท่ี พนักงานสามารถขอซ้ื อสินค้า
ได้ตาม	Catalog	ท่ีบริ ษัทได้จัดหาให้เบ้ื องต้น	โดย
ในการทำาเร่ื องขอซื้ อ	ระบบจะมีการตรวจสอบงบ
ประมาณท่ีได้จัดต้ังไว้	เพื่ อการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ี ดี	
พร้อมท้ั งมี	Workflow	สำาหรับการกำากับการอนุมติ
รายการค่าใช้จ่าย	จากน้ันฝ่ายจัดซื้ อสามารถนำาใบ
ขอซื้ อไปจัดทำาเป็นใบสั่ งซื้ อและประสานงานกับผู้
จำาหน่ายสินค้าผ่านทาง	Supplier	Portal	นอกจากน้ี	
ยังมีระบบสำาหรับการจัดหาสินค้าท่ีสามารถกำาหนด
คุณสมบัติของสินค้าและคุณสมบัติของผู้จำาหน่าย
สินค้าเพื่ อนำามาเป็นแนวทางการเลือกผู้ จำ าหน่าย
สินค้าด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
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Project Portfolio Management

ระบบการจัดสร้างโครงการ	การกำาหนดงบประมาณ
โครงการ	การตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ	และ
รายได้ของโครงการ	ผู้ ใช้งานสามารถเปรียบเทียบ 
รายได้และค่าใช้ จ่ายในแต่ละโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

Enterprise Performance Management 

(EPM)

ระบบงานสำาหรับการนำาข้อมูลในระบบการทำางาน
ของผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง	ๆ 	เพื่ อใช้ในการวิเคราะห์
และการวางแผน	สำาหรับผู้บริหาร	ระบบ	EPM	จะ
มีส่วนท่ีนำาข้อมูลจากหลายระบบมาแปลงให้เป็น
ข้อมูลในรูปแบบเดียวกันและสามารถวิ เคราะห์
ร่ วมกันได้ 	 รวมถึงนำ าข้อมูลในส่วนน้ี มาวางแผน
งบประมาณ	ซึ่ งมี ท้ั งส่วนของงบประมาณการขาย	
งบประมาณค่าใช้ จ่าย	งบประมาณสินทรัพย์ 	และ
งบประมาณบุคลากร

Risk Management 

ระบบงานสำ าหรั บตรวจสอบความผิดปกติของ
รายการท่ี อาจเกิดขึ้ นในการใช้ระบบต่าง	ๆ	 เป็น
ระบบ	Rule	Base	เพ่ื อสามารถสร้างกฎการตรวจ
สอบได้	ทำาให้การใช้งานระบบมีความโปร่งใสมากขึ้น

Supply Chain Management  

เป็นระบบการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานและระบบ
ผลิต	เริ่ มต้ั งแต่การรับคำ าสั่ งซื้ อ	การวางแผนการ
ผลิต	การเตรียมวัตถุ ดิบ	เพื่ อให้สามารถส่งสินค้า
ได้ ทันตามคำ าสั่ งซื้ อ	 มี ระบบตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าท่ี สามารถกำ าหนดค่าท่ี ยอมรับได้ของการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า	นอกจากน้ี 	ยังมีเรื่ องการ
ควบคุมสินค้าคงคลังท่ี ครอบคลุม	Supply	Chain	
อย่างสมบูรณ์

สำาหรับซอฟต์แวร์ 	Oracle	 รูปแบบ	On	Premise	จะมี ลักษณะเป็นการจำ าหน่ายสิทธิ์ การใช้งานแบบจ่ายคร้ั งเดียว	
(One-time	 License)	 โดยลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นลูกค้าท่ี ซื้ อการใช้งานระบบ	Oracle	 ครั้ งแรก	 และมีการให้บริการ
สนับสนุนการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ 	โดยจะเป็นการทำาสัญญารายปีกับลูกค้า	และลูกค้าสามารถต่อสัญญาได้ต่อเน่ือง		

ส่วนซอฟต์แวร์ 	Oracle	แบบ	Software	as	a	Service	(SaaS)	บนระบบคลาวด์ 	(Cloud	Computing)	จะมีลักษณะ
เป็นการอนุญาตให้เช่าใช้ เป็นรายปี 	โดยครอบคลุมระยะเวลาต้ั งแต่ 	1	-	5	ปี 	ตามแต่ ท่ี ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย	ซึ่ ง
เม่ื อครบระยะเวลาของสัญญาแล้ว	ลูกค้าก็สามารถต่ออายุของสัญญาออกไปอีกได้
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2.2 โปรแกรม E-Tax (iCE – TAX)

โปรแกรม	E-Tax	หรือ	(iCE	–	TAX)	คือ	โปรแกรมเสริม	(Add	–	on)	เพื่ อพัฒนาการทำางานของระบบวางแผน 
ทรัพยากรองค์กร	 (ERP)	 พัฒนาโดยบริ ษัท	 ไอซี อี 	คอนซัลต้ิ ง	จำ ากัด	 โปรแกรมน้ีทำ าหน้าท่ี ดึงข้อมูล	ภาษีซื้ อ 
ภาษีขาย	และภาษีหัก	ณ	 ท่ี จ่าย	จากระบบ	ERP	ทุกแบรนด์	รวมถึง	Netsuite	ของ	Oracle	ซึ่ งผู้ ปฏิบั ติงาน 
สามารถจัดการข้อมูลเพิ่ มเติม	 และจัดทำ ารายงานเพื่ อนำ าส่ งสรรพากรได้ 	 โดยโปรแกรมสามารถเชื่ อมโยง 
ข้ อ มู ล กั บกรมสรรพากรออนไล น์ 	 และสามารถรอง รั บ 	 ภ . ง .ด .1 	 ภ . ง .ด .2 	 ภ . ง .ด .54 	 และ 	 ภ .พ .36 
พร้อมท้ั งเพิ่ มฟั งก์ ชันการส่ งใบรับรองการหัก	 ภาษี 	ณ	 ท่ี จ่ าย	 ให้แก่ ผู้ ขายทางอี เมล์ 	 รวมท้ั งการพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับกรมสรรพากร	ในเรื่ องของ	E-Withholding	Tax	และอ่ืน	ๆ	ได้

2.3 โปรแกรม iCE -uP
 
	โปรแกรม	iCE	-uP		คือ	โปรแกรมสำาหรับการนำาระบบ	(Migrate)	ERP	จากระบบ	On	Premise	ขึ้ นสู่ ระบบ	
Cloud	ERP	โดยสามารถดำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว	ช่วยลดความยุ่ งยากในการเปล่ี ยนแปลงระบบให้แก่ลูกค้า	
โปรแกรมน้ี 	ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท	ไอซี อี 	คอนซัลต้ิ ง	จำ ากัด	หรือ	iCE
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2.4 การให้บริการออกแบบติดต้ั ง พัฒนาและดูแลระบบ
ซอฟต์แวร์  Oracle

บริ ษัท	 ไอซี อี 	 คอนซัลต้ิ ง	 จำ ากัด	 มีการให้บริการติดต้ั งและ
พัฒนาระบบ	 ERP	 ให้ กับลูกค้า	 ท้ั งระบบ	Cloud	 และ	On	
Premise	 เพ่ื อให้การทำ างานของระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กรเป็นไปอย่างราบรื่ น	พร้อมท้ั งพัฒนาระบบเพิ่ มเติม	
เพื่ อให้สามารถเช่ื อมโยงข้อมูลกับระบบต่าง	 ๆ	 ของลูกค้า	
ในการติดต้ั งระบบจะดำาเนินการ	โดยนำา	Best	Practice	ของ	
Applications	มาเป็นต้นแบบ	 มุ่ งเน้นให้ ใช้ความสามารถ
ของระบบ	ERP	ได้อย่างเต็มท่ี และมีการควบคุมท่ี ดีร่วมด้วย	

การบริการติดต้ั งระบบจะครอบคลุมถึงการฝึกอบรมการใช้
งานระบบให้แก่พนักงานของลูกค้า	 เพ่ื อให้ลูกค้าสามารถ
ใช้ งานระบบ	 ERP	 ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ	 ดำ าเนินการให้
ลู กค้ าได้ทดสอบระบบให้พร้อมใช้ งาน	 และร่ วมกับลูกค้า

นำาระบบออกใช้งาน	และส่งต่อระบบงานให้กับทีมงานบำารุง
รักษาระบบต่อไป	

นอกเหนือจากการให้บริการติดต้ั งและพัฒนาระบบ	ERP	แล้ว	
บริษัทย่อยมีการให้บริการในการบริหารจัดการดูแลระบบงาน
แบบบูรณาการภายหลังติดต้ั งและใช้งานแล้ว	 โดยมีการทำา
สัญญาการดูแลระบบกับลูกค้าเป็นรายปี	และลูกค้าสามารถ
ต่อสัญญาเป็นรายปีไป	โดยเป็นบริการให้ความช่วยเหลือการ
ใช้ระบบงาน	และในกรณี ท่ี มี ปัญหาเกิดขึ้ นหลังจากการเริ่ ม
ใช้ งานระบบ	การสนับสนุนมี ท้ั งส่วนของวิธีการใช้ งานและ
แก้ปัญหาทางเทคนิค	ซึ่ งเป็นการตอบคำ าถามทางโทรศัพท์	
โดยมีการกำ าหนดระดับความสำาคัญของปัญหา	 เพื่ อให้การ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	บริษัทย่อยได้จัดทำารายงานสรุป
การแก้ไขและนำาส่งให้แก่ลูกค้าทุก	ๆ	เดือน	พร้อมท้ั งเข้าพบ
ลูกค้าตามระยะท่ี เป็นการแจ้งผลการใช้ระบบ	และนำาเสนอ
แนวทางเพื่ อให้ใช้ระบบงานได้ดียิ่ งขึ้ น
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	บริการให้คำาปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	(Business	Strategy)	กลยุทธ์แบรนด์	(Brand	
Strategy)	การออกแบบและบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า	(Customer	Experience	Management)	
โดยจะทำาการศึกษาธุรกิจ	ตลาด	รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจและแบรนด์	การทำาความเข้าใจกลุ่ ม
ผู้ บริ โภคหรือเป้าหมายผ่านเคร่ื องมือท่ี หลากหลาย	 เพื่ อช่ วยในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 การ
สร้างแบรนด์และการตลาด	การออกแบบการให้บริการ	 (Service	Design)	การออกแบบเส้นทางการ
เดินของลูกค้า	 (Customer	 Journey	Design)	 ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า	 (Customer	
Data	Management)	การทำาตลาดดิจิทัล	(Digital	Marketing)	บนแพลตฟอร์มเทคโนโลยี 	การทำาการ
ตลาดผ่านช่องทางท่ี หลากหลาย	(Omni	Channel)	และการโฆษณา	เพื่ อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
กับลูกค้า	และนำาความสำาเร็จมาสู่ ลูกค้าองค์กรธุรกิจในท่ี สุด

3. ธุรกิจด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แบรนด์ การสร้างและ
บริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM) การตลาดดิจิทัลและโฆษณา
ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัทย่อย : บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ 
จำากัด และบริษัท ดิจิเนทีฟ จำากัด
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iiG	Data	 ให้บริการท่ี ปรึกษาด้านการวิ เคราะห์และจัดการ
ข้อมูลเพื่ อธุรกิจ	(Data	Analytics	&	Management)	ซึ่ งบริษัทฯ	
เป็นรายแรกในประเทศไทยท่ี ให้บริการแบบครบวงจร	โดยการ
บริการจะต้ั งเริ่ มแต่การกำาหนดกลยุทธ์ทางด้านข้อมูล	(Data	
Strategy)	การเช่ื อมต่อข้อมูล	(Data	Integration)	จากส่วน
ต่างๆ	เข้ามาไว้ในท่ี เดียวกัน	ก่อนเข้าสู่ ขั้ นตอนการทำาความ
สะอาดข้อมูล	 (Data	Cleansing)	ซึ่ งเป็นกระบวนการตรวจ
สอบและการแก้ไขข้อมูลท่ี ไม่ถูกต้อง	หรือลบข้อมูลท่ีซ้ำาซ้อน
กันออกไปจากชุดข้อมูล	หลังจากน้ันจึงจะนำาข้อมูลท่ี ถูกต้อง
มาเก็บในคลังข้อมูล	(Big	Data	Warehouse)	เพื่ อนำาข้อมูล
ไปใช้ในรูปแบบต่างๆ	ไม่ ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล	(Data	
Analytic)	 การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ 	 (Machine	
Learning)		การแสดงข้อมูล	(	Data	Visualization)	ซึ่ งลูกค้า
สามารถนำาผลจากการวิเคราะห์เหล่าน้ี 	 ไปใช้ในการบริหาร
จัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้า	(CRM)	และการทำาการตลาด
ดิจิทัล	(Digital	Marketing)
 
ในการให้บริการ	บริ ษัทฯ	ได้นำาเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล
สมัยใหม่มาใช้ 	 เช่น	 AI,	 Big	 Data	 Analytics,	 หรือ	 Data	
Visualization	 ท้ั งจากโปรแกรมท่ี บริ ษัทฯ	 ได้ลงทุนและ
พัฒนาขึ้ นเอง	 คื อ	 iMatch	 ซึ่ ง เป็นโปรแกรมท่ี ใช้ ในการ
ทำ า	Data	Cleansing	 and	Consolidation	และซอฟต์แวร์
ระดับโลก	อาทิ 	MuleSoft	 และ	Tableau	จาก	Salesforce	
และซอฟต์แวร์ อ่ื นๆ	 เช่น	 KNIME,	 	 DataRobot,	 Python,	
CLOUDERA	 เพื่ อให้ลูกค้าม่ั นใจได้ ว่าการลงทุนด้าน	Data	
Analytics	จะได้ผลลัพธ์ ท่ี ดี ท่ี สุด

4. ธุรกิจด้านการวิเคราะห์และจัดการ
ข้อมูลเพ่ือธุรกิจ “iiG Data”

5. ธุรกิจด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ 
ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัทย่อย :
บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จำากัด

ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านดิจิทัลอินชัว
รันส์ 	ให้แก่ธุรกิจประกันท่ี ต้องการปรับปรุงระบบการดำาเนิน
ธุรกิจด้านประกันด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี	โดยการผสานความ
เชี่ ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและประกันเข้าไว้ด้วยกัน	เพ่ือ
ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจประกัน	 ท้ั งประกันชี วิต	
(Life	Insurance)	และประกันวินาศภัย	(Non-Life	Insurance)
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6.1 ระบบซอฟต์แวร์  Coupa

ซอฟต์แวร์ 	Coupa	คือ	ระบบการจัดการการใช้จ่ายทางธุรกิจ	
Business	Spend	Management	(BSM)	จาก	Coupa	Software	
Inc.	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เป็น	 Software	 as	 a	 Service	
(SaaS)	ให้บริการอยู่ บนระบบคลาวด์ 	(Cloud	Computing)	
ผู้ ใช้ สามารถเข้ าถึ งโปรแกรมต่าง	 ๆ	 ได้ ทุกท่ี ทุกเวลาผ่ าน
อินเตอร์ เน็ต	และสามารถเชื่ อมต่อกับระบบ	ERP	จาก		Oracle,	NetSuite,	SAP	และระบบ	ERP	อ่ื นๆ	ได้
ระบบ	BSM	 จะช่ วยให้ ธุรกิจมองเห็นภาพรวม	 และสามารถควบคุมการใช้ จ่ ายท้ั งหมดเพ่ื อเพิ่ มประสิทธิภาพ	 ลดความ
เสี่ ยง	และปรับปรุงผลลัพธ์ 	โดยครอบคลุมการจัดการการใช้ จ่ายทางธุรกิจท้ั งหมดแบบครบวงจรในหน้าจอเดียว	ช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ จ่ายด้วยธุรกรรมท่ี รวดเร็ว	รวมถึงการตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลท่ี เข้าถึงได้ ง่าย

6. ธุรกิจด้านการจัดการการใช้จ่ายของธุรกิจ (BSM) 
ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัทย่อย : บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำากัด

ระบบ	BSM	ของ	Coupa	ครอบคลุมเรื่ องต่างๆ	ดังน้ี
•	การจัดซื้ อ
•	การจัดหาเชิงกลยุทธ์
•	การจัดการซัพพลายเออร์
•	การออกใบแจ้งหน้ี
•	การจัดการค่าใช้ จ่าย
•	การชำาระเงิน
•	การออกแบบและวางแผนห่วงโซ่ อุปทาน
•	การจัดการสัญญา
•	การจัดการกำาลังคนชั่ วคราว
•	การบริหารเงิน
•	การวิเคราะห์การใช้ จ่าย

ระบบ	BSM	จาก	Coupa	มี ลักษณะเป็นการอนุญาตให้เช่าใช้ เป็นรายปี 	โดยครอบคลุมระยะเวลาต้ั งแต่ 	3	-	5	ปี 	ตามแต่ ท่ี
ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย	ซึ่ งเม่ื อครบระยะเวลาของสัญญาแล้ว	ลูกค้าก็สามารถต่ออายุของสัญญาออกไปอีกได้

6.2 การให้บริการออกแบบติดต้ั ง พัฒนาและดูแลระบบ
ซอฟต์แวร์  Coupa

การให้บริการจะเริ่ มตันจาก	 การศึกษาความต้องการของ
ลูกค้า	รูปแบบการดำาเนินงานของลูกค้า	เพ่ื อนำามาวางแผน
การออกแบบ	พัฒนาและติดต้ั งระบบให้เป็นไปอย่างราบรื่ น	
ตอบโจทย์ความต้องการ	 การบริการติดต้ั งระบบจะรวมถึง
การฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่พนักงานของลูกค้า	เพ่ื อ
ให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบ	BSM	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ดำาเนินการให้ลูกค้าได้ทดสอบระบบให้พร้อมใช้งาน	และร่วม
กับลูกค้านำาระบบออกใช้งาน	และส่งต่อระบบงานให้กับทีม
งานบำารุงรักษาระบบต่อไป	
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ระบบซอฟต์แวร์  Vonage

ซอฟต์แวร์ 	 Vonage	 คือ	แพลตฟอร์มการส่ื อสาร	Communications	Platform	as	 a	 Service	 (CPaaS)	แบบครบวงจร	 ท่ี
ทำางานบนระบบคลาวด์	ในรูปแบบเสียง,	SMS	,	การส่งข้อความในทีม,	แฟกซ์ ,	โซเชียล,	การประชุมทางวิดีโอและอ่ืน	ๆ	เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการในการเปล่ี ยนแปลงการสื่ อสาร	การเชื่ อมต่อ	และสร้างประสบการณ์ในการส่ื อสารท่ี เพ่ิ มขึ้ น	ระบบ
สามารถเชื่ อมต่อกับเครือข่ายผู้ ให้บริการท่ั วโลก	และมีการติดต้ั งท่ี ง่าย	ไม่ซับซ้อน	ไม่จำ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนหรือ
ความเชี่ ยวชาญด้านไอทีภายในองค์กร

7. ธุรกิจด้านการส่ือสารของธุรกิจบนระบบคลาวด์

ระบบซอฟต์แวร์ 	Vonage	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดังน้ี

1. Communications APIs

ซอฟต์แวร์การเชื่ อมต่อจากระบบการสื่ อสารต่างๆ	จากภายนอกเข้ากับเว็บไชต์ 	หรือแอปพลิเคชันท่ี มีอยู่ ของธุรกิจ	 โดย
สามารถเชื่ อมต่อได้ในหลากหลายช่องทาง	ไม่ ว่าจะเป็น	เสียง	วิ ดีโอ	SMS	อีเมล	และอ่ืนๆ	ครอบคลุมความต้องการด้านการ
สื่ อสารของธุรกิจในปัจจุบัน	เช่น	การสร้างวิ ดีโอโต้ตอบแบบเรียลไทม์ลงในเว็บไชต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ เคล่ื อนท่ี
ต่างๆ	การเพ่ิ มช่องทางการติดต่อกับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน	MMS,	 SMS	และและโซเชียล	 เช่น	Facebook	Messenger,	
WhatsApp	และ	Viber	การรับส่ง	SMS	ได้ในทุกประเทศ	การสร้างแอปพลิเคชั่ นเสียงคุณภาพสูงในระบบคลาวด์ 	การโทร
ออกและรับสายจากระบบคลาวด์ด้วยโครงสร้างพื้ นฐาน	VoIP	การส่งข้อความธุรกรรม	การแจ้งเตือน	และแคมเปญการตลาด
ผ่านเส้นทางของผ่านอีเมล	การยืนยันตัวตน	2	ชั้ น	หรือ	Two-factor	authentication	(2FA)	เป็นต้น
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บริษัทฯ	 ให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ	 โดยบริษัทฯ	 จะรับความต้องการมาจากลูกค้าและทำ าการจัดหา
บุคลากรท่ี เหมาะสม	มีประสบการณ์และคุณสมบั ติตามท่ี ลูกค้ากำ าหนด	เพื่ อปฏิบั ติงานตามท่ี ลูกค้ามอบหมาย	โดยลักษณะ
งานน้ั น	 ไม่จำ าเป็นต้องเก่ี ยวข้องกับระบบซอฟต์แวร์จากทาง	Salesforce	หรือ	Oracle	สามารถเป็นงานเทคโนโลยี ในรูป
แบบอ่ืนได้เช่นกัน

8. ธุรกิจการบริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

2. Application

ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่ อสารแบบรวมศูนย์ 	 (Unified	 communications)	 และ	ซอฟต์แวร์ ศูนย์ ติดต่อ	 	 (Contact	Center)	
บนระบบคลาวด์ 	 ท่ี ช่วยผสานข้อมูลของลูกค้าท่ี ธุรกิจมีอยู่ 	 และช่องทางการติดต่อสื่ อสารมารวมอย่างสมบูรณ์ ได้ ในหน้า
จอเดียว	ช่วยให้พนักงาน	Contact	 Center	 สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างคล่องผ่านอุปกรณ์ ต่างๆ	 เช่น	คอมพิวเตอร์	
โทรศัพท์มือถือ	ช่วยเพิ่ มผลิตภาพของพนักงาน	Contact	Center	และความพึงพอใจของลูกค้า	โดยสามารถเชื่ อมต่อกับแอป
พลิเคชั่ นทางธุรกิจได้หลากหลาย	 เช่น	Salesforce,	Oracle	NetSuite,	Google	Workspace,	Microsoft	365,	Microsoft	
Dynamics	เป็นต้น
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การตลาดและการแข่งขัน

ในปี	2564	การใช้จ่ายด้านไอทีท่ัวโลกมีมูลค่าอยู่ ท่ี 
4.2	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	เพ่ิมขึ้น	9	%	เม่ือเทียบกับ 
ปี 	 2563	 โดยบริษัท	การ์ทเนอร์ 	 (Gartner,	 Inc.)	
บริษัทวิจัยและให้คำาปรึกษาชั้ นนำาของโลก	คาดว่า 
การใช้จ่ายด้านไอทีท่ัวโลกในปี	2565	จะมีมูลค่ารวม	
4.5	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	เพิ่ มขึ้ น	5.1%	แม้ว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ	Covid	-19 
เเต่กลับส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในตลาดดิจิทัล	อีก
ท้ั งการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจท่ี มาพร้อมความคาด
หวังการเติบโตได้ รับผลตอบรับท่ี ดี เป็นอย่างมาก 
ในตลาดดิ จิ ทัล	 ซึ่ งยั งคงเป็นปัจจัยสำ าคัญในการ 
กระตุ้ นการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี เเละตลาด
ดิจิทัลต่อไป

นอกจากน้ี 	การ์ทเนอร์ ยังคาดการณ์ ว่า	ส่วนงานบริการด้านไอที	ซึ่ งรวมถึงการบริการให้คำาปรึกษาและการบริการท่ีมาพร้อม
กับการจัดการเเละระบบการจัดการ	จะมีการใช้ จ่ายเติบโตสูงสุดเป็นอันดับสองในปี	2565	 โดยมีมูลค่ากว่า	1.3	 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ	หรือเพิ่ มขึ้ น	7.9%	จากปี	2564	เป็นผลจากธุรกิจต่างๆ	ท่ี เริ่ มมุ่ งเน้นการวางแผนพัฒนาธุรกิจในระยะยาว
มากขึ้ น	หลังจากท่ี ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากการเเพร่ระบาดของCovid-19	 ในช่วง	2	 ปี ท่ี ผ่านมา	ซึ่ งช่องว่างด้าน
ทักษะของพนักงาน	 อัตราเงินเฟ้อ	 และการแย่งชิ งบุคลากรท่ี มีความสามารถ	 จะผลักดันผู้ บริหารให้ พ่ึ งพาท่ี ปรึกษาและ
บริษัทท่ี ให้บริการมากข้ึ น	เพ่ื อดำ าเนินตามกลยุทธ์ทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีตามท่ีบริ ษัทวางไว้

มูลค่าทั้งหมด

การใช้จ่ายด้านไอที 
2564

มูลค่า
การใช้จ่าย การเติบโต

2565

มูลค่า
การใช้จ่าย การเติบโต

2566

มูลค่า
การใช้จ่าย การเติบโต

ระบบ Data Center

ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

บริการด้านไอที

บริการด้านการสื่อสาร

อุปกรณ์ Device

216,337

604,946

787,417

1,186,103

1,444,324

4,239,127

11 .4%

14.4%

13.0%

10.7%

3.4%

9.0%

226,475

671,732

813,699

1,279,737

1,462,712

4,454,354

4.7%

11.0%

3.3%

7.9%

1.3%

5.1%

237,021

751,937

804,253

1,391,742

1,494,167

4,679,119

4.7%

11.9%

-1.2%

8.8%

2.2%

5.0%

ท่ี มา	:	การ์ทเนอร์ 	(Gartner)	มกราคม	2565

คาดการณ์มูลค่าการใช้ จ่ายด้านไอที ท่ั วโลก	(หน่วย:	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
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คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีประเทศไทย	(หน่วย:	ล้านบาท)

สำาหรับตลาดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันระดับองค์กร	หลังจากท่ี ในปี	2563	ขนาดตลาดคลาวด์ซอฟต์แวร์ 	(Cloud	Software)	
แอปพลิเคชันได้มีขนาดใหญ่กว่าตลาดท่ี ไม่ใช่คลาวด์	(Non-Cloud)	เป็นคร้ั งแรก	เน่ืองจากการระบาดใหญ่ของ	Covid	-19	และ
ได้มีการคาดการณ์ว่า	ภายในปี	2568	ขนาดตลาดคลาวด์จะเติบโตเพิ่ มขึ้ นเป็นสองเท่าจากมูลค่าตลาดปัจจุบัน	โดยการ์ทเนอร์ 
คาดการณ์ว่า	มูลค่าการใช้จ่ายในกลุ่มซอฟต์แวร์ระดับองค์กรปี	2565	จะเพ่ิมขึ้ น	11%	เน่ืองจากองค์กรต่างๆ	ให้ความสำาคัญกับ 
การอัพเกรดชุดซอฟต์แวร์ เป็น	software-as-a-service	(SaaS)	เพื่ อรองรับความยืดหยุ่ นและความคล่องตัวอย่างต่อเน่ื อง

สำาหรับในประเทศไทย	การ์ทเนอร์คาดการณ์มูลค่าการใช้ จ่ายด้านไอทีของประเทศในปี	2565	ว่าจะมีการใช้ จ่ายผลิตภัณฑ์
และบริการเทคโนโลยี เพิ่ มขึ้ น	6.4%	เทียบจากปี	2564		หรือคิดเป็นมูลค่า	8.7	แสนล้านบาท	โดยซอฟต์แวร์ระดับองค์กร
จะเป็นกลุ่ มท่ี มี มูลค่าการใช้ จ่ายเติบโตสูงท่ี สุดในปี 	2565	เพิ่ มขึ้ น	14.8%	จากปี 	2564

มูลค่าทั้งหมด

การใช้จ่ายด้านไอที 
2563

มูลค่า
การใช้จ่าย การเติบโต

2564

มูลค่า
การใช้จ่าย การเติบโต

2565

มูลค่า
การใช้จ่าย การเติบโต

ระบบ Data Center

ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

บริการด้านไอที

บริการด้านการสื่อสาร

อุปกรณ์ Device

19,432

45,777

165,988

70,695

461,241

763,134

-1.0%

12.6%

11.5%

3.0%

14.6%

6.1%

20,709

53,480

202,028

77,866

465,345

819,428

6.6%

16.8%

21.7%

10.1%

0.9%

7.4%

21,656

61,381

220,106

85,466

482,844

871,453

4.6%

14.8%

9.0%

9.8%

3.8%

6.4%

ท่ี มา	:	การ์ทเนอร์ 	(Gartner)	พฤศจิกายน	2564

จากข้อมูลข้างต้น	จะเห็นได้ว่าสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมของซอฟต์แวร์สำาหรับองค์กรของประเทศไทย	เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับตลาดโลก	 ซึ่ งมีการเติบโตสู งสุดและเติบโตอย่ างต่อเน่ื องโดยได้รับผลกระทบเชิ งบวกจากการเเพร่ ระบาดของ	
Covid-19	ท้ั งน้ี กลุ่ มธุรกิจของบริ ษัทฯ	มึความเก่ี ยวข้องกับซอฟต์แวร์สำาหรับองค์กรท้ั งหมด	จึงจะได้ประโยชน์จากสภาวะ
ตลาดท่ี มีการเติบโตสูง	อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการศึกษาการเปล่ี ยนแปลงและแนวโน้มของเทคโนโลยีระดับโลกอยู่ เสมอ 
เพื่ อปรับตัวให้ทันต่อตลาดโลกเเละมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	 ท่ี สามารถตอบโจทย์และครอบคลุมการดำาเนินงานของ
ลูกค้าระดับองค์กรธุรกิจ	ต้ั งแต่ระบบหลังบ้าน	ระบบหน้าบ้าน	ไปจนถึงจุดท่ี ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์ กับลูกค้า	โดยมีรูปแบบการ
ให้บริการท่ี ครบวงจร	เพ่ื อสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งและสร้างการเติบโตอย่างยั่ งยืนให้แก่กลุ่ มบริ ษัทฯ



38

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

1. การตลาดและการแข่งขัน กลุ่ มธุรกิจด้านการบริหาร
จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ธุรกิจด้านระบบบริหารความสัมพันธ์ กับลูกค้า	(CRM)	ได้รับ 
แรงเสริมจากการท่ีธุรกิจต่างๆ	กำาลังก้าวเข้าสู่การเป็น	Data-Driven 
Marketing	และ	Business	โดยการลงทุนด้าน	CRM	คือหน่ึงใน
องค์ประกอบสำาคัญของการขับเคล่ืองธุรกิจด้วยข้อมูล	นอกจากน้ี 
จากการแพร่ระบาดของ	Covid	–	19	และมาตรการ	Social	
Distancing	 ท่ี เข้ามามีบทบาทต่อโลกในช่วง	 2	 ปี ท่ี ผ่านมา 
ส่งผลให้รูปแบบการทำางานของศูนย์ติดต่อ	(Contact	Center)	ของ
องค์กรธุรกิจต่าง	ๆ	ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการ 
โดยการเข้ารับบริการส่วนมากจะผ่านช่องทางโทรศัพท์	ข้อความ 
แชท	และทางโซเชียลมีเดียมากข้ึน	ทำาให้การติดต่อส่ือสารกับ
ลูกค้าของพนักงานมีความท้าทายมากย่ิงข้ึนเช่นกัน	เม่ือพนักงาน 
บริการลูกค้าต้องทำางานในรูปแบบ	Work	from	Home	ดังน้ัน
หลาย	ๆ	องค์กรจึงจำาเป็นต้องพ่ึ งพาเทคโนโลยีในการจัดการ
ทีมงานให้พร้อม	 เพื่ อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
มากท่ี สุด	ซึ่ งซอฟต์แวร์ระบบบริหารความสัมพันธ์ กับลูกค้า	
(CRM)	จาก	Salesforce	ท่ี ให้บริการในรูปแบบ	Software	as	
a	Service	(SaaS)	บนระบบคลาวด์	(Cloud	Computing)	น้ั น	
สามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่าน้ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี ท่ี ผ่ าน	 Salesforce	 ได้ มีการพัฒนาระบบอย่างต่อ
เน่ื อง	เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถให้กับพนักงานบริการ	ต้ั งแต่
ตัวแทนในคอลเซ็นเตอร์ไปจนถึงพนักงานท่ีทำางานนอกสถาน
ท่ี 	ด้วยเครื่ องมือและข้อมูลท่ี เหมาะสม	เพ่ื อส่งมอบข้อมูลท่ี
ถูกต้องให้ กับลูกค้าในหลายช่องทางได้อย่างรวดเร็ว	

อาทิเช่น	ระบบ	Service	Cloud	Voice	ท่ี เป็นการนำาการติดต่อ
สื่ อสารทางโทรศัพท์	ช่องทางดิจิทัล	และข้อมูล	CRM	มารวม
ในหน้าจอเดียวกันบนแพตฟอร์มของ	Salesforce	โดยมีการ
ถอดเสียงการโทรแบบReal	Time	สำาหรับเจ้าหน้าท่ี เพื่ อให้
สามารถให้คำาแนะนำาในการให้บริการลูกค้าในขั้ นตอนถัดไป 
เเละสามารถให้บริการได้รวดเร็วมากขึ้ นด้วยระบบปฏิบัติการ
โดย	AI	 ท่ี สามารถสร้างประสบการณ์ ตัวแทนแบบครบวงจร
ผ่านช่องทางการสื่ อสารผ่านระบบดิจิทัล	เพ่ื อให้เกิดการให้
บริการท่ี รวดเร็ว	ชาญฉลาดยิ่ งขึ้ น	 และเป็นส่วนตัวมากขึ้ น	
โดย	Service	Cloud	Voice	ได้เปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน	
2564	ท่ี ผ่านมา	สำาหรับการให้บริการ	Service	Cloud	Voice	
ในประเทศไทย	บริษัทฯ	เป็นตัวแทนรายแรกในประเทศไทยท่ี
พร้อมให้บริการในส่วนน้ี 	โดยบริษัทฯ	ได้ร่วมเป็นพาร์เนอร์กับ 

Vonage	Holdings	Corp.	 ผู้ ให้บริการการส่ื อสารบนระบบ
คลาวด์จากสหรัฐอเมริกา	ซึ่ งเป็น	Partner	Telephony	 กับ	
Salesforce	โดยระบบการส่ือสารของ	Vonage	สามารถรองรับ
กับภาษาไทยได้	ซึ่ งนับว่าเป็นจุดเด่นสำาหรับการทำาการตลาด
ในประเทศไทย	

ทางด้านความน่าเชื่ อถือของระบบ	ในปีท่ีผ่านมา	Salesforce	
ได้ รับการยกย่ องจากการ์ เนอร์ 	 ให้ เป็นผู้ นำ าในด้ าน	 CRM 
Customer	Engagement	Center	ติดต่อกันเป็นปี ท่ี 	13	

ท่ี มา	:	การ์ทเนอร์ 	(Gartner)	มิถุนายน	2564

นอกจากน้ี 	ในรายงาน	Worldwide	Semiannual	Software	
Tracker	โดย	International	Data	Corporation	(IDC)	เม่ื อ
เดือนตุลาคม	 2564	 	 ระบุ ว่า	 Salesforce	 เป็นผู้ ให้บริการ
ระบบ	CRM	เป็นอันดับ	1	ของโลกติดต่อกันเป็นเวลา	8	ปี	โดย
ครองส่วนแบ่งตลาดและมีรายได้เพิ่ มมากท่ี สุด	เม่ื อเทียบกับ 
ผู้ ให้บริการรายอ่ืน	ๆ 	นอกจากน้ี	ในรายงานยังระบุว่า	Salesforce 
ยังเป็นผู้นำาส่วนแบ่งการตลาดในด้านการขาย	การบริการลูกค้า 
การตลาด	แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันท่ีขับเคล่ื อนด้วยโมเดล	
(Model-Driven	Application	Platforms)	และแอปพลิเคชัน
ชุมชนขององค์กร	(Enterprise	Community	Applications)	
อีกด้วย	ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าบริ ษัทต่างๆ	หันมาใช้ 	Salesforce	
มากขึ้ นทุกปี
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ท่ี มา	:	IDC,	Worldwide	Semiannual	Software	Tracker	ตุลาคม	2564

ปัจจุบันกลุ่ มลูกค้าหลักในธุรกิจด้าน	CRM	ของบริ ษัทฯ	 คือ	
กลุ่ มธุรกิจประเภทประกันภัย	 ธนาคารและสถาบันการเงิน	
อสังหาริมทรัพย์ 	และโรงพยาบาล	เป็นต้น	โดยบริษัทฯ	ได้ใช้ 
กลยุทธ์การเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย 
ท่ีเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมน้ัน	ๆ 	ก่อนท่ีจะขยายไปยังลูกค้ารายอ่ืน	ๆ  
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 เพื่ อสร้ างการยอมรับจากองค์กร 
ขนาดใหญ่	เน่ืองจากซอฟต์แวร์ระบบ	CRM	จาก	Salesforce	น้ัน 
มีประสิทธิภาพและมูลค่าการลงทุนท่ีสูง	ซึ่ งลูกค้าท่ี เป็นผู้นำา
ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 	จะมีความพร้อมในการลงทุนและ
นำาเทคโนโลยีใหม่ 	ๆ	เข้าไปใช้ในองค์กร	เพื่ อรักษาความเป็น
ผู้นำาในตลาด	

นอกจากน้ี 	 การท่ี บริ ษัทฯ	 มีประสบการณ์ในการให้บริการ
ลูกค้าองค์กรรายใหญ่ในประเทศไทยน้ัน	จะเป็นการช่วยสร้าง 
ความม่ันใจให้แก่ลูกค้าค้ารายอ่ืน	ๆ	ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	
และลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 	โดยในปี	2564	บริษัทฯ	ได้มี
การขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ กลุ่ มธุรกิจค้าปลีก	และ	Non-Bank	
เช่น	ผู้ ให้บริการสินเชื่ อและบัตรเครดิต	เน่ืองจากเป็นกลุ่ มท่ี มี
การแข่งขันทางด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าสูง	และ

คาดว่าการแข่งขันจะรุนแรงมากยิ่ งขึ้ น	จากการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภค	ท่ี มีการเปล่ียนไปใช้การบริการผ่านช่องทาง 
ออนไลน์มากข้ึ น

ปัจจุบันบริษัทฯ	สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ของ	Salesforce	
แก่ลูกค้าในประเทศไทยได้ครบถ้วนทุกผลิตภัณฑ์	และเม่ื อ
เดือนตุลาคม	2563	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลพาร์ทเนอร์ยอดเยี่ ยม
ประจำาปี 	2563	ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	(Partner	of	
the	Year	2020	-	APAC)	จาก	Salesforce	ซึ่ งเป็นบริ ษัทไทย
รายแรกและรายเดียวท่ี ได้รับรางวัลน้ี 	 เน่ื องจากบริ ษัทฯ	 มี
ความเข้าใจเร่ื องระบบและความต้องการของลูกค้า	ช่วยให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน	Salesforce	และ
สร้างผลลัพธ์ ท่ี ยอดเยี่ ยมให้ กับธุรกิจของลูกค้าได้	

ด้วยจุดแข็งท้ั งทางด้านความสามารถในการในการติดต้ั งและ
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 	CRM	จาก	Salesforce	และการบริการ
ท่ีครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของ	Salesforce	จะช่วยให้บริษัทฯ	
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าปัจจุบัน	และสร้างความเช่ือม่ัน 
ให้กลุ่ มลูกค้าใหม่ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

2. การตลาดและการแข่งขัน กลุ่ มธุรกิจด้านการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP)

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร	(ERP)	เป็นหัวใจสำาคัญของ
การจัดการธุรกิจภายในองค์กรท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ	Covid	19	โดยองค์กรต่าง		จำาเป็นต้องปรับแผน 
การจัดการธุรกิจ	 ให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำ างานแบบ 
Work	from	Home	และ	Work	from	Anywhere	ซึ่งการเปล่ียนแปลงน้ี 
ได้ เป็นตัวผลักดันให้องค์กรต่าง	ๆ	ในประเทศไทยท่ี ยังคงใช้ 
ระบบ	ERP	ในรูปแบบ	On	Premise	หันมาให้ความสนใจและพิจารณา 
การเปล่ียนระบบให้เป็นแบบ	On	Cloud	หรือ	Cloud	ERP	มากข้ึน 
โดยระบบ	Cloud	ERP	เป็นระบบท่ีตอบโจทย์การทำางานแบบใหม	่
พนักงานสามารถใช้งานระบบได้ทุกท่ี 	เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต
เท่าน้ัน	ในขณะท่ีการใช้งานของระบบ	On	Premise	ทำาได้ค่อนข้าง 
จำากัด	เน่ื องจากต้องอาศัยการแชร์ ข้อมูลจากส่วนกลางของ	
Server	พนักงานถึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีแชร์ผ่าน	Server	
ในองค์กรได้	นอกจากน้ี 	ระบบ	Cloud	ERP	ยังเป็นระบบท่ี นิยม 
อย่างมากในธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลาย
ขนาดท่ั วโลก	 โดยมูลค่าตลาด	 Cloud	 ERP	 ท่ั วโลกคาดว่า
จะมีการเติบโตจาก	45.3	พันล้านเหรียญสหรัฐ	 ในปี 	2563	
เป็น	 101.1	พันล้านเหรียญสหรัฐ	ภายในปี 	 2568	 ท่ี อัตรา
การเติบโตต่อปี 	(CAGR)	ร้อยละ	17.4	

สำาหรับ	ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร	จาก	Oracle	ในปี	
2564	 ท่ี ผ่านมา	Oracle	 ได้รับการยกให้เป็นผู้ นำาใน	Magic	
Quadrant	 สำ าหรับระบบการจัดการฐานข้อมูลบนคลาวด์  
(Cloud	Database	Management	Systems)	ประจำาปี 	2564	
ของ	Gartner	โดยมีจุดแข็งในเทคโนโลยี 	DBMS	(Database	
Management	 System)	 ไฮบริดคลาวด์ 	 (Hybrid	 Cloud) 
ท่ีแสดงถึงการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างระบบโครงสร้าง
พื้ นฐานของระบบ	Private	Cloud	และ	Public	Cloud	ท่ีถูกนำามา 
ใช้ร่วมกัน

นอกจากน้ี 	Oracle	ยังได้คะแนนสูงสุดประจำ าปี 	 2564	ของ	
Gartner	 เป็นเวลา	 4	 ปี ติดต่อกัน	 สำ าหรับ	 Autonomous	
Database	 ระบบบริหารจัดการฐานข้ อมูลแบบอัตโนมั ติ
สำ าเร็ จรูป	 ซ่ึ งนับเป็นเครื่ องยืนยันถึ งความแข็ งแกร่ งของ
เทคโนโลยีของ	Oracle	

ในส่วนของการให้บริการลูกค้าในประเทศไทย	บริ ษัทฯ	 ได้
พัฒนาโปรแกรมเสริ มเฉพาะสำ าหรับประเทศไทย	 ในการ
รองรับการให้บริการภาษีแบบ	Electronic	(E-Tax)	มีชื่ อว่า 
“iCE-TAX”	 ซ่ึ งบริ ษัท	 ไอซี อี 	 คอนซัลต้ิ ง	 จำ ากัด	 หรือ	 iCE	
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ)	ได้พัฒนาขึ้ น	โดย	iCE-TAX	สามารถ

เช่ื อมต่อกับระบบ	ERP	ได้ทุกซอฟท์แวร์ 	ไม่ เพียงแต่	Oracle	
เท่าน้ัน	รองรับท้ั งบนระบบ	On	Premise	และบนระบบ	Cloud	
และในปี 	 2564	 ท่ี ผ่านมา	บริ ษัทฯ	 ได้ พัฒนาโปรแกรมใหม่
ท่ี มีชื่ อว่ า	 iCE	 -uP	 ซึ่ งเป็นโปรแกรมสำ าหรับการนำ าระบบ	
(Migrate)	ERP	จากระบบ	On	Premise	ขึ้ นสู่ ระบบ	Cloud	
ERP	 โดยสามารถดำ าเนินการได้อย่างรวดเร็ว	 ช่วยลดความ
ยุ่ งยากในการเปล่ี ยนแปลงระบบให้แก่ลูกค้า	

ท้ั งน้ี 	 กระแสการเปล่ี ยนแปลงระบบไปสู่ 	 Cloud	 ERP	ของ
องค์กรต่าง	ๆ	น้ี 	จะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ	โดยจะช่วย
ให้เกิดรายได้ ท่ี สม่ำาเสมอจากการให้เช่าใช้ระบบ	Cloud	ERP	
อีกท้ั ง	บริษัทฯ	 มีโอกาสท่ี จะได้ รับเลือกจากลูกค้าให้ เป็นท่ี
ปรึกษา	ออกแบบ	และติดต้ั งระบบ	Cloud	ERP	เน่ื องจากมี
ประสบการณ์	ความเชี่ ยวชาญในระบบ	ERP	จาก	Oracle	มานาน 
กว่า	25	ปี 	และมีความสัมพันธ์ อันดีกับลูกค้า	เข้าใจในระบบ
การทำ างานและวัฒนธรรมองค์ กรของลู กค้ าเป็ นอย่ างดี  
ซึ่ งนับเป็นข้อได้เปรียบ	 ท่ี จะช่วยให้การเปล่ี ยนแปลงระบบ
ของลู กค้ า	 สามารถทำ าได้ อย่ างคล่ องตั ว	 รวดเร็ ว 	 และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้ น	

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจ	ERP	ในปัจจุบันน้ัน	กระจายอยู่ในหลากหลาย 
อุตสาหกรรม	อาทิเช่น	ธนาคาร	พลังงาน	ค้าปลีก	เป็นต้น	ซึ่ ง
ล้วนเป็นองค์กรชั้นนำาของประเทศไทย	โดยลูกค้าองค์กรเหล่าน้ี 
ส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบ	ERP	ในรูปแบบ	On	Premise	ตามท่ีกล่าว 
ไปข้างต้น	 และมีแนวโน้มท่ี จะเปล่ี ยนแปลงระบบมาเป็น	
Cloud	ERP	โดยไม่เปล่ียนแบรนด์	เน่ืองจาก	Oracle	เป็นระบบ
ท่ี ได้ รับการยอมรับท่ั วโลก	และลูกค้ามีประสบการณ์ ท่ี ดี ใน
การใช้งาน	Oracle	ในระบบ	On	Premise	มาเป็นระยะเวลา 
ยาวนาน	 ปัจจุบันมีลูกค้าท่ี ใช้ระบบ	On	Premise	บางส่วน
ได้เริ่ มทำาการเปล่ี ยนแปลงระบบเป็นแบบ	On	Cloud	แล้ว	
นอกจากการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้มีการ
สร้างฐานลูกค้าใหม่ ท่ี เป็นลูกค้าของกลุ่ มบริ ษัทฯ	จากธุรกิจ
อ่ื น	 ซึ่ งจะช่ วยให้บริ ษัทฯ	 มีความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน
กับคู่ แข่งรายอ่ื น	ๆ	 เน่ื องจากกลุ่ มบริ ษัทฯ	 มีความเข้าใจ	 มี
ประสบการณ์ในการให้บริการมาก่อน	และมีผลงานท่ี ได้รับ
การยอมรับจากลูกค้า	
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

3. การตลาดและการแข่งขัน กลุ่ มธุรกิจด้านการวางแผน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ แบรนด์ การสร้างและบริหารประสบการณ์
ลูกค้า (CEM) การตลาดดิจิทัลและโฆษณาดิจิทัล

การเปล่ี ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ บริ โภคในยุคดิ จิ ทัล	 เช่น	
การทำาธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ	การชอปปิงออนไลน์ 
ส่งผลให้ธุรกิจท่ั วโลกต่างให้ความสำาคัญด้านการตลาดดิจิทัล
เพ่ื อขับเคล่ื อนการเติบโตของธุรกิจ	 ดั งจะเห็นได้จากการ
เติบโตของโฆษณาดิจิทัล	และอีคอมเมิร์ซ	

จากรายงานผลสำารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย	
ปี 	2564	หรือ	Value	of	e-Commerce	Survey	in	Thailand	
2021	โดยสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 	หรือ	

Electronic	Transactions	Development	Agency	(ETDA)	พบว่า 
	ในปี	2563	ธุรกิจพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซใน
ประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากับ	3.78	ล้านล้านบาท	และคาดการณ์
ว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในปี	2564	 เติบโตอยู่ ท่ี 	
4.01	ล้านล้านบาท	และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ื อง
ภายหลังจากการฟื้ นตัวจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19	

ในขณะเดี ยวกัน	 จากรายงานของสมาคมโฆษณาดิ จิ ทั ล	
(ประเทศไทย)	หรือ	Digital	Advertising	Association	(Thailand) 
ระบุ ว่า	 มูลค่าการใช่ จ่ายด้านโฆษณาของประเทศไทยในปี	
2564	ยังคงทรงตัวเม่ื อเทียบกับปี	2563	โดยส่ื อโฆษณาผ่าน
ทางอินเตอร์เนตมีการเติบโตสูงสุดท่ี 	11%

สื่อโฆษณา 2559 การเติบโต2560 2561 2562 2563 2564

ทีวี

อินเทอร์เน็ต

สิ่งพิมพ์

โรงภาพยนต์

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้า

กลางแจ้งและการขนส่ง

วิทยุ

70,995

9,479

11,002

5,263

12,782

5,445

703

115,669

65,787

12,402

12,259

4,476

9,684

6,816

946

112,370

70,382

16,928

12,915

4,802

7,416

7,383

1,060

120,886

70,310

19,555

13,506

4,741

5,672

8,838

1,040

123,662

63,170

21,058

10,985

3,602

3,835

4,395

674

107,719

63,662

23,315

9,709

3,261

3,108

3,420

676

107,151

1%

11%

-12%

-9%

-19%

-22%

0%

-1%รวมมูลค่าทั้งหมด

มูลค่าการใช่จ่ายด้านโฆษณาของประเทศไทย		(หน่วย:	ล้านบาท)

ท่ี มา	:	สมาคมโฆษณาดิจิทัล	(ประเทศไทย)	กันยายน	2564

จากการเติบโตดังกล่าว	 สะท้อนให้ เห็นถึงการปรับตัวด้าน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ	แบรนด์	การสร้างและบริหารประสบการณ์
ลูกค้า	(CEM)	การตลาดและโฆษณาดิจิทัลขององค์กรธุรกิจ	ท่ี
ต้องอาศัยการกำาหนดกลยุทธ์ดิจิทัลท่ี มีประสิทธิภาพ	ซึ่ งปัจจัย
เหล่าน้ี 	ส่งผลบวกต่อธุรกิจด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	
แบรนด์	การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า	(CEM)	รวม
ถึงการตลาดและโฆษณาดิจิทัล	ท่ีดำาเนินการภายใต้	บริษัท	ไอ
แอนด์ไอ	เอ็กพีเรียนซ์ 	จำากัด	หรือ	iiXP	และ	บริษัท	ดิจิเนทีฟ	
จำากัด		(บริ ษัทย่อยของบริษัทฯ)	ซึ่ งได้มีการนำาประสบการณ์
ทางด้ านดิ จิ ทั ลและเทคโนโลยี ท่ี มี มายาวนาน	 ผนวกเข้ า
กับความเชี่ ยวชาญด้านวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 แบรนด์	
การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า	 (CEM)	การตลาด 

และโฆษณาดิจิทัลเข้าไว้ ด้วยกัน	 	 โดยบริ ษัทฯ	 ได้ขยายฐาน
กลุ่มลูกค้าในลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลและกลุ่มลูกค้าฐาน
เดิมของธุรกิจด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้า	
(CRM)	ของบริษัทฯ	เน่ืองจากธุรกิจด้านน้ี มีความเชื่ อมโยงกัน
กับระบบ	CRM	โดยหลังจากท่ี ลูกค้าได้มีการกำาหนดกลยุทธ์
ทางธุรกิจ	แบรนด์	การออกแบบประสบการณ์ลูกค้า	และการ
ตลาดแล้ว	 ลูกค้าสามารถนำาแผนงานเหล่าน้ี ไปปฏิบั ติ งาน 
ไ ด้ อย่ าง มี ประสิ ทธิ ภาพบนระบบ	 CRM	 ระดั บโลกจาก	
Salesforce	ซึ่ งจะส่งผลให้การดำาเนินกลยุทธ์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้ น	นอกจากน้ี 	การเข้าซื้ อกิจการ	บริ ษัท 
ดิ จิ เนทีฟ	จำ ากัด	 ในปี 	 2564	 ท่ี ผ่านมา	ส่งผลให้ 	บริ ษัทฯ	 มี
ฐานลูกค้าใหม่ เพิ่ มขึ้ นด้วยเช่นกัน
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4. การตลาดและการแข่งขัน กลุ่มธุรกิจด้านการวิเคราะห์และ
จัดการข้อมูลเพื่ อธุรกิจ (Data Analytics & Management) 
หรือ “iiG Data”

	จากการประมาณการมูลค่าตลาดดิจิทัลปี	2564	-2565	โดย
สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	หรือ	Depa	คาดการณ์ ว่า
อุตสาหกรรมบิ๊ กดาต้าจะยังคงเติบโตต่อเน่ืองไปพร้อมกับการ
ให้บริการบนคลาวด์	โดยในปี	2564	คาดว่าจะมีมูลค่า	13,728	
ล้านบาท	ขยายตัว	0.19%	จากปี	2563	ขณะท่ี ปี 	2565	จะมี
มูลค่า	13,738	ล้านบาท	ขยายตัว	0.08%	เน่ื องจากคาดว่า
องค์กรต่างๆ	จะให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้ น	หลังกฎหมายคุ้ มครองข้อมูลส่วน
บุคคล	 (PDPA)	จะเริ่ มบังคับใช้ ในปี 	 2565	ซึ่ งจะส่งผลให้มี
ความต้องการจัดเก็บข้อมูลมากข้ึ นตามไปด้วย	

จากการท่ีหลายองค์กรในประเทศไทยมีการขับเคล่ื อนธุรกิจ
ด้วยข้อมูลและมีความจำาเป็นท่ีจะต้องมีเครื่ องมือช่วยในการ
จัดการข้อมูล	เพ่ือนำาข้อมูลไปใช้ในการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน	ส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจ	“iiG	Data”	ของ 
บริ ษัทฯ	 ท่ี ให้บริการท่ี ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และจัดการ
ข้อมูลเพื่ อธุรกิจ	 (Data	Analytics	&	Management)	 โดย
บริษัทฯ	 เป็นบริ ษัทแรกในประเทศไทยท่ี ให้บริการทางด้าน
ข้อมูลแบบครบวงจร	ครอบคลุมห่วงโซ่ มูลค่าในอุตสาหกรรม	
Big	Data	 โดยให้บริการเริ่ มแต่การกำาหนดกลยุทธ์ทางด้าน
ข้อมูล	(Data	Strategy)	การจัดการข้อมูล	ไปจนถึงขั้ นตอน
ท่ี ลูกค้าสามารถนำาผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูลไปใช้ ในการ
บริหารจัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้า	(CRM)	และการทำาการ
ตลาดดิจิทัล	(Digital	Marketing)	

บริ ษัทฯ	 ได้ เริ่ มให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่ มธุรกิจพลังงานและ
โรงพยาบาล	ครั้ งแรกในปี 	 2563	และมีแผนท่ี จะเจาะกลุ่ ม
ตลาดแบบ	B2C	 ท่ี มีฐานลูกค้าจำ านวนมาก	 เน่ื องจากกลุ่ ม

อุตสาหกรรมน้ี 	 ต้องอาศัยการจัดการข้ อมูลของผู้ บริ โภค	
ซึ่ งเป็นข้อมูลท่ี มีปริมาณมหาศาล	มาจากหลากหลายช่อง
ทางท้ั ง	Online	และ	Offline	เพื่ อนำาไปกำาหนดกลยุทธ์ 	การ
ออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการและ
ตรงใจผู้ บริ โภค

5. การตลาดและการแข่งขัน กลุ่มธุรกิจด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ 

อุตสาหกรรมประกันมีการเติบโตเป็นอย่างมาก	 มีการขยาย
ฐานลูกค้าอย่างก้าวกระโดด	 เน่ื องจากการแพร่ระบาดของ	
Coivd-19	 เป็นตัวกระตุ้ นให้ เกิดการทำาประกันสุขภาพและ
ประกันชี วิตเพิ่ มมากขึ้ นในช่วง	2	ปี ท่ี ผ่านมา	เพื่ อเป็นหลัก
ประกันในสถานการณ์ ท่ี ไม่แน่นอน	อีกท้ั งผู้ บริ โภคบางกลุ่ ม
เริ่ มมองหาการลงทุนใหม่ 	ๆ	 ท่ี ให้ผลตอบแทนมากกว่าการ
ฝากธนาคาร

ธุรกิจประกันท้ั งประกันชี วิต	(Life	Insurance)	และประกัน
วินาศภัย	 (Non-Life	 Insurance)	 	 ได้ มีการนำ าเทคโนโลยี
เข้ ามาปรับใช้ ในระบบการดำ าเนินงานมากขึ้ น	 ไม่ ว่าจะเป็น	
ระบบขายประกันออนไลน์ 	การเคลมประกันรถได้บนมือถือ	
การคำานวณเบี้ ยประกัน	และบริการหลังการขายต่างๆ	ผ่าน
เว็บไชต์	หรือแอปพลิเคชัน	เพื่ อให้ลูกค้าเข้าถึงการบริการได้
สะดวกรวดเร็วขึ้ น	 สอดคล้องกับรูปแบบการดำ าเนินชี วิตใน
ปัจจุบัน	และเพิ่ มประสิทธิภาพการทำางานและการให้บริการ	
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ี ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ตรงจุดมากยิ่ งขึ้ น

	จากรายงานของการ์ทเนอร์ เม่ื อเดือน	กรกฎาคม	2564	ระบุ
ว่า	การใช้จ่ายด้านไอทีท่ั วโลกด้านการประกันภัยจะเพิ่ มขึ้ น
อย่างต่อเน่ื อง	โดยในปี	2564	จะเพิ่ มขึ้ น	7.1%		เป็นมูลค่า	
232.9	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 การใช้ จ่ายระยะยาวสำาหรับ
การประกันภัยคาดว่าจะเติบโตท่ี 	CAGR	7.5%	 เป็น	311.8	
พันล้านดอลลาร์ ในปี 	 2568	 โดยได้รับแรงหนุนจากบริการ
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ด้านไอทีและซอฟต์แวร์ ท่ี เติบโตท่ี 	CAGR	9.2%	และ	12.3%	
ตามลำาดับ

จากปัจจัยต่างๆ	ท่ีกล่าวมาข้างต้น	เป็นโอกาสท่ี ดีสำาหรับธุรกิจ
ด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ 	ซึ่ งดำ าเนินการโดยบริ ษัท	ไอแอนด์ไอ	
เวนเจอร์	จำากัด	หรือ	iiV	ซึ่ งเป็นบริษัทร่วมทุน	ระหว่างบริษัทฯ 
และ	บริ ษัท	 วิริยะ	พรอพเพอร์ ต้ี 	 จำ ากัด	 โดยได้ผนวกความ
เชี่ ยวชาญและประสบการณ์ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและประกัน 
อันยาวนานเข้าด้วยกัน	เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการให้แก่ 
ธุรกิจประกัน	และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมน้ี 	

6. การตลาดและการแข่งขัน กลุ่ มธุรกิจด้านการจัดการการ
ใช้ จ่ายของธุรกิจ (BSM)

ในยุคท่ีองค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน	
จึงทำาให้องค์กรต่างๆ	ให้ความสำาคัญกับการลดต้นทุน	ควบคุม
ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ		ฝ่ายจัดซื้ อจัดหา	เป็นอีกส่วนงานหน่ึง
ท่ี มีบทบาทในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน	เพื่ อช่วย
ประหยัดต้นทุนขององค์กร	ทำาให้มีการนำาซอฟท์แวร์ระบบการ
จัดการการใช้ จ่ายทางธุรกิจ	Business	Spend	Management	
(BSM)	เข้าไปใช้ ในองค์กรมากข้ึ น	

สำาหรับ	ซอฟท์แวร์ 	Coupa	ได้รับการจัดอันดับจาก	Gartner 
ให้ เป็นผู้ นำ า 	 Procure-to-pay	 (P2P)เ น่ื องจากมี โซลูชั น
แบบบูรณาการท่ี มีขั้ นตอนการทำ างานอัตโนมัติสำ าหรับการ
จัดหา	รับและชำาระค่าสินค้าและบริการท่ั วท้ั งองค์กร	ลูกค้า
องค์กรธุรกิจของ	Coupa	มี ต้ั งแต่องค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึง

องค์กรระดับกลาง	 แม้ ว่าลูกค้าของ	 Coupa	 จะครอบคลุม
อุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย	แต่อุตสาหกรรมหลักสามอันดับ
แรก	ได้แก่ 	บริการทางการเงิน	เทคโนโลยี 	และการผลิต	ซึ่ ง
เป็นอุตสาหกรรมท่ี มีความสำาคัญ

Coupa	เน้นเร่ืองประสบการณ์ของผู้ ใช้งาน	สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ใช้ได้ 	ช่วยให้ผู้ ใช้ ค้นหาสิ่ งท่ี ต้องการและ
สั่ งซื้ อได้อย่างง่ายดาย	โดย	Coupa	มีการลงทุนอย่างต่อเน่ือง
ในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการทำางานต่างๆ	เช่น	Slack	
และ	Microsoft	Teams	เพื่ อสร้างความยืดหยุ่ นให้ กับระบบ
อีกหน่ึ งจุดเด่นของ	Coupa	 คือ	การวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใน
ขั้ นตอนต่างๆ	ของกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง	 ผู้ ใช้สามารถ
มองเห็นในเชิงคุณภาพและการเปรียบเทียบ	รวมถึงการระบุ
ความเสี่ ยงเพ่ื อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

นอกจากน้ี 	 Coupa	 มีฐานข้อมูลซัพพลายเออร์ 	 ท่ี มาพร้อม
กับการจัดประเภทซัพพลายเออร์และการรับรองโดย	Coupa	
Community	จากลูกค้า	2,000	รายและซัพพลายเออร์หลาย
ล้านราย	และแหล่งข้อมูลในระดับท้องถ่ิน	ระดับรัฐ	ผู้ เชี่ ยวชาญ	
รัฐบาลกลาง	และระดับโลกมากกว่า	125	แห่งท่ี มีการอัพเดท
ข้อมูลรายวัน	รายสัปดาห์ 	และรายเดือน	

เน่ื องจากCoupa	 เป็นระบบท่ี ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถ 
ดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ช่วยลดต้นทุน	อีกท้ังยังได้รับ 
การยอมรับจากองค์กรชั้ นนำาต่างๆ	 จึงมีโอกาสในการขยาย
ตลาดในประเทศไทยอีกมาก	อีกท้ั งบริ ษัท	ไอซี อี 	คอนซัลต้ิ ง 
จำ ากัด	 ซึ่ งเป็นบริ ษัทในเครือ	 ได้ รับเลือกให้ เป็นพาร์ เนอร์ 
รายแรกของ	Coupa	 ในประเทศไทย	 โดยได้ เร่ิ มเจาะตลาด
จากฐานลูกค้าเดิมในธุรกิจด้าน	 ERP	ซึ่ งมี ท้ั งองค์กรขนาด
กลาง	และขนาดใหญ่	

ท่ี มา	:	การ์ทเนอร์ 	(Gartner)	ตุลาคม	2564
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7. การตลาดและการแข่งขัน กลุ่ มธุรกิจด้านการส่ื อสารของธุรกิจบนระบบคลาวด์ 
 

การเกิดขึ้ นของ	Public	Cloud	และการใช้ อุปกรณ์โทรศัพท์
มือถือท่ี แพร่หลาย	อีกท้ั งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ	
Covid	–	19	ทำาให้ความคาดหวังประสบการณ์ของลูกค้าใน
ทุกอุตสาหกรรมต่างๆ	เปล่ียนแปลงไป	ไม่ ว่าจะเป็น	การดูแล
สุขภาพ	การศึกษา	การค้าปลีก	บริการทางการเงิน	และอ่ืนๆ	อีก
มากมาย	โดยสิ่ งเหล่าน้ี เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามมา 
เช่น	การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล	การส่งมอบบริการเสมือนจริง 
รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่าง 
จากเดิม	 ด้วยการเพิ่ มการสื่ อสารท้ั งในรูปแบบเสียง	 วิ ดี โอ	
ข้ อความ	 การตรวจสอบยืนยัน	 เข้ าไปไว้ ในประสบการณ์
ของลูกค้า	แอปพลิเคชัน	และ	Workflow	ต่างๆ	ท่ี เก่ี ยวข้อง	
 
ด้วยแพลตฟอร์ม	Vonage	ระบบการสื่ อสารบนระบบคลาวด์ท่ี 
ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น	สามารถต้ังโปรแกรมได้อย่าง 
สมบูรณ์และอนุญาตให้รวมวิดีโอ	 เสียง	แชท	 ข้อความ	และ 
การตรวจสอบยืนยันเข้ากับผลิตภัณฑ์	Workflow	และระบบ 
ท่ีมีอยู่ได้	อีกท้ัง	แอปพลิเคชันศูนย์การติดต่อ	(Contact	Center) 
และการส่ือสารแบบครบวงจรท่ี ต้ั งโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ 
ของ	Vonage	ท่ีสร้างขึ้ นจากแพลตฟอร์ม	Vonageทำาให้องค์กร 
ธุรกิจต่างๆ	สามารถเปล่ียนแปลงวิธีการสื่ อสารและการดำาเนินงาน 
จากสำานักงานหรือท่ี ใดก็ได้	จึงทำาให้องค์กรธุรกิจท่ี มีชื่ อเสียง 

ระดับโลกเลือกใช้การสื่ อสารบนระบบคลาวด์จาก	Vonage 

นอกจากน้ี 	แพลตฟอร์ม	Vonage	ยังได้รับการยอมรับจากผู้ ให้ 
บริการแอปพลิเคชั่ นทางธุรกิจระดับโลก	 เช่น	 Salesforce	
โดยได้รับรางวัล	 Salesforce	Partner	 Innovation	Award	
2021	 จากการผนวกการทำ างานของแพลตฟอร์ม	 Vonage	
เข้ ากับ	 Salesforce	 ท่ี สามารถเชื่ อมต่อกันได้ ง่ าย	 มีความ
ยืดหยุ่ นในการใช้งาน	ช่วยให้ ธุรกิจสร้างการมีส่วนร่วมท่ี ดี
ยิ่ งขึ้ นกับลูกค้า

สำ าหรับในประเทศไทย	 ถึงแม้ ว่าจะมี ผู้ ให้บริการระบบการ
สื่ อสารบนระบบคลาวด์หลายราย	แต่เน่ื องจากแพลตฟอร์ม	
Vonage	สามารถเชื่ อมต่อกับแอปพลิเคช่ันทางธุรกิจระดับโลก
ได้หลากหลาย	เช่น	Salesforce,	Oracle	NetSuite,	Google	
Workspace,	Microsoft	365,	Microsoft	Dynamics	เป็นต้น	
อีกท้ั งบริษัทฯ	ได้รับการแต่งต้ั งให้เป็นตัวแทนในไทยเป็นราย
แรก	 จึงทำาให้ มีโอกาสในการทำาการตลาดในประเทศไทยใน
กลุ่ มลูกค้าท่ี ใช้แพลตฟอร์ ดังกล่าว	 โดยบริ ษัทฯ	 เริ่ มทำาการ
ตลาดกับกลุ่ มลูกค้าปัจจุ บันของบริ ษัทฯ	 ท่ี ใช้แพลตฟอร์ม	
Salesforce	อยู่ ในปัจจุบัน	 และมีแผนในการขยายตลาดไป
ยังลูกค้ารายใหม่ ท่ี ใช้แพลตฟอร์มทางธุรกิจรายอ่ืน
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8. การตลาดและการแข่งขัน กลุ่ มธุรกิจด้านการบริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

จากกระแสการทำาดิจิทัลทรานสฟอร์เมชัน	และการแพร่ระบาดของโรค	Covid-19	ท่ี เป็นตัวกระตุ้ นเกิดการนำาดิจิทัลเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการดำาเนินธุรกิจมากขึ้ นอย่างเห็นได้ชัด	ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรท่ี มีทักษะทางดิจิทัลเทคโนโลยี เพิ่ มมาก
ขึ้ นด้วยเช่นกัน	ในขณะเดียวกัน	องค์กรธุรกิจก็มีการปรับรูปแบบการทำ างาน	มีการจ้างงานระยะสั้ นต่างๆ	มากขึ้ น	 ท้ั งการ
จ้างงานชั่ วคราว	 จ้างงานแบบสัญญาจ้างและการจ้างงานในรูปแบบ	Outsource	 เพ่ื อลดต้นทุนและเพิ่ มความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการท่ามกลางสถานการณ์ ท่ี ไม่แน่นอน

ข้อมูลจากบริษัท	 จัดหางาน	 จ๊อบส์ 	 ดีบี 	 (ประเทศไทย)	 จำ ากัด	ชี้ ว่ าในช่วงคร่ึ งปีแรกของปี 	 2564	 	 กลุ่ มสายงานไอทีเป็นท่ี
ต้องการอันดับ	2	คิดเป็น	14.8%	รองจากสายงานขาย	บริการลูกค้า	และพัฒนาธุรกิจ	ท่ี 	15.3%

อันดับ

1

2

5

6

7

8

9

10

3

4

กลุ่มสายงาน สัดส่วนการประกาศงาน
ครึ่งปีแรก 2564

Sales, CS & Business Development

Information Technology (IT)

Engineering

Marketing / Public Relations

Accounting

Admin & HR

Banking / Finance

Manufacturing

Transportation and Logistics

Professional Services

15.3%

14.8%

10.0%

8.6%

6.7%

6.3%

5.5%

4.7%

3.9%

3.5%

ท่ี มา	:	บริ ษัท	จัดหางาน	จ๊อบส์ 	ดีบี 	(ประเทศไทย)	จำ ากัด

จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว	ส่งผลบวกต่อธุรกิจการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ	(Placement	Service)	ของบริษัทฯ 
โดยบริ ษัทฯ	ยังคงสามารถเพิ่ มรายได้จากหน่วยธุรกิจน้ี ได้อย่างต่อเน่ื อง	ถึงแม้ ว่าจะมี ผู้ ประกอบการประเภทเดียวกันเป็น
จำานวนมากก็ตาม	ซึ่ งการเติบโตน้ี ได้รับปัจจัยหนุนจากช่ื อเสียง	ความน่าเชื่ อถือของบริ ษัทฯ	และประสบการณ์ดำ าเนินงาน
มายาวนานกว่า	30	ปี 	 ท่ี ช่วยสร้างความเชื่ อม่ั นให้ลูกค้ารายใหม่ 	 อีกท้ั ง	บริ ษัทฯ	มีการรักษาฐานลูกค้าเดิม	และขยายฐาน
ลูกค้าใหม่จากการแนะนำาจากกลุ่ มบริ ษัทในเครือและพนักงานด้วยเช่นกัน
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ	และบริษัทยอ่ย	มีทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ	โดยมีรายละเอียด	ดังน้ี

รายละเอียดทรัพย์สิน
31 ธ.ค. 256331 ธ.ค. 2564

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงาน

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สำนักงาน

รวมทรัพย์สิน

iiG
เป็นเจ้าของ

ไม่มี

ไม่มี

 3.12 0.98 

 0.08 0.08

 3.20 1.06

iCE และ
DIGINATIVE
เป็นเจ้าของ
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3. เงินลงทุน
ณ	วันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริ ษัทฯ	มี เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย	4	แห่ง	ดังน้ี

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ	วันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริ ษัทฯ	และบริ ษัทย่อย	มีสินทรัพย์ ไม่ มี ตัวตนท่ี ใช้ในการประกอบธุรกิจ	
ประกอบด้วย	ซอฟต์แวร์ระบบ	ซึ่ งมี มูลค่าเท่ากับ	9.51	ล้านบาท	มีรายละเอียด	ดังน้ี

ชื่อซอฟต์แวร์ระบบ ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท)

ซอฟต์แวร์ระบบ HR และอื่นๆ

ซอฟต์แวร์ระบบ E-TAX, HR และอื่นๆ

ซอฟต์แวร์ระบบ HR

ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีสัญญา

สิทธิในสัญญาที่ทำกับลูกค้า

iiG เป็นเจ้าของ 2.88

4.40

0.05

1.30

0.88

iCE เป็นเจ้าของ

iiXP และ DIGINATIVE
เป็นเจ้าของ

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
สัดส่วน

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ทุน
จดทะเบียน 
(ล้านบาท)

ทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)

บจก. ไอซีอี คอนซัลติ้ง 

บจก. ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ 

บจก. ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์

บจก. ดิจิเนทีฟ

จำหน่ายสินค้าและให้บริการ 
เก่ียวกับโปรแกรมวางแผน 
ทรัพยากรของ Oracle

การให้บริการเกี่ยวกับ
โปรแกรมให้บริการ
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

การให้บริการให้คําปรึกษา 
ด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ 
และงานบริการที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการให้คําปรึกษา 
และจัดแผนงาน
กลยุทธ์ธุรกิจ

99.997

99.97

50.00

60.00

10.00

1.00

50.00

1.00

10.00

1.00

20.00

1.00
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริ ษั ทฯ	 ได้ กำ าหนดกรอบการดำ าเนิ นการตามนโยบายการลงทุ นของบริ ษัทฯ	 ในบริ ษัทย่ อยและ 
บริ ษัทร่วม	ดังน้ี

1.	บริ ษัทฯ	จะลงทุนในธุรกิจท่ี มีความเก่ี ยวเน่ื อง	
ใกล้เคียง	หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่ อเสริมสร้างความม่ันคง 
และผลการดำาเนินงานของบริ ษัทฯ		ท้ั งน้ี 	บริ ษัทฯ	
จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน	กำาไรท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้ น	และสถานะทางการเงิน
ของบริ ษัทฯ		ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการ
ต่าง	ๆ 	โดยการอนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับ 
จากการพิ จารณาจากท่ี ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท	และ/หรือ	 ท่ี ประชุมผู้ ถือหุ้ นตามขอบเขต
อำานาจการอนุมัติ ท่ี กำ าหนด

2.	บริ ษัทฯ	จะส่งบุคคลท่ี เป็นตัวแทนของบริ ษัทฯ
เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วม 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท	เพ่ือทำาหน้าท่ี 
กำ ากับดู แลให้บริ ษัทย่ อย	 และ/หรื อบริ ษัทร่ วม 
ดำ าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ	
และเป็นไปตามกฎหมาย	อย่างไรก็ดี	การส่งตัวแทน 
ของบริษัทฯ	เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย	
และ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็น
ชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	โดยคำานึงถึง 
ความเหมาะสมของแต่ละบริ ษัท

3.	หากการเข้าทำารายการ	หรือการดำาเนินการใด	ๆ 
ของบริ ษัทย่อยท่ี เข้ าข่ ายหรือเป็นการได้มาหรือ
จำาหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์	ตามประกาศรายการได้มา
และจำาหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ 	หรือรายการท่ี เก่ี ยว
โยงกัน	ตามประกาศรายการท่ี เก่ี ยวโยงกัน	ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้บริ ษัทฯมีหน้าท่ี ต้องขออนุมั ติ ท่ี ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัท	และ/หรือขออนุมัติจาก
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัทฯ	หรือขออนุมัติจาก
หน่วยงานท่ี เก่ี ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำา
รายการ	บริ ษัทย่อยจะเข้าทำ ารายการหรือดำ าเนิน
การน้ั นได้ ต่อเม่ื อได้ รับอนุมั ติจากท่ี ประชุมคณะ
กรรมการของบริ ษัท	และ/หรือท่ี ประชุมผู้ ถือหุ้ น
ของบริ ษัท	และ/หรือหน่วยงานท่ี เก่ี ยวข้อง	(แล้ว
แต่กรณี )	 เป็นท่ี เรียบร้อยแล้ว	 นอกจากน้ี 	 หาก
ในการเข้าทำ ารายการหรือการเกิดเหตุการณ์บาง
กรณีของบริ ษัทย่อย	 อันทำ าให้บริ ษัทฯ	 มีหน้าท่ี
ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ ท่ี กำ าหนด	กรรมการ
ผู้ แทนของบริ ษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าท่ี ต้องแจ้ง
มายั งฝ่ ายจัดการของบริ ษัทในทันที ท่ี ทราบว่ า
บริ ษัทย่ อย	 มีแผนท่ี จะเข้ าทำ ารายการหรือเกิด
เหตุการณ์ ดังกล่าว
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4.	 คณะกรรมการและผู้ บริ หารของบริ ษัทย่ อย	
และ/หรื อบริ ษัทร่ วมแต่ละบริ ษัทจะมีขอบเขต
อำ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ี สำ าคัญตาม
กฎหมายท่ี เก่ียวข้อง	เช่น	การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานให้แก่บริษัทฯ
ทราบ	โดยนำาประกาศท่ี เก่ียวข้องของคณะกรรมการ
กำ ากับตลาดทุน	 และประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดย
อนุโลม	รวมท้ั งเปิดเผยและนำาส่งข้อมูลส่วนได้เสีย
ของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ 
บริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์	และการทำาธุรกรรม 
กับบริษัทฯ	บริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วม	ในลักษณะ 

ท่ี อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และ
หลีกเล่ียงการทำารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์

5.	บริ ษัทฯ	จะกำ าหนดแผนงานและดำ าเนินการท่ี
จำ าเป็น	 เพื่ อทำ าให้ ม่ั นใจได้ ว่ าบริ ษัทย่อย	 และ/
หรือบริ ษัทร่ วมมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ี ยวกับผล
การดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน	และบริษัทฯ
จะดำาเนินการท่ี จำ าเป็นและติดตามให้บริ ษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูล
และระบบควบคุมภายในท่ี เพียงพอและเหมาะสม 
ในการดำาเนินธุรกิจ

4. ลิขสิทธิ์/ เครื่องหมายการค้า/ เครื่องหมายบริการ 

ลิขสิทธิ์

ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ชื่อผลงาน ประเภทงาน ลักษณะงาน วันที่ออกหนังสือ
รับรอง

ว1. 8190 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
iCE-TAX วรรณกรรม

วรรณกรรม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 21 สิงหาคม 2562

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
iSocial

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
iMatch

  23 มีนาคม 2564

  24 มีนาคม 2564

วรรณกรรม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ว1.009061

ว1.009062

หมายเหตุ 	 :	 ระยะเวลาคุ้ มครองลิขสิทธิ์ สำ าหรับนิติบุคคลมีอายุ 	 50	 ปี 	 นับต้ั งแต่ วันสร้างสรรค์ผลงาน
ขึ้ น	หรือต้ั งแต่มีการโฆษณาเป็นครั้ งแรก	แล้วแต่ ว่าอย่างไหนจะเกิดหลัง
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5. สัญญาสำาคัญที่ใช้ในการดำาเนินงาน  

สัญญาแต่งต้ั งตัวแทนจําหน่ายซอฟต์แวร์ 

ชื่อสัญญา  :  Salesforce Reseller Agreement

ตัวแทนจําหน่าย	 :	 บริ ษัท	ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ ป	จำ ากัด	(มหาชน)	ต่อไปน้ี จะเรียกว่า	“บริ ษัทฯ”
คู่ สัญญา	 :	 Salesforce.com	Singapore	Pte.	Ltd.	ต่อไปน้ี จะเรียกว่า	“SFDC”
อายุสัญญา	 :	 1	มีนาคม	2564	จนถึง	28	กุมภาพันธ์ 	2567
	 	 หากทางบริษัทฯ	ไม่สามารถรักษาคุณสมบัติตามท่ี	SFDC	กำาหนดไว้ได้	ทาง	SFDC 
	 	 สามารถขอยกเลิกสัญญาได้ทันที	และสัญญาดังกล่าวไม่ได้รับการต่อโดยอัตโนมัติ 
	 	 หากคู่ สัญญามีความประสงค์จะต่อสัญญา	ให้พิจารณาเป็นรายปี

ชื่อสัญญา  :  Oracle Partner Network Agreement

ตัวแทนจําหน่าย	 :	 บริ ษัท	ไอซี อี 	คอนซัลต้ิ ง	จำ ากัด	ต่อไปน้ี จะเรียกว่า	“บริ ษัทฯ”
คู่ สัญญา	 :	 Oracle	Corporation	(Thailand)	Co,	Ltd.	ต่อไปน้ี จะเรียกว่า	“Oracle”
อายุสัญญา	 :	 1	 ปี 	 นับต้ั งแต่ วันท่ี 	 11	มกราคม	2565	หากคู่ สัญญามีความประสงค์จะ	
	 	 ยกเลิกสัญญา	ให้แจ้งยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
	 	 30	วัน	สัญญาดังกล่าวไม่ได้รับการต่อโดยอัตโนมัติ	หากทางบริษัทฯ	มีความประสงค์ 
	 	 จะต่อสัญญา	ให้ยื่ นคำ าขอไปยัง	Oracle	และรอพิจารณาผล

สาระสําคัญของสัญญา :
-	บริ ษัทฯ	ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ จัดจำาหน่ายสิทธิ์
การใช้ซอฟต์แวร์ของ	SFDC	แบบไม่ผูกขาด	(Non-
Exclusive)	 ไม่สามารถโอนสิทธิ ให้ บุคคลอ่ื นได้	
(Non-Transferable)	 และไม่สามารถนำาสิทธิ ดั ง
กล่าวไปให้สิทธิช่วงต่อได้	(Non-Sub-Licensable)	
-	 	 ก่อนบริ ษัทฯ	 จำ าหน่ ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์	
บริ ษัทฯ	 ต้องกรอกข้อมูลการสั่ งซื้ อผ่ าน	Order	
Form	ของ	SFDC	และหากได้รับการตอบรับแล้ว	
จะไม่สามารถยกเลิก	Order	Form	ได้
-	 ทุ ก	 Order	 Form	 จะได้ รับการต่อสัญญาโดย
อัตโนมัติ 	หากทางบริ ษัทฯ	 ไม่ มีความประสงค์จะ
ต่อสัญญา	ต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์
อักษรแก่ 	SFDC	ล่วงหน้าอย่างน้อย	30	วัน
-	บริ ษัทฯ	มีภาระในการชำาระค่าสมาชิกรายปีตาม
ท่ี 	SFDC	กำ าหนด
-	ในการเป็นผู้ จัดจำาหน่ายในแต่ละ	tier	น้ั น	SFDC	
มี เง่ื อนไขกำาหนด	 โดยจะกำาหนดเป็นช่วงคะแนน	
Consulting	Partner	Traiblazer	Score	ในแต่ละ	

tier	รายละเอียดการคำานวณคะแนนดูจากเง่ื อนไข
หลัก	ดังน้ี
			•	การเข้าฝึกอบรมในโปรแกรมต่าง	ๆ	
			•	ประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญของบริ ษัท
			•	ความพึงพอใจของลูกค้า
			•	มูลค่าสัญญารายปี	(Annual	Contract	Value:	
ACV)
-	 SFDC	 ให้การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
รายปีแก่ ตัวแทนผู้ จัดจำ าหน่าย	ผ่ าน	Marketing 
Development	Funds	หรือ	MDF	Funds
-	 	 บริ ษัทฯ	 สามารถทำ าการตลาดภายใต้แบรนด์	
SFDC	ได้
-	 ใบแจ้งหน้ี จะถูกเรียกเก็บล่วงหน้ารายปี 	 และ
บริษัทฯ	จะชำาระเงินภายใน	30	 วันหลังได้ รับใบ
แจ้งหน้ี
-	 ผู้ จัดจำ าหน่าย	 (บริ ษัทฯ)	 เป็นผู้ รับความเส่ี ยง
ท้ั งหมด	จากการผิดนัดชำาระเงินของลูกค้า	 และ
บริษัทฯ	ยั งคงมีภาระหน้าท่ี ในการชำาระเงินตาม	
Order	Form	ท่ี สั่ งซื้ อ
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สาระสําคัญของสัญญา:
-	บริษัทฯ	จะได้รับแจ้งถึงระดับพันธมิตรหลังจากการ
ลงทะเบียนในปีแรก	และสมาชิกท่ัวโลกของ	Oracle 
จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมรายปี
-	สำาหรับ	Technology	Program	การใช้ซอฟต์แวร์ระบบ
ของบริษัทฯ	จะต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดในสัญญาน้ี 
โดยบริ ษัทฯ	จะได้รับสิทธิ 	ดังต่อไปน้ี
1)	Demonstration	License:	Oracle	มอบสิทธิการ

ใช้งานแบบไม่ผูกขาด	(Non-Exclusive)	และใช้สิทธิ 
ได้แบบจำากัด	(Limited	License)	ตามท่ี ระบุไว้ใน 
นโยบายให้แก่บริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มีสิทธิในการสาธิต 
พัฒนาสร้างต้นแบบเพื่ อการใช้งานเชิ งพาณิชย์ 
สำาหรับผู้ ใช้หลายราย	รวมถึงมีสิทธิ จัดการอบรม 
แก่พนักงานและผู้ ใช้งานลำาดับสุดท้าย	(End	User)
2)	Development	License:	Oracle	มอบสิทธิการ

ใช้งานแบบไม่ผูกขาด	(Non-Exclusive)	และใช้สิทธิ 
ได้แบบจำากัด	(Limited	License)	ตามท่ี ระบุไว้ใน
นโยบายให้แก่บริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มีสิทธิในการให้การ 
สนับสนุนทางเทคนิคแก่พนักงานและผู้ ใช้ งาน 
ลำาดับสุดท้าย	(End	User)	รวมถึงมีสิทธิจัดการอบรมแก่ 
พนักงานและผู้ ใช้งานลำาดับสุดท้าย	(End	User)	ใบ
อนุญาตดังกล่าวให้สิทธิกับบริษัทฯ	ในการสร้างต้นแบบ 
เพื่ อรักษาโปรแกรมของลูกค้า	และให้บริการโฮสต์
หรือบริการสมัครสมาชิก	อย่างไรก็ตาม	ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการสนับสนุนทาง
เทคนิคจะเป็นไปตามราคาท่ีทาง	Oracle	กำ าหนด
-	สำาหรับ	Application	Program	การใช้ซอฟต์แวร์
ระบบของบริ ษัทฯ	จะต้องเป็นไปตามข้อกำ าหนด
ในสัญญาน้ี 	โดยบริ ษัทฯ	จะได้รับสิทธิ 	ดังต่อไปน้ี
1)	Demonstration	License:	Oracle	มอบสิทธิการ

ใช้งานแบบไม่ผูกขาด	(Non-Exclusive)	และใช้สิทธิ 
ได้แบบจำากัด	(Limited	License)	ตามท่ี ระบุไว้ใน 
นโยบายให้แก่บริษัทฯ	รวมถึงมีสิทธิจัดการอบรมแก่ 
พนักงานและผู้ ใช้งานลำาดับสุดท้าย	(End	User)

2)	 Integration	 License:	 Oracle	 มอบสิทธิ
การใช้งานแบบไม่ ผูกขาด	(Non-Exclusive)	และ
ใช้สิทธิ ได้แบบจำากัด	(Limited	License)	เพื่ อใช้
โปรแกรมท่ี ระบุไว้ ในนโยบาย	และมีสิทธิ ในการ
สิทธิ กับบริ ษัทฯ	 ในการสร้างต้นแบบเพ่ื อรักษา
โปรแกรมของลูกค้า	
-	ภายใต้ดุลยพินิจของ	Oracle	บริษัทฯ	จะได้รับการ
อนุญาตให้เข้าถึงคลาวด์และสามารถทำางานร่วมกันได้ 
นอกจากน้ี 	Oracle	ยังให้สิทธิบริษัทฯ	ในการเข้าถึง
เครื่ องมือทางการตลาด	การสนับสนุนทางเทคนิค	
การให้คำาปรึกษาและจัดการอบรมแก่บริษัทฯ	ตาม
ความเหมาะสม
-	หากบริษัทฯ	ได้รับการตอบรับการเป็นสมาชิกจากทาง	
Oracle	แล้ว	บริษัทฯ	จะมีภาระในการชำาระค่าสมาชิก 
รายปีตามท่ี กำ าหนด	
-	บริษัทฯ	ได้รับอนุญาตให้ใช้งานโลโก้ของ	Oracle	
แบบไม่ ผูกขาด	(Non-Exclusive)	และไม่สามารถ
โอนการใช้สิทธิ 	(Non-Transferable)	ไปยังผู้ อ่ื น
ได้ 	 ภายใต้ เ ง่ื อนไขท่ี บริ ษัทฯ	 ยั งคงปฏิ บั ติตาม
นโยบายและรั กษาคุณสมบั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามท่ี 	
Oracle	กำ าหนดไว้ได้
- 	 ความสั มพั นธ์ ระหว่ างบริ ษั ทฯ	 และ	 Oracle	
เป็นแบบผู้ ออกใบอนุญาต	 (Licensor)	 และผู้ รับ
ใบอนุญาต	 (Licensee)	 เท่าน้ั น	คู่ สัญญาท้ั งสอง
ฝ่ายจะไม่แสดงตนว่ามีอำ านาจในการสร้างภาระ
ผูกพันใด	ๆ	 ในนามของอีกฝ่าย	 รวมถึงไม่แสดง
ตนว่าเป็นตัวแทนพนักงาน	(Employee)	หรือแฟ
รนไชส์ 	(Franchisee)
-	บริษัทฯ	จะชำาระเงินภายใน	30	วันหลังได้ รับใบ
แจ้งหน้ี 	หากบริ ษัทฯ	ไม่ปฏิบั ติตามข้อตกลง	ทาง	
Oracle	 สามารถงดให้การสนับสนุนทางเทคนิค	
การให้บริการทางเทคนิค	 ระงับการเป็นสมาชิก
ตามท่ี สัญญาระบุไว้ได้
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ ชําระแล้ว

บริ ษัทฯ	 มีทุนจดทะเบียนจำานวน	50.00	 ล้านบาท	และมีทุนท่ี ออกและเรียกชำาระแล้วจำ านวน	37.50	
ล้านบาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน	75.00	ล้านหุ้น	มูลค่าท่ี ตราไว้ หุ้ นละ	0.50	บาท	ภายหลังการ
เสนอขายหุ้ นสามัญแก่ประชาชนในวันท่ี 	 6	 สิงหาคม	2563	บริษัทฯ	 มี ทุนท่ี ออกและเรียกชำาระแล้ว
จำานวน	50.00	ล้านบาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน	100.00	ล้านหุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	

รายชื่ อกลุ่ มผู้ ถือหุ้ นสูงสุด	11	รายแรกของบริ ษัทฯ	ณ	วันท่ี 	30	ธันวาคม	2564	มี ดังน้ี

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ 

 1 กลุ่มเมฆะสุวรรณโรจน์ 36,706,000 36.7

  นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 28,516,000 28.5

  นางสาวพีชญา เมฆะสุวรรณโรจน์ 4,440,000 4.4

  นายพศุตม์ เมฆะสุวรรณโรจน์ 3,750,000 3.8

 2 กลุ่มรักอำานวยกิจ 13,607,300 13.6

  นายชาญชัย ปัญจมงคล 8,140,000 8.1

  นางสาวรัตติยา รักอำานวยกิจ 5,467,300 5.5

 3 กลุ่มโพธิรัตน์สมบัต(ิ1) 5,292,800 5.3

  นางสาวอรนุช สุวังกูร 2,027,000 2.0

  นางสาวเบญญา โพธิรัตน์สมบัติ 1,490,000 1.5

  นางสาวกัญญา โพธิรัตน์สมบัติ 1,775,800 1.8

 4 บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) 5,568,000 5.6

 5 นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ 5,438,000 5.4

 6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 4,843,011 4.8

 7 นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ 1,762,000 1.8

 8 นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ 1,322,200 1.3

 9 นางเยาวภา จิรวังศานนท์ 1,028,000 1.0

 10 นายนริศ จิระวงศ์ประภา 1,000,000 1.0

 11 นายกฤช พนารัตน์ 1,000,000 1.0

  ผู้ถือหุ้นรายอื่น 22,432,689 22.4

  รวมจำานวนผู้ถือหุ้น 100,000,000 100.0
(1)นางสาวอรนุช สุวังกูร เป็นคู่สมรสของนายประพันธ์ โพธิรัตน์สมบัติ นางสาวเบญญา โพธิรัตน์สมบัติ และ นางสาวกัญญา โพธิรัตน์
สมบัติ เป็นบุตรของนายประพันธ์ โพธิรัตน์สมบัติ ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ
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ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ท่ี โดยพฤติการณ์ มี อิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย	การจัดการ	หรือการดำาเนินงานของบริ ษัทฯ	อย่างมีนัย
สำาคัญ	โดยดำารงตำาแหน่งกรรมการบริ ษัท	ซึ่ งเป็นตัวแทนผู้ ถือหุ้ นใหญ่ 	ได้แก่

 ชื่อ - สกุล ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน ์ - รองประธานกรรมการบริษัท
 - กรรมการบริหาร
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 (ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัท)

นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ - กรรมการบริษัท 
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการผู้จัดการ
 (ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัท)

นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ ์ - กรรมการบริษัท 
 - กรรมการบริหาร
  - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 (ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัท)

1) อัตราการจ่ายปันผล ในปี 2562 มีการจ่ายปันผลจากกำาไรสะสมจากการดำาเนินงานในอดีต ซึ่งอาจจะไม่สะท้อนถึงอัตราการจ่ายปันผลใน
อนาคต

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริ ษัทฯ	 มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ ากว่า 
ร้ อยละ	 50	 ของกำ าไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ 
ในแต่ ละปี 	 ภายหลั งจากหั กภาษี และเ งิ นทุ นสำ ารองตาม
กฎหมายและทุนสำารองอ่ืน	(ถ้ามี)	อย่างไรก็ตาม	การจ่ายเงิน 
ปั นผลดั งกล่ าวอาจมี การเปล่ี ยนแปลงได้ 	 โดยจะขึ้ นอยู่  
กับผลการดำ าเนินงาน	 ฐานะการเงิน	 สภาพคล่องการขยาย
ธุ ร กิ จ 	 ความจำ า เ ป็ นในการใช้ เ งิ นทุ นหมุ นเ วี ยนในการ 
ดำ าเนินงาน	 แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต 
สภาวะตลาด	ความเหมาะสม	และปัจจัยอ่ื นๆ	 ท่ี เก่ี ยวข้อง

กับการดำ าเนินงานและการบริหารงานของบริ ษัทฯ	 โดยอยู่  
ภายใ ต้ เ ง่ื อนไข ท่ี ว่ า 	 บ ริ ษั ทฯ 	 จะต้ องมี เ งิ นสดเพี ยงพอ 
สำ าหรั บการดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ 	 และการดำ า เ นิ นการ ดั งก ล่ าว 
จะต้องก่อให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่อผู้ ถื อหุ้ นตามท่ี คณะ
กรรมการบริ ษัท	และ/หรือ	ผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัทเห็นสมควร

ท้ั งน้ี 	มติคณะกรรมการบริ ษัทท่ี อนุมั ติ จ่ายปันผลจะต้องนำา
เสนอเพื่ อขออนุ มั ติ ต่อท่ี ประชุมผู้ ถือหุ้ น	 เว้นแต่ 	 เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ซ่ึ งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ
อนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลได้	แล้วรายงานให้ท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คำอธิบาย ประจำปี 
2563

ประจำปี 
2562

ระหว่างกาล 
30 ก.ย. 2562

ระหว่างกาล 
31 มี.ค. 2562

อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.34 1.25

0.15 0.44 0.30

0.45 0.06

740

7 พ.ค. 2564 1 เม.ย. 2563 14 พ.ย. 2562 6 มิ.ย. 2562

21 พ.ค. 2564 2 เม.ย. 2563 13 ธ.ค. 2562 5 ก.ค. 2562

51.87 35.2 88.51 12,333.33

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

วัน Record Date

วันจ่ายเงินปันผล

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำไรสุทธิ(%)(1)
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บริษัท	ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ ป	จำ ากัด	(มหาชน)	และบริ ษัทย่อย	ตระหนักและเห็นความสำาคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรท่ี ดี เพ่ื อ
ขับเคล่ื อนองค์กรให้มีการเติบโต	และขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ	มีฐานะการเงินท่ี ม่ั นคงและสามารถสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นในระดับท่ี เหมาะสม	ตลอดจนการดำาเนินตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ี ดี 	(Good	Corporate	Governance)	
รวมท้ั งการถ่วงดุลอำานาจ	(Check	and	Balance)	ในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจท่ีบริษัทฯ	ต้องเผชิญอยู่ ในปัจจุบัน	ซึ่ งเกิดการ
เปล่ี ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา	ไม่ ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน	ซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมายและภารกิจของบริษัทฯ	จึงได้กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ ยงมาปฏิบัติใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ
โดยกำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ ยงและการจัดทำาแผนปฏิบัติการเพ่ื อการจัดการความเส่ี ยงให้อยู่ ในระดับท่ี ยอมรับได้ 
โดยมีการสื่ อสาร	จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน	ให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ ยง	และมี
การสื่ อสารเร่ื องการกำากับกิจการท่ี ดีแก่พนักงานในการนำาไปปรับใช้เพื่ อให้สอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติงานของบริษัทฯ	เพื่ อ
เสริมสร้างความม่ันนใจให้ทุกฝ่ายสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ในการทำางานและสร้างมูลค่าเพิ่ มให้แก่บริ ษัทฯ	ท้ั งน้ี 	บริ ษัทฯ 
มีนโยบายการบริหารความเสี่ ยง	ดังต่อไปน้ี

นโยบายและการบริหารจัดการความเส่ียง

การบริหารจัดการความเส่ียง
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1.	กำาหนดให้การบริหารความเสี่ ยงเป็นความรับผิดชอบ 
ของพนักงานในทุกระดับช้ันท่ี ต้องตระหนักถึงความเสี่ ยง 
ท่ี มี ในการปฏิบั ติ งานในหน่ วยงานของตนและองค์กร 
โดยให้ความสำาคัญในการบริหารความเสี่ ยงด้านต่าง	ๆ 
ไ ด้ รั บการบริ หาร จั ดการภายใต้ การควบคุ มภายใน 
อย่างมีระบบ	 ให้อยู่ ในระดับท่ี เพียงพอและเหมาะสม 
และส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเส่ี ยงเพื่ อสร้าง
ความเข้าใจ	 จิตสำานึก	 และความรับผิดชอบร่วมกันใน
เร่ื องความเส่ี ยง	การควบคุม	และผลกระทบของความ
เสี่ ยงต่อบริ ษัทฯ	ในกระบวนการบริหารและปฏิบั ติงาน
ท่ั วท้ั งบริ ษัทฯ

2.	กำ าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ ยงองค์กรท่ี
เป็นไปตามมาตรฐานท่ี ดีตามแนวปฏิบั ติสากล	 รวมถึง 
การบ่งชี้ 	 วิ เคราะห์ 	ประเมิน	จัดลำาดับ	จัดการ	ควบคุม	
ติ ดตาม	 รายงาน	 ประเมินผล	 และสื่ อสารให้ ข้ อมู ล
เ ก่ี ยวกั บความเสี่ ยงอย่ าง ต่ อเ น่ื อง 	 สม่ำ า เสมอ	 และ
ปฏิบั ติ ท่ั ว ท้ั งบริ ษัทฯ	 เ พ่ื อให้ เกิ ดการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ย ง ท่ี อาจส่ งผลกระทบกั บการดำ า เ นิ นงาน 
ของบริ ษั ทฯ	 อย่ าง มี ประสิ ทธิ ภาพ	 เ กิ ดการพัฒนา
และมีการปฏิ บั ติ งานด้ านการบริหารความเสี่ ยง ท่ั ว
ท้ั งองค์กรในทิศทางเดียวกัน	 โดยนำาระบบการบริหาร 
ความเส่ี ยงมาเป็นส่วนหน่ึ งในการตัดสินใจ	การวางแผน 
กลยุทธ์	แผนงาน	และการดำาเนินงานของบริษัทฯ	รวมถึง 
การมุ่ งเน้นให้บรรลุ วัตถุประสงค์ 	 เป้าหมาย	 วิสัยทัศน์	
พันธกิจ	กลยุทธ์ ท่ี กำาหนดไว้ 	เพื่ อสร้างความเป็นเลิศใน
การปฏิบั ติงานและสร้างความเชื่ อมั่ นของผู้ เก่ี ยวข้อง

3.	การกำาหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ ยงจาก
การดำาเนินงานของบริษัทฯ	เพื่ อหลีกเล่ี ยงความเสียหาย	
หรือความสูญเสียท่ี อาจจะเกิดข้ึ น	 รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ ยงอย่ างสม่ำาเสมอ  	
อีกท้ั งจัดให้ มีการกำ าหนดแนวการยอมรับความเส่ี ยง	
(Risk	Acceptable	Line)	เพื่ อจำากัดความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนให้อยู่ ภายในระดับท่ีบริ ษัทฯ	สามารถยอมรับได้	
รวมท้ั ง	 การสอบทานแผนปฏิบั ติการของผู้ ปฏิบั ติ งาน
เพื่ อจัดการความเส่ี ยงให้อยู่ ในระดับท่ี ยอมรับได้

4.	ส่งเสริมและพัฒนาการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ี ทันสมัยมาใช้ ในกระบวนการบริหารความเสี่ ยงของ 
บริ ษัทฯ	 และสนับสนุนให้ บุคลากรทุ กระดับสามารถ 
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเส่ี ยงอย่าง
ท่ั วถึ ง	 ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหาร
ความเส่ียงให้คณะทำางานบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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บริ ษัทฯ	 ได้ กำ าหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงและได้ รั บ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	เม่ื อวันท่ี 	30	กันยายน	2562	
โดยได้กำ าหนดวัตถุประสงค์ 	ขอบเขต	ความรับผิดชอบ	หลัก
เกณฑ์และแนวทางบริหารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์	
เป้าหมาย	แผนและทิศทางการดำาเนินงานของบริ ษัทฯ	ท้ั งน้ี
นโยบายกำาหนดให้บริ ษัทฯ	จะมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี	
เพ่ื อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินธุรกิจ	ท้ั งน้ี 	หัวข้อท่ี
ครอบคลุมการประเมินและบริหารความเสี่ ยง	 ได้แก่ 	 ความ
เสี่ ยงทางกลยุทธ์ ในการดำ าเนินงาน	(Strategic	Risk)	ความ
เส่ี ยงทางด้านการเงิน	 (Financial	 Risk)	 ความเส่ี ยงในการ
ดำาเนินงาน/การปฏิบั ติงาน	(Operational	Risk	)	ความเส่ี ยง
ทางเทคโนโลยี 	(Technology	Risk)	ความเสี่ ยงทางกฎหมาย
และข้อบั งคับในการดำ าเนินงาน	 (Compliance	 Risk)	 และ
ความเสี่ ยงด้านชื่ อเสียงของบริ ษัทฯ	(Reputational	Risk)	

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ ยงของบริ ษัทฯ	อาทิ เช่น	 การ
ประเมินความเส่ี ยงบนระบบงานท่ี อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิ งกลยุทธ์ 	 โดยพิจารณา
จากความเสี่ ยงท่ี เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของ
ระบบงาน	เช่น	จากสภาพแวดล้อม	กฎหมาย	การเงิน	ระบบ
สารสนเทศ	ระบบข้อมูลเพื่ อการตัดสินใจ	ความพึงพอใจของ
นักลงทุน	การบริหารเงินลงทุน	ทรัพยากรบุคคล	ชื่ อเสียงและ
ภาพลักษณ์ 	ระบบรักษาความปลอดภัย	 เป็นต้น	ซึ่ งบริ ษัทฯ	
จะบริหารจัดการความเสี่ ยงโดยการประเมินความเส่ี ยงตาม
ระดับความเส่ี ยงก่อนการประเมินผลการควบคุมภายใน	ซึ่ ง
ถ้ าอยู่ ในเกณฑ์สู งและสู งมากบริ ษัทฯ	 จะนำ าระบบงานท่ี มี
ความเสี่ ยงสูงเหล่าน้ั นมาวิเคราะห์เพื่ อการจัดการก่อนและ
ลดความเสี่ ยงท่ี อาจจะเกิดข้ึ น

แผนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ

หลังจากการวิเคราะห์และประเมินการควบคุมภายในเพื่ อจัด
ระดับความเส่ียงท่ี เหลืออยู่ 	หากประเมินว่ายังคงมีความเสี่ ยง
อยู่ ในระดับสูงหรือสูงมาก	จะต้องมีการจัดทำาแผนปฏิบัติการ
จัดการความเสี่ ยงของระบบงานโดยผู้บริหารท่ี รับผิดชอบ	

การจัดการความเส่ี ยง	 บริ ษัทฯ	 กำ าหนดวิธี การโดยจัดทำ า
แผนปฏิบั ติ การตามท่ี ได้ มีการจัดลำ าดับไว้ ในขั้ นตอนของ
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงและคำานึงถึงความเส่ี ยงท่ี ยอมรับได้	
ต้นทุนท่ี เกิดขึ้ นกับผลประโยชน์ ท่ี จะได้รับ	 การตอบสนอง
ความเสี่ ยงอาจเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึ งหรือหลายวิธี
รวมกัน	เพื่ อลดระดับความเป็นไปได้ท่ี จะเกิดเหตุการณ์ 	และ
ความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ คือ	การหลีกเล่ี ยง	
(Avoid)	 การกระจายหรือการถ่ายโอน	 (Share/	 Transfer)	
การลด	(Reduce)	การยอมรับ(Risk	Acceptance)

การควบคุมความเสี่ ยง	 บริ ษัทฯ	 กำ าหนดให้ มี ผู้ รับผิดชอบ
ตามหน่วยงานท่ี มีความเสี่ ยง	 รวมท้ั งผู้ ปฏิบั ติ งานต้องพึ ง
พิจารณาการจัดการความเสี่ ยง	หรือกิจกรรมการควบคุม	คือ	
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีนำามาใช้	เพ่ื อให้ ม่ั นใจ
ว่าบริ ษัทฯ	 ได้ จัดการความเส่ี ยง	ตามสภาพแวดล้อมภายใน
บริ ษัทฯ	ลักษณะธุรกิจ	โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร	ซึ่ ง
อาจมีความแตกต่างกัน

การติดตามผลและการสอบทานผลการบริหารความเสี่ ยง
ตามแผนท่ี กำ าหนด	 รวมท้ั งการประเมินผลการจัดการความ
เสี่ ยง	บริ ษัทฯ	กำาหนดให้คณะทำางานการบริหารความเสี่ ยง
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	อย่างน้อยปีละ	
4	คร้ั ง	เพ่ื อตรวจสอบและติดตามผลการประเมินความเสี่ ยง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
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บริ ษัทฯ	ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเส่ี ยงท่ี อาจส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจ	 จึงได้ มีการจัดการความเสี่ ยง	
โดยการเพ่ิ มประสิทธิภาพการดำาเนินงานและการกำากับดูแล	 เพื่ อสร้างความม่ันใจให้แก่ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยสามารถ
จำาแนกความเส่ี ยงท่ี สำาคัญท่ีบริ ษัทฯ	ได้ดำ าเนินการควบคุมและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ ยง	ดังน้ี

ปัจจัยความเส่ียงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

1. ความเสี่ ยงจากการพ่ึ งพิ งผู้ พั ฒนาระบบซอฟต์ แวร์  
(Supplier) น้อยราย

เน่ื องจากบริษัทฯ	ทำาการสั่ งซื้ อระบบซอฟต์แวร์จากผู้พัฒนา 
ระบบซอฟต์แวร์ ในต่ างประเทศรายใหญ่ 	 2 	 ราย	 ไ ด้ แก่ 	
Salesforce	และ	Oracle	ซึ่ งเป็นระบบซอฟท์แวร์ท่ี มีผลต่อราย
ได้ของบริ ษัทฯ	อย่างมีนัยสำาคัญ		บริ ษัทฯ	จึงมีความเสี่ ยงใน
การพึ่ งพิงผู้ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในการดำาเนินธุรกิจ	ท้ั งน้ี
หากบริษัทฯ	ถูกยกเลิกสัญญาในการเป็นตัวแทนจัดจำาหน่าย
ซอฟต์แวร์ ดังกล่าว	 หรือหากลูกค้าติดต่อสั่ งซื้ อผลิตภัณฑ์
จากบริษัทผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์โดยตรงหรือผ่านตัวแทน
จำาหน่ายรายอ่ื น	อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ	ได้	

อย่างไรก็ตาม	บริ ษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำ าหน่ายรายใหญ่ เพียง
ไม่ ก่ี รายในประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ ท่ี ดี กับบริ ษัทผู้
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์มาตลอดระยะเวลาท่ี ดำ าเนินธุรกิจ
มาอย่างยาวนาน	นอกจากน้ี 	ซอฟต์แวร์ ท่ี ทางบริษัทฯ	 เป็น
ตัวแทนจำ าหน่ าย	 เป็นซอฟต์แวร์ ระดับองค์กรขนาดใหญ่	
(Enterpr ise	 Software) 	 ท่ี มี ขี ดความสามารถสู งและมี
ความซับซ้อนในการดำาเนินการ	จึงมีความจำาเป็นท่ี ผู้ พัฒนา
ซอฟต์แวร์จะต้องพึ่ งพาคู่ ค้าในประเทศท่ี มีความเชี่ ยวชาญ

และมีบุคลากรจำ านวนมากในการออกแบบและวางระบบให้
ซอฟต์แวร์สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ ใช้งาน 
ความสามารถในการติดต้ั งระบบให้ทำางานได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละอุตสาหกรรมและการดูแล 
บำารุงรักษาระบบให้ทันสมัยและส่งเสริมผู้ ใช้งานให้มีความ
สามารถในการแข่ งขันเป็นความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านของ
บริ ษัท	 ฯ	 นอกจากความเชี่ ยวชาญแล้วการให้บริการแบบ
ครบวงจร	 ถือเป็นปัจจัยสำ าคัญและเป็นจุดแข็ งในการให้
บริการของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ	พิจารณาว่าการถูกยกเลิกสัญญาใน
การเป็นตัวแทนจัดจำ าหน่ ายซอฟต์แวร์ ดั งกล่ าว	 มี โอกาส
เกิดขึ้ นน้อย	แต่หากมีเหตุให้บริ ษัทฯ	ไม่สามารถเป็นตัวแทน
จำ าหน่ ายได้ 	 บริ ษัทฯ	 ก็ยั งสามารถหาผู้ พัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบรายอ่ื นมาเป็น	 Supplier	 ได้ 	 เน่ื องจากจุดแข็งของบ
ริ ษัทฯ	 คือการเป็นผู้ เ ช่ี ยวชาญในธุรกิจเทคโนโลยี ช้ั นนำ า 
ท่ี เชี่ ยวชาญด้านแพลตฟอร์ม	 ทำ าให้ เชื่ อม่ั นได้ ว่ าบริ ษัทฯ	
จะยั งคงรักษาความเป็นผู้ นำ าในการเป็นท่ี ปรึกษาทางด้าน
เทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมได้	
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2.ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี

บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติ
การและให้บริการในอุตสาหกรรมท่ี เก่ี ยวข้องกับเทคโนโลยี	
ท้ั งน้ี หากการพัฒนาของเทคโนโลยี น้ั นเกิดขึ้ นรวดเร็ว	จะส่ง
ผลต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	หากไม่สามารถปรับตัวได้
ทันต่อการเปล่ี ยนแปลง	ซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบ
การและการดำารงอยู่ของบริษัทฯ	ได้	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความ
เสี่ ยงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 	จึงได้มีการกำาหนด
ให้ปรับรูปแบบลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมและ
ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ี เกิดขึ้ นของเทคโนโลยีอยู่ เสมอและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและทันต่อการเปล่ี ยนแปลง
อยู่ เสมอ	 อีกท้ั งการเตรียมความพร้อมเพื่ อจัดการควบคุม
ต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรวมไปถึงต้นทุนด้าน
บุคลากรท่ีอาจเพิ่มสูงขึ้ น	และเน่ืองจากผู้บริหารของบริษัทฯ	มี

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีมายาวนาน 
กว่า	30	ปี 	จึงทำาให้ มีความรู้ 	ความเข้าใจ	และเล็งเห็นความ
สำาคัญของการเปล่ี ยนแปลงของเทคโนโลยี 	 บริ ษัทฯ	 จึงให้
ความสำาคัญกับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีท่ีบริษัท
เลือกใช้ เป็นอย่างยิ่ ง	โดยระบบซอฟต์แวร์ ท่ี ทางบริษัทฯ	เป็น
ตัวแทนจำาหน่ายน้ัน	 เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
ชั้ นนำ าระดับโลกอย่ าง	 Salesforce	 และ	Oracle	 จึ งม่ั นใจ
ได้ ว่าผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษัทฯ	 น้ั นมีประสิทธิภาพสูงและ
เป็นเทคโนโลยี ท่ี ทันสมัย	 โดยทางผู้ พัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ มี
การฝึกอบรมเก่ี ยวกับเทคโนโลยี ท่ี เข้ามาใหม่อย่างต่อเน่ื อง	
ทำ าให้พนักงานได้ เรี ยนรู้ เพิ่ มเติมและอัพเดทข้อมูลต่าง	 ๆ	
เก่ี ยวกับซอฟต์แวร์ 	 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ 	 ๆ	และ
นำาความรู้ ท่ี ได้มาประยุกต์ใช้ 	ต่อยอดและปรับต่อกระแสการ
เปล่ี ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้ 	ซึ่ งส่งผลให้บริ ษัทฯ	 มีความ
สามารถในการแข่งขันในอุตสากรรมได้	 															
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3. ความเสี่ ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์

เ น่ื องจากซอฟต์ แวร์ ท่ี ทางบริ ษั ทฯ 	 พัฒนา ข้ึ น น้ั น 	 เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่ี สามารถทำาซ้ำาหรือดัดแปลงได้ 	หากมีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 	โดยบุคคลอ่ืนนำาผลงานของบริษัทฯ	ไปใช้ เผยแพร่	
ดัดแปลง	หรือทำาซ้ำา	โดยไม่ ได้รับอนุญาต	อาจส่งผลต่อการ
ดำาเนินธุรกิจหรือภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ	 ได้ 	อย่างไรก็ตาม	
บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สำาหรับโปรแกรมท่ี
ได้พัฒนาขึ้ นเองแล้ว	และกำาลังอยู่ ในระหว่างการดำาเนินการ
ขอทะเบียนลิขสิทธิ์ สำ าหรับโปรแกรมใหม่ ท่ี ได้พัฒนา	ส่งผล 
ให้ความเส่ี ยงท่ีบริษัทฯ	จะถูกละเมิดลิขสิทธิ์ มีโอกาสเกิดขึ้ น
น้อย	 อีกท้ั งหากมีการละเมิดสิทธิ์ บริ ษัทฯ	 สามารถดำ าเนิน
การทางกฎหมายได้	

4. ความเสี่ ยงจากการพึ่ งพิ ง ผู้ บริ หารและบุ คลากรที่ มี
ประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญทางเทคโนโลยี

ในการดำาเนินธุรกิจบริษัทฯ	ต้องจำาเป็นต้องพึ่ งพิงบุคลากรท่ี
มีประสบการณ์	ความรู้ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน	และมี
ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานซอฟต์แวร์และระบบการทำางาน
ของลูกค้าเป็นอย่างดี	เพื่ อท่ี จะสามารถส่งมอบผลงานท่ียอด
เย่ี ยมและสร้างความพึ่ งพอใจในการดำาเนินงานให้ลูกค้าของ 
บริษัทฯ	 	 ดังน้ั นหากบริ ษัทฯ	 ไม่สามารถรักษาผู้บริหารและ
บุคลากรท่ี มีความสามารถ	หรือไม่สามารถสรรหาบุคลากรท่ี
เหมาะสมมาทดแทนได้	บริ ษัทฯ	อาจได้รับผลกระทบทางลบ	

ท้ั งในด้านการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน	ซึ่ งบริษัทฯ	ได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของเรื่ องน้ี 	จึงมีการสำารวจความม่ันใจ
ของบุคลากรท่ี มี ต่อองค์กรอย่างสม่ำาเสมอ	และมีการจัดทำา
โครงการ	Employee	Engagement	เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วม
และเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร	มีการวางแผนและจัดทำา	Career	
Path	ของพนักงานอย่างชัดเจน	พร้อมท้ั งวางแผนนโยบาย
การพัฒนาบุคลากร	 เพื่ อให้ เกิดการพัฒนาบุคคลากรอย่าง 
ต่อเน่ื อง	สำาหรับบุคลากรท่ี มีความสามารถและผลงานโดด
เด่น	บริ ษัทฯ	ได้ จัดทำา	Fast	Track	Program	ให้บุคลากรท่ี
มีความสามารถสูง	 ได้ มี โอกาสด้านความก้าวหน้าด้านการ
ทำางานและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว	เพื่ อลดโอกาสท่ี บุคลากร
ซึ่ งเป็นทรัพยากรหลักของบริ ษัทฯ	จะลาออก	และจากการ
ท่ีบริ ษัทฯ	ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า	ซึ่ งเป็นองค์กรชั้ น
นำาในประเทศไทย	ในการมอบหมายงานท่ี มีความแปลกใหม่	
ท้าทาย	และเป็นเทคโนโลยี ท่ี ล้ำาสมัยระดับโลก	จึงเป็นโอกาส
ท่ี ดี ต่อบุคลากรในการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของ
ตน	พร้อมกับผลักดันให้บริ ษัทฯ	เติบโตยิ่ งขึ้ นไปในอนาคต

นอกจากน้ี 	บริษัทฯ	ยังมีแผนการเตรียมผู้บริหารเพื่ อให้มีความ
สามารถและความพร้อมท่ีจะข้ึนมาดำารงตำาแหน่งประธานเจ้า
หน้าท่ี บริหารในอนาคต	 ในกรณี ท่ี มี เหตุ ให้ บุคลากรสำ าคัญ
ไม่สามารถปฏิบั ติงานได้ 		สำาหรับเงินเดือนของบุคลากรน้ั น	
บริษัทฯ	มีการจัดการให้อยู่ ในระดับท่ี เหมาะสมและสามารถ
แข่ งขั นกับอุตสาหกรรมได้ 	 เ พ่ื อลดโอกาสในการสูญเสี ย
พนักงานและยังคงความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ
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ทิศทางการเปล่ียนผ่านสู่ ดิ จิทัลเทคโนโลยีของประเทศไทย	ก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง 
จึงเป็นโอกาสของบริษัทฯ	ในฐานะท่ี เป็นผู้ เชี่ ยวชาญและท่ีปรึกษาด้านการเปล่ียนผ่านสู่ ดิจิทัลเทคโนโลยี	ซึ่ งเป็นกลยุทธ์สำาคัญ
ในการยกระดับการเติบโตสู่ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและเทคโนโลยี 	ด้วยการนำาเทคโนโลยี 
และการบริการท่ี ทันสมัย	ครอบคลุมความต้องการขององค์กรธุรกิจ	ต้ั งแต่ระบบหลังบ้าน	การวางแผนทรัพยากรองค์กร(ERP)	
ระบบหน้าบ้าน	การบริหารจัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้า	(CRM)	ไปจนถึงจุดท่ี ธุรกิจมีปฎิสัมพันธ์ กับลูกค้าในช่องทางต่างๆ	
ประกอบด้วย	การวางแผนกลยุทธ์แบรนด์	การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า	(CEM)	นอกจากน้ี 	บริษัทฯ	ได้พัฒนาและต่อยอด 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ี มีอยู่ เดิม	ประกอบด้วย		การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่ อธุรกิจ	(Data	Analytics	&	Management)		
ระบบการจัดการการใช้ จ่ายทางธุรกิจ	 (BSM)	การให้บริการแพลตฟอร์มการส่ื อสารแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์	 อีกท้ั ง 
ได้ร่วมกับ	บริษัท	วิริยะ	พรอพเพอร์ต้ี 	จำากัด	จัดต้ัง	บริษัท	ไอแอนด์ไอ	เวนเจอร์	จำากัด	หรือ	iiV	เพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการ 
ด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ให้แก่ธุรกิจประกันในประเทศไทยและภูมิภาค	รวมถึงการขยายธุรกิจด้วยการลงทุนใน	บริษัท	ดิจิเนทีฟ 
จำากัด	นำาไปสู่ การขยายขอบเขตให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลในการขับเคล่ื อนธุรกิจสู่ การเติบโตอย่างยั่ งยืนระยะยาว

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน

นโยบายการจัดการด้านความย่ั งยืน

ในปี 	 2564	คณะกรรมการบริ ษัทฯ	 ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบั ติ ด้านการพัฒนาความยั่ งยืน	 โดยเห็นชอบให้ มีการ
ปรับเปล่ี ยนนโยบายให้สอดคล้องตามความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสียและกำ าหนดกรอบการพัฒนาท่ี ยั่ งยืนครอบคลุมมิติ
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่ งแวดล้อม	ภายใต้หลักการกำากับกิจการท่ี ดี 	โดยการบริหารงานด้วยความโปร่งใส		มีความเท่าเทียม		
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและบริหารจัดการความเสี่ ยงทางธุรกิจ	ควบคู่ ไปกับความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม	ท้ั งทางบวกและทางลบตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	บนพ้ืนฐานของการพัฒนาผลิตภัณพ์และ
บริการท่ีตอบสนองต่อความท้าทายในการแข่งขันทางธุรกิจและสิ่ งแวดล้อมท่ี เปล่ียนแปลงไปจากแรงผลักดันของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	สภาพสังคม	เศรษฐกิจโลก	การเมืองและกฎระเบียบท่ี เก่ี ยวข้อง	นำาไปสู่ การเปล่ี ยนแปลงกลยุทธ์ ในการเปล่ี ยนผ่าน
สู่ ธุรกิจยุคดิจิ ทัลของธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาความยั่ งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เป้าหมายการจัดการด้านความย่ั งยืน

บริษัทฯ	 ได้กำ าหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่ งยืนในการยกระดับการพัฒนากระบวนการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม	บนพื้ นฐานการตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	
นำาไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่ มควบคู่ กับการลดความเส่ี ยงทางธุรกิจต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ ม		และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาท่ี ยั่ งยืนของสหประชาชาติ 	(SDGs)	ตามรายละเอียด	ดังน้ี

ความรับผิดชอบต่อธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

•	ดำ าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ซื่ อสัตย์สุจริต	และเป็นธรรม

ตลอดห่วงโซ่ ธุรกิจ

•		ออกแบบและพัฒนาระบบให้เชื่ อม
โยงกับรากฐานข้อมูลของธุรกิจ

•	สร้างประสบการณ์ร่วมต่อลูกค้า

•	สร้างผลตอบแทน
อย่างยั่ งยืนในระยะยาว

•		พัฒนากระบวนการปฏิบั ติงาน 
ท่ี มีประสิทธิภาพสูง

•	สร้างภาระรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่

ธุรกิจ

•	พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่อย่างต่อเน่ื อง

•	พัฒนาเทคโนโลยี 	การให้บริการ
และตอบสนองต่อธุรกิจในเชิง

ดิ จิ ทัล

•	สร้างคุณภาพชีวิตท่ี ดีให้ กับ
พนักงาน

 เป้าหมาย	อัตรารายได้รวมต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
	เพิ่ มร้อยละ	20	ภายในปี 	2569	เทียบกับปีฐาน	2564

เป้าหมาย	มูลค่าลูกค้าปัจจุบันท่ี ยังใช้บริการ
มีสัดส่วนเป็น	ร้อยละ	80	ของมูลค่าลูกค้าท้ั งหมด

เป้าหมาย	อัตราการเกิดอุบั ติ เหตุถึง
ขั้ นหยุดงานเป็นศูนย์

เป้าหมาย	การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
เฉล่ี ยไม่ น้อยกว่า	5	ช่ั วโมงต่อคนต่อปี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

•	ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่ ธุรกิจ

•	ใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้ มค่า

•	สร้างงานท่ี มีคุณค่า
ให้คนในสังคม

•	พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

•	พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม

•	บรรเทาผลกระทบต่อการ
เปล่ี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

มลพิษท่ี เก่ี ยวข้อง

เป้าหมาย	กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์ เป้าหมาย	การบรรยายให้ความรู้ เพื่ อพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล	ไม่ น้อยกว่า	4	ครั้ งต่อปี

เป้าหมาย	ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	ร้อยละ	20	ภายในปี 	2569	เทียบกับปี 	ฐาน	2564
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

บริษัทฯ	ดำาเนินการส่งมอบคุณค่าให้ผู้ มีส่วนได้เสียบนพื้ นฐาน 
ของการปรับเปล่ียนบริบททางเทคโนโลยี	บริบทองค์กร	บริบท
สังคมในการขับเคล่ื อนธุรกิจของประเทศสู่ เศรษฐกิจดิจิ ทัล 
ผ่ านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้ างสรรค์กระบวนการ 
ดำาเนินธุรกิจให้มีการเปล่ี ยนแปลงต้ั งแต่รากฐานขององค์กร
ไปจนถึงกระบวนการส่ งมอบให้ ลูกค้า	 อาทิ 	 การออกแบบ 
ติดต้ั งระบบวางแผน	 	ทรัพยากรองค์กร	การบริหารจัดการ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า		การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า 
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่ อธุรกิจ		นำาไปสู่การสร้างคุณค่า 
ใหม่ๆ	ให้กับลูกค้า	จากการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาต่อยอดธุรกิจ	
สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ 	แหล่งรายได้ใหม่	ท้ั งในมุมฟังก์ชันและ
ประสบการณ์การใช้งานเพ่ื อก้าวสู่ การเป็น	“ธุรกิจดิ จิ ทัล”							

บริ ษัทฯ	 ได้แต่งต้ั งคณะทำางานการพัฒนาความอย่างยั่ งยืน	
และการจัดประชุมการสำารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ี

เก่ี ยวข้อง	เพื่ อเชื่ อมโยงผู้ มีส่วนได้เสียและพิจารณาเพิ่ มเติม 
ตั วชี้ วั ด ท่ี สำ า คัญครอบคลุ มถึ งองค์ กร 	 เศรษฐกิ จ	 สั งคม	
ชุ มชน	 ส่ิ งแวดล้ อม	 และหลั กการกำ า กั บดู แลกิ จการ ท่ี ดี  
คณะทำ า งานฯ 	 มุ่ ง เ น้ นแนวทางการพั ฒนาอย่ า งยั่ ง ยื น 
ซึ่ งเป็นแนวทางให้บริษัทฯ	สามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่ งยืน 
ต่ อ ผู้ มี ส่ วนไ ด้ เสี ยทุ ก ฝ่ าย 	 โดยพิ จารณาจากปั จ จั ย ท้ั ง
ภายในและภายนอกท่ี มีความเก่ี ยวข้องกับการดำ าเนินงาน 
เริ่ มจากการทำ าความเข้ า ใจผลกระทบท่ี เ กิ ด ข้ึ นภายใน 
ห่ ว ง โ ซ่ คุ ณ ค่ า ข อ ง ธุ ร กิ จ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ต่ า ง ๆ 
จากน้ันขออนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทในการขับเคล่ื อน 
ธุ ร กิ จและสร้ า งคุ ณค่ าอย่ า งยั่ งยื น 	 โดยการ บู รณาการ
ความคาดห วั งและความ ต้ อ งการของ ผู้ มี ส่ วน ไ ด้ เ สี ย 
เข้ ากับกระบวนการทางธุ รกิ จ	 วางแผนการดำ าเนินธุ รกิ จ		
และกำ าหนดกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนา
ท่ี ยั่ งยื น	 ซึ่ งในการดำ าเนินธุ รกิ จสามารถแบ่ งออกได้ เป็น 
5	 กิจกรรมหลัก	 โดยมีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ	ดังน้ี
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ	วิ เคราะห์และระบุ ผู้ มีส่วนได้เสียท่ี สำาคัญในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ	โดยผนวกความสนใจและข้อกังวลของผู้ มี
ส่วนได้ เสีย	 ความเก่ี ยวข้อง	 และผลกระทบจากการดำ าเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ		ประกอบด้วย	1.พันธมิตรทางธุรกิจและ
คู่ ค้ า	 2.คู่ แข่ งทางธุรกิจ	 3.พนักงาน	 	 4.ลู กค้า	 5.ผู้ ถือหุ้ น	
6.หน่วยงานภาครัฐ	 7.สถาบันการศึกษา	และ	8.ชุมชนและ
สั งคม	 โดยบริ ษัทฯ	พัฒนารูปแบบกิจกรรมและช่องทางใน
การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือ
สำารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสียท่ี
มี ต่อการดำาเนินงานของบริ ษัทฯ	ผ่านวิธีการและช่องทางท่ี

หลากหลาย	อาทิ เช่น	 การสำารวจความคิดเห็น	การประชุม
หรือสัมมนา	เว็บไซต์	และสื่ อสังคมออนไลน์	เป็นต้น	และนำา
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสีย
ท่ี ได้จากการสำารวจ	มาวิเคราะห์เพ่ื อกำาหนดประเด็นสำาคัญ
ด้านความยั่ งยืนขององค์กร	จากผลการวิเคราะห์และแบ่งผู้ มี
ส่วนได้เสียออกเป็น	8	กลุ่ ม	บริษัทฯ	สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้
มีส่วนได้เสียท้ั งภายในและภายนอกองค์กร	ผ่านช่องทางการ
สื่ อสารและการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย	เพื่ อรวบรวมความ
คาดหวังและดำาเนินการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ มี
ส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า	ให้สอดคล้องกับความต้องการ
หรือความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสีย	ดังน้ี 	

การสร้างการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนอง ผลการดำาเนินงาน

พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ ค้า

คู่ แข่งทางธุรกิจ

•	การจัดประชุม	สัมมนา	หรือ
กิจกรรมต่างๆ	เพื่ อสร้างความ
สัมพันธ์ 	:	ต่อเน่ื อง

•	การรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ	และข้อร้องเรียน	
:	ต่อเน่ื อง

•	การติดต่อสื่ อสารผ่านสื่ อ
อิ เล็กทรอนิกส์ 	และโทรศัพท์
:	ต่อเน่ื อง

•	กิจกรรมการพบปะพูดคุย
:	ต่อเน่ื อง

•	การประชุมกลุ่ มสมาชิก
กิจกรรมทางการตลาด
:	ต่อเน่ื อง

•	ข่าวสารท่ั วไป	:	ต่อเน่ื อง

•	สัญญาซื้ อขายและการจัดซื้ อ
จัดจ้างอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	
ตรวจสอบได้	

•	ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้า	
และปฏิบัติตามสัญญา

•	ชำาระเงินตามเง่ื อนไข

•	การเก็บรักษาความลับของ
พันธมิตรทางธุรกิจและคู่ ค้า
:	ต่อเน่ื อง

•	การแข่งขันท่ี เป็นธรรม	
โปร่งใส	และจรรยาบรรณใน
การดำาเนินธุรกิจ

•	จรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจ

•	ความเสมอภาคในการทำ า
ธุรกิจ	

•	การเติบโตทางธุรกิจ	และ
รายได้ ท่ี เพิ่ มสูงขึ้ น

•	ชื่ อเสียงและความม่ั นคง
ของแบรนด์

•	การจ่ายค่าตอบแทนท่ี เป็น
ธรรมและตรงเวลา

•	การมีส่วนร่วม	ความร่วม
มือ	และการประสานงานเพื่ อ
บรรลุ เป้าหมายท่ี ต้ั งไว้ร่วม
กัน

•	แข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็น
ธรรม	และโปร่งใส	ไม่ ตัดราคา

•	ไม่ซื้ อตัวบุคลากรของคู่ แข่ง

•	พันธมิตรทางธุรกิจและ 
คู่ ค้าเชื่ อม่ั นในการดำาเนิน
งานของบริษัทฯ

•	ไม่พบประเด็น
ข้อร้องเรียน

•	ไม่ มีประเด็นการทุจริต	

•	ไม่ มีประเด็นข้อพิพาท
ทางธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

การสร้างการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนอง ผลการดำาเนินงาน

พนักงาน

ลูกค้า

•	การรับฟังความคิดเห็น	ข้อ
เสนอแนะและปัญหาของ
พนักงาน	:	ต่อเน่ื อง

•	การรับข้อร้องเรียนของ
พนักงาน	:	ต่อเน่ื อง

•	สื่ อสังคมออนไลน์ 	/	อี เมล	/	
เว็บไซต์ 	:	ต่อเน่ื อง

•	รายงานประจำ าปี 	:	รายปี

•	การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร		:	ต่อเน่ื อง

•	การประชุมหรือการจัดสัมมนา
ภายในองค์กร		:	ต่อเน่ื อง

•	การรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ	ปัญหา	และข้อ
ร้องเรียน		:	ต่อเน่ื อง

•	การประชุมร่วมกัน	:	รายเดือน

•	การพบลูกค้า	:	ต่อเน่ื อง

•	การจ่ายค่าตอบแทน	และ
สวัสดิการ	อย่างเป็นธรรม	
เหมาะสม	เป็นท่ีพอใจของ
พนักงาน	สามารถแข็งขันได้ใน
ระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน

•	ปฏิบัติ ต่อพนักงานทุกคน
อย่างเป็นธรรม	โดยยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน

•	ให้การฝึกอบรมในทักษะ
ท่ี เก่ี ยวข้องกับงานท่ี รับผิด
ชอบ	เพื่ อพัฒนาโอกาสในการ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ

•	สร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานท่ี ดี 	มีความปลอดภัย	
และเอ้ื อต่อการทำางาน

•	ให้บริการลูกค้าตาม
มาตรฐาน

•	พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ท่ี มี คุณภาพ	

•	พัฒนาระบบปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด	เพ่ื อตอบ
โจทย์การดำ าเนินธุรกิจของ
ลูกค้า

•	ปฏิบั ติตามเง่ื อนไขสัญญา
อย่างเคร่งครัด

•	ดำ าเนินงานภายใต้การกำากับ
ดูแลกิจการท่ี 	และการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน

•	ค่าตอบแทน	สวัสดิการ	และ
สิทธิประโยชน์ ท่ี เป็นธรรม

•	ความม่ันคง	และความ
ก้าวหน้าในอาชีพ

•	การพัฒนาความรู้ ความ
สามารถ	และศักยภาพท่ี
จำ าเป็นในการทำางาน

•	สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการทำางาน

•	การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น

•	ระบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานท่ี มีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม

•	บริการหลังการขาย

•	ราคาท่ี เป็นธรรม
•	คุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์และบริการ

•	การเปิดเผยข้อมูลสินค้า
และบริการอย่างครบถ้วน	ไม่
บิดเบือน

•	การให้บริการลูกค้าอย่าง
มีความรู้ 	มีความเช่ี ยวชาญ	
และมีความรับผิดชอบ

•	ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	
และการส่งมอบงานตรงเวลา

•	การปกป้อง	และรักษา
ข้อมูลความลับ	และความเป็น
ส่วนตัวของลูกค้า

•	ชั่ วโมงการฝึกอบรมโดย
เฉล่ี ยของพนักงานเฉล่ี ย
2		ชั่ วโมงต่อคนต่อปี

•	มูลค่าลูกค้าปัจจุบันท่ี ยัง
ใช้บริการ	มี สัดส่วนเป็น	
ร้อยละ	89.68	ของมูลค่า
ลูกค้าท้ั งหมด
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การสร้างการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนอง ผลการดำาเนินงาน

ผู้ ถือหุ้ น

หน่วยงานภาครัฐ

•	การประชุมผู้ ถือหุ้ น
:	รายไตรมาส

•	การสื่ อสารผลการดำ าเนินงาน
ผ่านรายงานประจำ าปี 	:	รายปี

•	การรับข้อร้องเรียนของผู้ ถือ
หุ้ น	นักลงทุน	ผ่านช่องทางการ
ร้องเรียน	:	ต่อเน่ื อง

•	การติดต่อสื่ อสารผ่านสื่ อ
อิ เล็กทรอนิกส์ 	:	ต่อเน่ื อง

•	การติดต่อสื่ อสารนักลงทุน
สัมพันธ์ 	:	ต่อเน่ื อง

•	การเปิดเผยข้อมูลสู่ สาธารณะ	
:	ต่อเน่ื อง

•	การปฏิบั ติตามกฎหมาย
มีธรรมาภิบาลในการดำ าเนิน
ธุรกิจ		:	ต่อเน่ื อง

•	สร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ น

•	พัฒนาศักยภาพ	และขยายสาย
ธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ื อง
เพื่ อสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในระยะยาว

•	ดำ าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการ
ท่ี ดี 	และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจ

•	เปิดเผยข้อมูลท่ี ถูกต้อง
ครบถ้วน	ด้วยความโปร่งใส	และ
สามารถตรวจสอบได้

•	การบริหารจัดการความเส่ี ยง
อย่างเป็นระบบ	รัดกุม	และ
รอบคอบ

•	ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ	และข้อบังคับท่ี
เก่ี ยวข้องกับการดำ าเนินธุรกิจ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

•	ดำ าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	มี
ธรรมาภิบาล	ภายใต้การกำ ากับ
ดูแลกิจการท่ี ดี 	ท่ี คำ านึง	ถึง
ผลกระทบทางด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม

•	การให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ

•	ผลตอบแทนจากการลงทุน
สูงและยั่ งยืน

•	การเติบโต	ความม่ั นคง	และ
ผลกำาไรทางธุรกิจ

•	การกำากับดูแลกิจการท่ี ดี	
โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้

•	การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ
ของบริ ษัทฯ	อย่างสม่ำาเสมอ

•	การบริหารจัดการความเสี่ยง

•	การดำ าเนินธุรกิจ	ตามหลัก
ธรรมาภิบาล	และเป็นไปตาม
กฎหมาย	ภายใต้การกำ ากับ
ดูแลกิจการท่ี ดี

•	การเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส

•	ผลประกอบการของ
บริ ษัทฯ	เติบโตอย่าง
ต่อเน่ื อง

•	การไม่พบประเด็นข้อ
พิพาททางกฎหมาย
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การสร้างการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนอง ผลการดำาเนินงาน

สถาบันการศึกษา

ชุมชนและสังคม

•	การสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการในโครงการท่ี ส่งเสริม
การพัฒนาสังคมอย่างยั่ งยืน	
:	ต่อเน่ื อง

•	การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม
:	ต่อเน่ื อง

•	การจัดกิจกรรมเพื่ อสนับสนุน
และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง 
บริ ษัทฯ	กับชุมชนและสังคม
:	ต่อเน่ื อง

•	การรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการ
ส่ื อสารต่างๆ	เช่น	อี เมล	เว็บ
ไซต์บริ ษัทฯ	เป็นต้น		:	ต่อเน่ื อง

•	การให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ

•	ลงนามในข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ื อง

•	ดำ าเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบ	คำ านึงถึงผลกระทบ
ท้ั งทางบวกและทางลบท่ี มี ต่อ
ชุมชนและสังคม

•	การสร้างความร่วมมือ	และ
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคมอย่างเป็น
ระบบ	ผ่านการดำ าเนินงานใน
รูปแบบของ	CSR	in	process	
และ	CSR	after	process

•	พัฒนาระบบปฏิบัติการท่ี มี
ประสิทธิภาพเพ่ื อเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับภาคธุรกิจต่างๆ	
เพื่ อส่งมอบการสร้างงานท่ี มี
คุณค่าให้ กับชุมชนและสังคม
อย่างยั่ งยืน

•	การแบ่งปันและเผยแพร่
องค์ความรู้ และเทรนด์
ใหม่ๆ	เพื่ อพัฒนาทักษะ
ของบุคลากรด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยี

•	การดำ าเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล	ควบคู่ ไปกับ
การรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม

•	สนับสนุนความเป็นอยู่ 	และ
สร้างคุณภาพชีวิตท่ี ดีให้แก่
คนในชุมชน

•	มีความรับผิดชอบ	ส่งเสริม
กิจกรรมท่ี เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม

•	ขับเคล่ื อนการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจให้สามารถ
แข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิ ทัล

•	การบรรยายให้ความรู้
เพื่ อพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล	10	คร้ั ง

•	ชุมชนและสังคมให้การ
ยอมรับ	และสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของบริ ษัทฯ

•	ความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจในยุค
เศรษฐกิจดิจิ ทัลของ
ประเทศสูงขึ้ น
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นโยบายและแนวปฏิบั ติ ด้านสิ่ งแวดล้อม

ประเด็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมก่อให้เกิดความเสี่ ยงและโอกาส
ต่อระบบเศรษฐกิจ	กลยุทธ์การเปล่ียนผ่านสู่ ดิจิทัลเทคโนโลยี
จึงเป็นเครื่ องมือหน่ึงในการพัฒนาองค์กรไปสู่ ระบบเศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ำา	ซึ่ งก่อให้เกิดการเปล่ี ยนแปลงกระบวนการทาง
ธุรกิจ	หรือปรับเปล่ียนรูปแบบการดำาเนินงานของแต่ละธุรกิจ	
บริษัทฯ	ในฐานะเป็นผู้ เชี่ ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัลและการใช้
เทคโนโลยี 	ได้ให้ความสำาคัญกับสิ่ งแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ือง	
ผ่านกระบวนการจัดหา,	การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ,	 การบริการ,	 และการบริการหลังการขายอย่าง
มีความรับผิดชอบ	นำาไปสู่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	
และเพิ่ มประสิทธิภาพการทำางานท่ี เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
อย่างยั่ งยืนภายในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การบรรเทาผลกระทบต่อการเปล่ี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และมลพิษท่ี เก่ี ยวข้องกับการดำ าเนินธุรกิจต้ั งแต่ ต้นน้ำ าไป
จนถึงปลายน้ำาตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	ผ่านกิจกรรมใน
การดำาเนินธุรกิจ	โดยการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ท่ี
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่ ไปกับ
การเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมระยะยาว	ตามกลยุทธ์ 	3Rs	ในการควบคุม	ปกป้อง	และ
ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่ งแวดล้อม	ตามประเด็นสำาคัญความ
ยั่ งยืนในการบริหารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม	4	ประเด็น	ดังน้ี

การจัดการความยั่งยืนในมิติส่ิงแวดล้อม

การรับมือกับการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการน้ำา การบริหารจัดการของเสีย

การบริหารจัดการพลังงาน
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การบริหารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม	ในประเด็นสำาคัญท่ี ผู้ มีส่วน
ได้เสียและธุรกิจให้ความสำาคัญ	ประกอบด้วย	การรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การบริหารจัดการพลังงาน	
การบริหารจัดการน้ำา	 การบริหารจัดการของเสีย	 เพ่ื อคงไว้
ซึ่ งความสมดุลของระบบนิเวศและขับเคล่ื อนการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่ งยืน	โดยนำาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	และการ
ส่งเสริมการทำางานภายใต้กลยุทธ์	3Rs	มาเป็นแนวทางบริหาร
จัดการประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม	 ในการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ความคุ้ มค่า	 รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ี เป็นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม		อาทิ	เช่น	กระบวนการทางดิจิทัลบนคลาวด์
แทนกระดาษ	ประกอบด้วย	การใช้โฟลว์การทำางานผ่านคลาวด์ 

การกระจายแจกจ่ายเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 	 การ
สำารองข้อมูลบนคลาวด์	การใช้งานคลาวด์เก็บข้อมูล	เป็นต้น	
ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักต่อผู้ มีส่วนได้เสียท้ังภายใน
และภายนอกองค์กรในการดำ าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิด
ชอบต่อสิ่ งแวดล้อม	ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐาน	กฎหมาย	
และระเบียบข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน	และทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ	คุ้ มค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุด	อันนำา
ไปสู่ การควบคุม	และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการดำ าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

GHG Reduction

Energy Efficiency Resource Efficiency

Circular Economy for 
Sustainable Resource 

Management

Production of 
eco-friendly products

3Rs Awareness

Establishment of standards in compliance
with environmental laws and regulations



69

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การรับมือกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความรับผิดชอบต่อสั งคมในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
บริการให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่ อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ี ยั่ งยืน	SDG	6,	7,	9,	12	และ	13	ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร	ปกป้องระบบนิเวศ	ฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ี ได้รับความ
เสียหาย	และป้องกันผลกระทบจากการเปล่ี ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	 เช่น	 ฝุ่ นละออง	PM2.5	น้ำาท่วม	 ภัยแล้ง	และไฟ
ป่า	 เป็นต้น	 ในปี 	 2564	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงมี
แนวโน้มสูงขึ้ น	 และอุณหภูมิ ท่ั วโลกอยู่ เหนือระดับก่อนยุค
อุตสาหกรรมประมาณ	1.1-1.2	องศาเซลเซียส	ซึ่ งหากไม่ลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	จะก่อให้เกิดสภาพอากาศสุด
ขั้ ว	(Extreme	Weather)	จึงเป็นความท้าทายสำาคัญจากการ
ประชุม	COP26	ท่ีประเทศต่างๆ	รวม	200	ประเทศท่ั วโลกมุ่ ง
ม่ันท่ีจะร่วมมือกันรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงข้ึนเกิน	2	องศา
เซลเซียส	 และพยายามรักษาไม่ ให้ เกิน	 1.5องศาเซลเซียส
เม่ื อเทียบกับระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม	ภายใต้ข้อตกลงน้ี 	
ประเทศต่างๆ	 ต้องสร้ างการมีส่ วนร่ วมท่ี ประเทศกำ าหนด	
(Nationally	Determined	Contributions	หรือ	NDCs)	ซึ่ ง
เป็นแผนปฏิบั ติการลดการปล่อยมลพิษระดับชาติ 	 สำ าหรับ
ประเทศไทยต้ังเป้าหมาย	Net	zero	emission	ในปี	2065	ส่วน
เป้าหมายระยะกลางมุ่ งสู่ การเป็น	Carbon	neutral	ภายใน
ปี 	 2050	การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ ข้อตกลง
ปารีส	จึงเป็นเครื่ องมือในการบริหารความเสี่ ยง	และพัฒนา
องค์กรท่ี สะท้อนผลการดำาเนินงานในระยะยาวจากการเตรี
ยมพร้อมในการรับมือต่อการเปล่ี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชี วิตของมนุษย์ 	สิ่ งแวดล้อม	และ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ	บริ ษัทฯ	 จึงให้ความสำาคัญกับการ
ตอบสนองต่อการเปล่ี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การจัดการ
พลังงาน	การจัดการทรัพยากรน้ำา	 และการจัดการของเสีย	
ในการบริหารความเสี่ ยงและโอกาสจากการเปล่ี ยนแปลง
สภาพภู มิอากาศ	 ประกอบด้วย	 ความเสี่ ยงด้ านกายภาพ	
(Physical	 Risks)	 ความเสี่ ยงต่อกฎระเบียบ	 (Regulatory	
Risks)	ความเสี่ ยงต่อช่ื อเสี่ ยง	 (Reputational	Risks)	 	และ
ความเสี่ ยงต่อลูกค้า	(Customer	Risks)	มุ่ งเน้นการควบคุม
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ั งทางตรง	และ
ทางอ้อม	ผ่ านแนวทางการอนุรักษ์การใช้พลังงาน	 การใช้
ทรัพยากรให้คุ้ มค่า	 และสร้ างการมีส่ วนร่ วมตลอดห่วงโซ่
คุณค่า	ในการกำาหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่ อลดความเสี่ ยง
จากการเปล่ี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	โดยเฉพาะความเส่ี ยง
ทางกายภาพ(Physical	Risks)	ท่ี อาจทวีความรุนแรงขึ้ น	อาทิ	

เช่น	สภาพอากาศท่ี รุนแรง	อุทกภัย	และภาวะขาดแคลนน้ำา	
และในส่วนของการบริหารจัดการโอกาส	บริษัทฯ	มองโอกาส
ในการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการ	ERP	Solution,	
Cloud	Service	และ	Automation	ท่ี สามารถลดเวลาในการ
ทำ างาน	 ลดการใช้ทรัพยากร	 และเพิ่ มประสิทธิภาพในการ
ทำ างานผ่ านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลอย่ างมีความรับผิดชอบ	 นำ าไปสู่ การลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำาเนิน
ธุรกิจท่ี มีประสิทธิภาพ	สามารถขับเคล่ื อนและพัฒนาธุรกิจ
ไปสู่ การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำา	ควบคู่ กับการดำ าเนินธุรกิจท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมได้อย่างยั่ งยืน	 		

อนุรักษ์การใช้พลังงาน

อนุรักษ์การใช้ทรัพยากร

สร้างการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทฯ	ได้แต่งต้ั งคณะทำางาน	ทำาหน้าท่ี ในการดำาเนินงานตาม
นโยบาย	กำาหนดแนวทางและมาตรการ	รวมถึงติดตามผลการ
ดำาเนินงานลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วง
โซ่คุณค่าของธุรกิจ	ต้ั งแต่ต้นน้ำา	จนถึงปลายน้ำา	เพื่ อเตรียม
ความพร้อมรองรับกฎหมายท่ีอาจเก่ียวข้อง	และร่วมเป็นส่วน
หน่ึ งในการรับมือกับการเปล่ี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ผ่าน
การจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร	(Carbon	Footprint	
for	Organization)	เพ่ื อสนับสนุนให้พนักงานเข้าใจแนวคิด	
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	การประเมิน	การติดตามตรวจสอบ	
การทวนสอบ	 การปล่อยหรือการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร	และนำาไปสู่ การวางแผนในการดำ าเนินกิจกรรม
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรอย่างต่อเน่ื องตาม
มาตรฐานสากล	 โดยในวันท่ี 	 25	ตุลาคม	2564	บริษัทฯ	 ได้
ประเมินและจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร	ซ่ึ งประเมิน
ครอบคลุมท้ั งในส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง	



70

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

(Scope	 1)	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้
พลังงาน	(Scope	2)	และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อ
มอ่ืนๆ	(Scope	3)	ระยะเวลาในการติดตามผล		มกราคม	ถึง	
ธันวาคม	2563	และได้รับการทวนสอบโดยหน่วยรับรองการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก	มหาวิทยาลัยพะเยา	โดยมีแนวทาง
การติดตามผลตามข้อกำ าหนดในการคำ านวณและรายงาน
คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร	 โดยองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน),	 ฉบับปรับปรุงคร้ั งท่ี 	 5	
(มกราคม,	 2564)	 และบริ ษัทฯ	 ได้รับการขึ้ นทะเบียนและ
ออกใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้ นท์องค์กร	จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก	(อบก.)	ในวันท่ี 	2	ธันวาคม	2564

การบริหารจัดการพลังงาน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน

การทำางานแบบดิจิทัลบนระบบ Cloud

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

พลังงานเป็นทรัพยากรท่ี มีความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจซ่ึ ง
เป็นประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมท่ีมีนัยสำาคัญต่อปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและต้นทุนการดำาเนินงานของธุรกิจ	บริษัทฯ	
จึงให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการพลังงาน	โดยถือเป็น
ส่วนหน่ึ งในภารกิจหลักของบริ ษัทฯ	ท่ี เน้นการนำาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ ในองค์กรควบคู่ ไปกับการเพิ่ มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน		บริษัทฯ	ใช้แนวทางการทำางานแบบดิจิทัลบน
ระบบ	Cloud	ท่ีสามารถทำางานได้รวดเร็วกว่าบนกระดาษ	และ
ยังเป็นการลดการใช้กระดาษ	และลดการสิ้ นเปลืองหมึกพิมพ์	
ซึ่ งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ี ยั่ งยืน	SDG	เป้าหมาย
ที	7	ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสีย	
นอกจากน้ี 	บริ ษัทฯ	ได้กำ าหนดแผนการดำ าเนินงานประหยัด
พลังงาน	 โดยการใช้ เทคโนโลยี ท่ี สามารถเพิ่ มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน	อาทิ 	เช่น	ติดต้ั งหลอด	LED	คุณภาพสูง	ติด
ต้ั งหลอดไฟฟ้าแบบ	Automatic	 sensor	 และปรับเปล่ี ยน
พฤติกรรมด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกระดับ
ในการอนุรักษ์พลังงานตลอดห่วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ	 เพื่ อ
ลดความเส่ี ยงและผลกระทบจากการใช้พลังงาน	และนำาไป
สู่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างยั่ งยืน
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำา

อุปกรณ์ประหยัดน้ำา

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า

ลดการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์
ที่ ใช้ครั้งเดียว

ลดการสร้างของเสียโดยการ
นำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

การบริหารจัดการของเสีย

 
การบริหารจัดการน้ำา

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ก่อให้เกิดภัย
แล้ง	และปริมาณน้ำาลดลงในพื้ นท่ี ต่างๆ	จึงเป็นความเส่ี ยงท่ี

ผลกระทบจากการเปล่ี ยนแปลงสภาพภู มิอากาศส่วนหน่ึ ง
มาจากการกำ าจัดของเสียท้ั งของเสียอันตราย	 (Hazardous	
Waste)	และของเสียไม่ อันตราย	(Non-Hazardous	Waste)	
การบริหารจัดการของเสียจึงเป็นประเด็นท่ีบริษัทฯ	ให้ความ
สำาคัญและดำาเนินการสอดคล้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	

โดยบริษัทฯ	นำาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	
มาประยุกต์ใช้ควบคู่ กับแนวทางการบริหารจัดการของเสีย
ตามกลยุทธ์ 	3Rs		ประกอบด้วย	การลดปริมาณของเสียโดย
การลดการใช้ 	(Reduce)	การนำาของเสียกลับมาใช้ซ้ำา	(Reuse)	
และการนำาของเสียกลับมาใช้ ใหม่ 	(Recycle)	ในการเพิ่ มขีด
ความสามารถในการนำาของเสียไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้ มค่า
และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ี ย่ั งยืน	 SDG	 เป้ า
หมายท่ี 	12	นอกจากน้ีบริษัทฯ	ได้กำาหนดแผนการดำาเนินงาน
และมาตรการบริหารจัดการของเสีย	โดยการคัดแยกของเสีย
ต้ั งแต่ต้นทาง	ลดการใช้ วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ท่ี ก่อให้เกิดของ
เสีย	สนับสนุนการใช้ซ้ำาลดการใช้ครั้ งเดียวแล้วท้ิ ง	เช่น	ลด
การใช้ โฟมหรือพลาสติก	 โดยใช้กล่องข้าว	ขวดน้ำาหรือแก้ว
น้ำาส่วนตัว	พกถุงผ้าหรือกระเป๋าสำาหรับใส่ของ	และการใช้
กระดาษสองหน้า	นอกจากน้ีบริ ษัทฯ	สร้างความตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรท่ี มีอยู่ จากแนวคิดการบริหารจัดการของ
เสียของตนเองก่อนเป็นลำาดับแรก	รวมถึงส่งเสริมให้พนักงาน
เกิดความตระหนักรู้ ในการนำาวัสดุ 	 ผลิตภัณฑ์ ท่ี ใช้งานแล้ว
มาแปรรูปและการสร้ างมูลค่าเพิ่ มจากของเสี ยท่ี สามารถ
รี ไซเคิลได้ 	เพื่ อลดการฝังกลบขยะมูลฝอยหรือของเสียท่ี ไม่
เป็นอันตรายและของเสียอันตราย	นำาไปสู่ การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างยั่ งยืน

จะเกิดการขาดแคลนน้ำาสำาหรับบริโภคและสุขอนามัยท่ีสะอาด
ในชีวิตประจำาวัน	บริษัทฯ	ใช้ทรัพยากรน้ำาในปริมาณน้อยจาก
กิจกรรมภายในสำานักงานเท่าน้ั น	แต่ทางบริษัทฯ	มีความมุ่ ง
ม่ั นท่ี จะเป็นส่วนหน่ึ งในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาและ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ี ย่ั งยืน	SDG	เป้าหมายท่ี	
6	โดยส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรน้ำาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	และกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำา
ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำาเนินงานของบริษัทฯ	มุ่ งเน้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา	และป่าซึ่ งเป็นต้นกำาเนิดของแหล่งน้ำา
ร่วมกับชุมชนและสังคมผ่านกลยุทธ์ 	3Rs	นอกจากน้ีบริ ษัทฯ	
ได้กำาหนดแผนการดำาเนินงานและมาตรการประหยัดน้ำา	โดย
การใช้ เทคโนโลยีท่ี สามารถเพิ่ มประสิทธิภาพการใช้น้ำา	และ
สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกระดับในการอนุ รักษ์น้ำา
ในสำานักงาน	อาทิ	เช่น	ก๊อกน้ำาเซ็นเซอร์,	ก๊อกประหยัดน้ำาท่ี
ผ่านฉลากรับรองประหยัดน้ำาเบอร์ 	5	ท่ี ใช้น้ำาไม่ เกิน	2	ลิตร
ต่อนาที	นำาไปสู่ ลดการใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่ งยืน
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ผลการดําเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมที่ สําคัญ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริ ษัทฯ	 จากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ขอบเขตท่ี 	 1	 (Scope	1),	 ขอบเขตท่ี 	 2	
(Scope	2)	และ	ขอบเขตท่ี 	3	(Scope	3)	มีค่าเท่ากับ	132.7	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า,	28.06	ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า	และ	83.94	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ตามลำาดับ	 โดยบริษัทฯ	กำาหนดให้ผลการประเมินการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก	รอบประจำาปี 	2564	เป็นปีฐานในการต้ั งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป	นอกจากน้ีบริ ษัทฯ	
ดำ าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยให้ความสำาคัญการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ	และการลด
ผลกระทบต่อส่ิ งแวดล้อม	 จึงกำ าหนดประสิทธิภาพเชิงนิ เวศเศรษฐกิจ	 โดยบริษัทฯ	 เลือกใช้ อัตรารายได้รวมต่อการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	(ล้านบาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	เป็นตัวชี้ วัดผลการดำ าเนินงาน	ท่ี สามารถแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการดำ าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	 มุ่ งม่ั นพัฒนาการดำ าเนินธุรกิจอย่างยั่ งยืน	ผ่านการสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ	ควบคู่ ไปกับการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ท่ี เป็นประเด็นด้านส่ิ งแวดล้อมท่ีสำาคัญของโลกใน
ปัจจุบัน	โดยค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจท่ี สูงจะแสดงถึงการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาเทคโนโลยี
ทีมีศักยภาพ	และมีการสร้างผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมต่ำาจากการลดการใช้ทรัพยากร	โดยในปี	2564	ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ	อยู่ ท่ี 	2.26	ล้านบาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
เป้าหมาย ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
ร้อยละ 20 ภายในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2564

83.94

Scope 1 Scope 2 Scope 3

132.7

28.06

หมายเหตุ 	:	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	รอบประจำ าปี 	2564	เป็นปีฐาน
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แผนการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมในอนาคต

ผลการวิเคราะห์และประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	 ท้ั งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม	พบว่า	การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากการเผาไหม้เช้ื อเพลิงในยานพาหนะ	 (Mobile	Combustion:	On-road)	การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า	 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอ่ืนๆ	 ในส่วนของการเดินทางเพ่ื อ
ธุรกิจขององค์กร	(Business	travel)	และ	การเดินทางติดต่อของพนักงาน	(Employee	commuting)	บริษัทฯ	จึงได้กำาหนด
แนวปฏิบั ติ 	กลยุทธ์และเป้าหมายในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	เพ่ื อสนับสนุนเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	 รวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปล่ี ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ	 โดยมีแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนา	ดังน้ี
 
	 1.	ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร	ในส่วนของการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน 
	 	 จากการเดินทางท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจเพื่ อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกต้องและแม่นยำามากยิ่ งขึ้น
 
	 2.	ใช้ประโยชน์จากการออกแบบดิจิทัลเพ่ื อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการท่ี เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
 
	 3.	เพิ่ มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบั ติ ด้านสังคม 

การเปล่ี ยนแปลงทางด้านสั งคม	 เศรษฐกิจ	 และเทคโนโลยี
ส่งผลกระทบต่อวิถี ชี วิตและวิถีการทำ างาน	ทำาให้ทรัพยากร
มนุษย์ ต้องปรับตัวและยกระดับสมรรถนะของตน	เพื่ อให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง	สามารถเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคล่ือน
ธุรกิจเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล	iiG	ให้ความสำาคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรท้ั งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเน่ื อง	
ถือเป็นภาระกิจหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมผ่านกระบวนการดำ าเนินธุรกิจ	 (CSR	 in	 Process)	
โดยการสร้างงานท่ี มีคุณค่าให้คนในสังคม		นำาไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม	ท้ั งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	
โดยไม่ เลือกปฏิบัติ 	ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม	มอบหมายงาน
ให้เพียงพอตามความสามารถ	ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ท่ี เหมาะสม	สร้างสภาพแวดล้อมท่ี มีความปลอดภัย	พัฒนา
ความรู้ 	 ความสามารถบุคลากรทุกระดับ	 รวมถึงผู้ มีส่วนได้
เสียท่ี เก่ี ยวข้อง	และส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอด
ห่วงโซ่ ธุ รกิจ	 ตามหลักการของสหประชาชาติ ว่ าด้ วยการ
ดำาเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	(UN	Guiding	Principles	on	

Business	and	Human	Rights	:	UNGP)	ครอบคลุมพนักงาน	
คู่ ค้า	ลูกค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	ชุมชนและส่ิ งแวดล้อม	ด้วย
ความเคารพในคุณค่า	 ความเสมอภาค	 เสรีภาพ	ความเท่า
เทียม	และคำานึงถึงศักด์ิ ศรีความเป็นมนุษย์ 	 ไม่ละเมิดสิทธิ
ขั้ นพ้ื นฐานไม่แบ่งแยกถ่ินกำาเนิด	เชื้ อชาติ	ศาสนา	เพศ	อายุ	
สี ผิว	การศึกษา	ชาติตระกูล	หรือสถานะทางสังคม	และไม่ใช้
แรงงานบังคับ	แรงงานท่ี มาจากการค้ามนุษย์ 	 หรือแรงงาน
เด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย	 รวมถึ งการดู แลและคุ้ มครอง
ความปลอดภัยแก่พนักงานและทรัพย์สินของบริ ษัทฯ	 โดย
ไม่ ให้กระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผู้ อ่ื น	 รวมท้ั ง
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล	การเก็บรักษาข้อมูลความลับ	การใช้
ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ มอย่าง
เท่าเทียม	เพื่ อพัฒนาองค์กรอย่างยั่ งยืน	สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน	ซ่ึ งเป็นส่วนหน่ึ งของการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาท่ี ยั่ งยืน	SDG	เป้าหมายท่ี 	1,	3,		4,	5,	8	และ	9	และ
การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ
หลักของการดำาเนินธุรกิจ	(CSR-after-process)		ได้ร่วมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดงานสัมมนาออนไลน์,	จัดหา
วัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มให้ครอบครัวพนักงาน	และส่งมอบ	
"ถุงห่วงใย"	ชุดอุปกรณ์สำาหรับการดูแลตัวเองให้แก่พนักงาน	
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ		ให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ครอบคลุมสิทธิลูกค้า	สิทธิแรงงาน	สิทธิชุมชนและสิ่ งแวดล้อม 
โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียท่ี เก่ียวข้อง
ผ่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	 เว็บไซต์ ,	 สื่ อสั งคมออนไลน์ ,	 สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์	และลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้
ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง	เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์เก่ียวกับ 
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	การร่วมพัฒนา
ชุมชนหรือสังคม	รวมถึงการกำาหนดกระบวนการให้ ผู้ มีส่วน
ได้เสียเข้าถึงการร้องเรียนเก่ี ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน	

บริษัทฯ	มีนโยบายดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมของสังคมและชุมชนโดยรอบ	
รวมท้ังสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู่ และดูแลสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเน่ื อง	
iiG	มีเจตนารมณ์ ท่ี จะทำางานร่วมกับผู้ ท่ี มีส่วนเก่ี ยวข้อง	โดย
มุ่ งเน้นการสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีท่ี เกิดจากการ

ยอมรับและไว้วางใจซึ่ งกันและกัน	คำานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะ
มีต่อผู้ มีส่วนได้เสียจากการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อลูกค้า	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	การร่วม 
พัฒนาชุมชนหรือสังคม	ในการสร้างงานท่ี มีคุณค่าและสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ	โดยการส่งเสริมทักษะใหม่ ท่ี จำ าเป็น	
ควบคู่ กับการพัฒนาทักษะเดิม	 เพื่ อลดปัญหาช่องว่างของ
ทักษะทางเทคโนโลยี ท่ี เพิ่ มสูงขึ้ นและตระหนักถึง	การปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	บนพื้ นฐานหลักการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิ งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย
ท้องถ่ิ น	และความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
บริ ษัทฯ	พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ	ผ่ านพันธมิตร
ทาง ธุ ร กิ จและพนั กงานในการใ ห้ บริ การ ด้ าน 	 D ig i ta l	
T rans fo rmat ion 	 แบบครบวงจร 	 ท้ั ง ด้ านการบริ หาร
จั ดการความสัมพันธ์ ลู กค้ า	 (CRM)	 การวิ เคราะห์ข้ อมู ล
เชิ งลึก	 (Analytics)	 และการใช้ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์	

กา
รเ

คา
รพ

สิท
ธิม

นุษ
ยช

น 
สิทธิลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

สิทธิแรงงาน

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร 

สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
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(AI) 	 รวมถึ งการออกแบบและพัฒนาระบบต่ างๆ	 เพื่ อตอบโจทย์ ด้ านกลยุทธ์ ทางธุ รกิ จของลู กค้ า	 และสร้ างคุณค่ า
ใหม่ จากพั นธมิ ตรใหม่ หรื อพั นธมิ ตรเ ก่ าครอบคลุ ม ถึ งการปฏิบั ติ ตามสัญญาท่ี เ ป็ นธรรมต่ อลู ก ค้ า 	 การใ ห้ ความรู้ 	
การเปิ ดเผยข้อมูลสิ นค้ าและบริ การอย่ างครบถ้ วน	 การตอบสนองความต้องการของลู กค้ าได้ อย่ างรวดเร็ ว	 การส่ ง 
มอบงานตรงเวลา	การรักษาข้อมูลความลับลูกค้า	ความซื่ อสัตย์และความเอาใจใส่ ลูกค้า

ในรอบปี	2564	ท่ีผ่านมา	iiG	ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี	ให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ	ท่ี ต้องการ
เปล่ี ยนแปลงกระบวนการทำางาน	หรือปรับเปล่ี ยนรูปแบบการดำาเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี	เพ่ื อสร้างการเติบโตทางธุรกิจใน
ระยะยาว	โดยบริ ษัทฯ	เข้าถึงความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ	ต่อลูกค้าในการขับเคล่ื อน
สู่ เศรษฐกิจดิ จิ ทัลโดยการนำาเอาเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลเข้ามาใช้ เพื่ อเพิ่ มผลผลิต	ลดเวลาทำางาน	ลดต้นทุนการดำาเนินงานและ
สร้างมูลค่าเพิ่ มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ	ของลูกค้าและผู้บริ โภคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่ งยืน	ดังน้ี

จับมือโรงพยาบาลศิครินทร์ Transform สู่  Digital Healthcare 
ด้วย Oracle NetSuite

	 บริ ษัทฯ	 ร่ วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์ 	 ในโครงการพัฒนา
ระบบ	ERP	 ด้วย	Oracle	NetSuite	Cloud	 Solution	 เพ่ื อ
ตอบโจทย์การบริหารจัดการระบบงานในโรงพยาบาลเปล่ียน
ผ่านสู่ 	Digital	Healthcare	และรองรับการเติบโตอย่างยั่ งยืน	
โดย	Oracle	NetSuite	เป็นแพลตฟอร์มท่ีพัฒนาบนคลาวด์	
สามารถใช้งานได้ทุกท่ี 	ทุกเวลา	บนอุปกรณ์ทุกประเภท	มีการ
ปรับปรุงความสามารถของระบบตลอดเวลา	ตามมาตราฐาน
บัญชีและความต้องการธุรกิจท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้	นอกจาก
น้ี 	ระบบงาน	Oracle	NetSuite	น้ี 	จะมาพร้อมกับ	Analytic	
&	Dashboard	Tools	รองรับ	Business	Intelligence	ซึ่ งเป็น
เคร่ื องมือท่ี สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ในทุกมุมมอง	ซึ่ งช่วย
ให้ ผู้ บริหารสามารถนำาข้อมูลมาวางแผนกลยุทธ์และตัดสิน
ใจได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	แม่นยำา	เพิ่ มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน	และรองรับการเติบโตในอนาคตได้

จั บมื อวิ ริ ยะประกั นภั ย เริ่ มเฟส 2 พั ฒนาติ ดต้ั ง ระบบ 
Oracle Cloud ERP

บริษัทฯ	ร่วมโครงการ	"Project	VoneFA"	(ERP)	ระยะท่ี 	2	กับ	
บริ ษัท	วิริยะประกันภัย	จำ ากัด	(มหาชน)	เพื่ อพัฒนาและติด
ต้ั งระบบ	Oracle	Cloud	ERP	ระยะท่ี 	2	หลังจากท่ี โครงการ
ระยะแรก	ซึ่ งเป็นการออกแบบระบบและวางโครงสร้างได้
เสร็จส้ิ นลง	 โดยโครงการน้ี อยู่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 	 Viriyah	
One	 Finance	 and	 Accounting	 "	 VFin	 "	 เป็นการเชื่ อม
โยงระบบการเงิน	 บัญชี 	 ให้ เป็นหน่ึ งเดียว	 สามารถบริหาร
จัดการตรวจสอบ	การจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น	 และช่ วยให้ระบบการจ่ายสินไหมทดแทนรวดเร็ ว
ขึ้ น	 เพิ่ มประสิทธิภาพในการบริการให้แก่ ผู้ เอาประกันภัย
ของวิ ริยะประกันภัย
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	บริ ษัทฯ	ร่วมดำาเนินการออกแบบ	พัฒนา	และติดต้ั งระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์	(Cloud	ERP)	ด้วย	Oracle	
NetSuite	ซึ่ งเป็นระบบอันดับหน่ึงของโลก	ในการเตรียมความ
พร้อมเพื่ อรองรับการเติบโตในอนาคต	และสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ลูกค้าบริษัท	พีรพัฒน์	เทคโนโลยี 	จำากัด	(มหาชน)	
จากการติดต้ั งระบบ	Cloud	ERP	จาก	Oracle	NetSuite	

จับมือ IRPC – Salesforce นําเทคโนโลยีระดับโลกยกระดับ
การให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า 

สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่ องการยกระดับประสบการณ์
ลูกค้าและเพิ่ มประสิทธิภาพการให้บริการ 

จับมือพีรพัฒน์ เทคโนโลยี  ติดต้ั งระบบ Cloud ERP เพิ่ ม
ศักยภาพธุรกิจด้วย Oracle NetSuite

บริษัทฯ	ร่วมดำาเนินการออกแบบกระบวนการทำางาน	พัฒนา
และติดต้ั งระบบงานขาย	ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจาก	
Salesforce	ท่ี ดูแลลูกค้าแบบครบวงจร	ต้ั งแต่ระบบการขาย	
การบริการหลังการขาย	และการตลาด	ซึ่ งเป็นส่วนหน่ึ งใน
โครงการ	IRPC	Customer	Centric	Organization	&	Innovation 
Co-Creation	Project	(ICONIC)	ท่ี มุ่ งยกระดับประสิทธิภาพ
ของกระบวนการทำ างาน	 การให้บริ การท่ี เ น้ นลู กค้ าเป็ น
ศูนย์กลาง	 เพ่ื อสร้ างความพึงพอใจสู งสุด	ตลอดจนรองรับ
การบริหารจัดการประสบการณ์ ลูกค้า	 การบริหารจัดการ
ข้อมูลลูกค้า	 และข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ	
ให้ กับบริ ษัท	ไออาร์พีซี 	จำ ากัด	(มหาชน)

บริษัทฯ	ร่วมกับ	Saleforce.com	และ	Vonage	Holdings	Corp. 
ผู้ ให้บริการการส่ือสารบนระบบ	Cloud	จัดงานสัมมนาออนไลน์
ในหัวข้อเรื่ อง	"ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า	เพิ่ มประสิทธิภาพ
การให้บริการได้ ง่ายกว่าท่ี เคย	 ด้วย	Salesforce’s	 Service	
Cloud	Voice"	เพ่ื อให้ความรู้ 	และแนะนำาระบบ	Salesforce’s	
Serv ice 	 C loud	 Vo ice 	 ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ าและบุ คคลท่ี สนใจ 
โดย	Salesforce’s	Service	Cloud	Voice	จะทำางานบนหน้าจอเดียวกัน 
กับระบบการสื่ อสารจาก	Vonage	ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ 
พนักงาน	Call	Center	ไปพร้อมๆ	กับการส่งมอบประสบการณ์ท่ี
ยอดเย่ียมให้กับลูกค้า	ต้ังแต่เร่ิมรับสาย	ไปจนถึงหลังการวางสาย 
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บริ ษัทฯ	ให้ความสำาคัญในการปฏิบั ติ ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	ให้โอกาส	กรรมการ	ผู้ บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมถึง 
พนักงานในบริษัทย่อยอย่างเท่าเทียมในทุกกระบวนการการจ้างงาน	เริ่ มต้ั งแต่การสรรหา	การจ่ายค่าตอบแทน	เวลาทำางาน 
และวันหยุด	การมอบหมายงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	การฝึกอบรมพัฒนา	การวางแผนความก้าวหน้าและอ่ืนๆ	โดย
ไม่ เลือกปฏิบั ติ 	ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการตามความสามารถอย่างเหมาะสม	ดูแลสุขภาพ	สร้างสภาพแวดล้อมท่ี ดีและมี
ความปลอดภัยในการทำางาน	และมีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องทุกข์ 	หรือเสนอแนะเร่ื องต่างๆ	ท่ี เกิดจากการปฏิบั ติงาน	
เพ่ื อสร้างความผูกพันและรักษาพนักงานท่ี มีความสามารถในการขับเคล่ื อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่ งยืน	
 
ในรอบปี	2564	ท่ี ผ่านมา	iiG	ได้ดำ าเนินการดูแลพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส	COVID	-19	ผ่านการจัด
ทำากรมธรรม์ประกันภัยไวรัส	COVID	 -19,	การจัดหาวัคซีนทางเลือก	ซิ โนฟาร์ม	 ให้พนักงาน	และครอบครัว,	 ส่งมอบ	 "ถุง
ห่วงใย"	ชุดอุปกรณ์สำาหรับการดูแลพนักงาน	และปฏิบั ติงานท่ีบ้าน	(Work	from	Home)	ตามรายละเอียด	ดังน้ี

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

จัดหาวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ให้พนักงาน และครอบครัว

ส่งความห่วงใย ส่งกําลังใจให้พนักงาน

ทางกลุ่มบริษัทฯ	มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน	จึงจัดหา
วัคซีนเพ่ือฉีดให้แก่พนักงานทุกคน	โดยได้รับการจัดสรรวัคซีน 
ทางเลือกซิโนฟาร์ม	(Sinopharm)	จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ภายใต้ 
ค่าใช้ จ่ ายของบริ ษัทฯ	 ฉีดให้แก่พนักงานครบ	 100%	 เพื่ อ
สร้างความม่ันใจให้กับพนักงาน	คู่ ค้า	และผู้ ท่ี มีส่วนเก่ียวข้อง

	บริ ษัทฯ	 	 ได้มอบ	 "ถุ งห่วงใย"	 ชุดอุปกรณ์สำ าหรับการดูแล
ตัวเองให้แก่พนักงาน	ประกอบด้วยท่ี วัดอุณหภู มิร่ างกาย	
เครื่ องวัดระดับออกชิ เจนในร่างกาย	 ชุดตรวจ	ATK	 วิตามิน	
ในช่วงล๊อคดาวน์ 	เพื่ อความปลอดภัยของทุกคน	ในช่วงการ
แพร่ระบาดหนักของไวรัส	COVID-19	และเพื่ อเป็นอีกหน่ึ ง
แรงท่ีช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าต่อไปใน
สถานการณ์ ท่ี ยากลำาบาก

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

บริษัทฯ	ให้โอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ื อง	 iiG	ได้ทำ าการยกระดับ	Reskill	และ	Upskill	 ท้ั งในด้าน	
Soft	Skill	และ	Hard	Skill	เพ่ื อพัฒนาหรือปรับเปล่ียนกระบวนการทางธุรกิจ	รูปแบบธุรกิจ	หรือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการ	ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ	ต่อลูกค้าและสร้างคุณค่าใหม่จากพันธมิตรใหม่ 	โดยส่งเสริมความรู้ และทักษะ
ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี 	ผ่านการทำางานร่วมกับเทคโนโลยีระดับโลก	ควบคู่ ไปกับทีมงานท่ี มีศักยภาพสูง	ทำาให้พนักงานมี
โอกาสทำางานท่ี ท้าทายใหม่ๆ	เรียนรู้ ในบรรยากาศการทำางาน	และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล	นำาไปสู่ การเสริมสร้าง
วิธีการทำางานใหม่ๆ	ก่อให้เกิดความคล่องตัวและช่วยขับเคล่ื อนเศรษฐกิจดิจิ ทัลของประเทศอย่างยั่ งยืน	 			

ในรอบปี	2564	ท่ี ผ่านมา	iiG	สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์	และการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากการได้ลงมือปฏิบัติ 
เน้นทักษะการคิด	มีหลักสูตรการอบรมท้ังหมด	16	หลักสูตร	ซึ่ งเป็นพื้ นฐานในการต่อยอดความรู้และสร้างความก้าวหน้าตามเส้นทาง 
อาชีพให้สอดคล้องตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ	และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม	ตามรายละเอียด	ดังน้ี	
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อบรมเพื่ อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส	 COVID-19	 ท่ี ประเทศประกาศมาตรการล๊อคดาวน์ 	 และบริ ษัทฯ	 มีนโยบายให้พนักงาน		
Work	from	Home	ส่งผลให้การอบรมในปี	2564	มีจำ านวนน้อยลง	แต่บริษัทฯ	ยังคงให้ความสำาคัญกับการอบรมและพัฒนา
พนักงานให้ความรู้ 	ทักษะ	ความสามารถท่ี เหมาะสม	จึงได้ มีการปรับเปล่ี ยนการอบรมเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 	มี
หลักสูตรการอบรมเพ่ื อพัฒนาพนักงานท้ั งหมด	16	หลักสูตร	โดยการอบรมหลักท่ีพนักงานท้ั งหมดได้เข้าร่วมในปี	2564	คือ	
PDPA	พ.ร.บ.คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 เพ่ื อเตรียมความพร้อมก่อนการประกาศใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการในปี 	 2565	
นอกจากน้ีบริ ษัทฯ	ยังให้ความสำาคัญกับการดำ าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้า
ร่วมอบรมและร่วมกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมอพยพหนีไฟประจำ าปีของอาคารสำานักงาน

ต่อชุมชนและสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ	ตามรายละเอียด	ดังน้ี

พัฒนาหลักสูตร ปั้ นนักบัญชี ดิ จิ ทัล ด้วย Oracle Cloud 
ERP Applications
 
บริษัท	ไอซีอี	คอนซัลต้ิ ง	จำากัด	หรือ	iCE	บริษัทในเครือ	iiG	ได้
ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	กับคณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพื่ อร่วมพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีด้านบัญชีและธุรกิจ	(Digital	
Technology	for	Accounting	and	Business)	ตามเจตนารมย์

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ	ดำ าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสั งคม	 	 iiG	 ส่ งเสริมให้คนในชุมชนและสั งคมมีทักษะและความ
สามารถในการทำางานจากการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล	โดยร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาหรือ
สังคมในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการหลักของการดำ าเนินธุรกิจ	
(CSR-in-process)	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทัลผ่านหลักสูตรดิ จิ ทัลเทคโนโลยี ด้าน
บัญชีและธุรกิจ	 ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวทันยุคดิจิทัลอย่างยั่ งยืน	และยังก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างงาน
เฉพาะทางในสายงานด้านเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล	นำาไปสู่ การสร้างคุณค่าร่วมและสร้างคุณภาพชี วิตท่ี ดีจากรายได้ในการทำ างาน
ให้คนในชุมชนและสังคม

ในรอบปี	2564	ท่ี ผ่านมา	iiG		ได้ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลักของการดำาเนินธุรกิจ	(CSR-
after-process)	 โดยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 เพ่ื อช่วยเหลือสังคม	พัฒนาคุณภาพชี วิตของคนในสังคมผ่านการสบทบทุน
จุฬาสงเคราะห์ 	ทุนอาหารกลางวัน	สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ 	และเป็นการสร้างจิตสำานึกด้านความรับผิดชอบ

ในการร่วมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ท่ี มีคุณภาพให้กับสังคม	 โดยท้ั งสองฝ่ายมี วัตถุประสงค์ร่วมกันในการร่วมพัฒนาคุณภาพ 
ของหลักสูตร	ตลอดจนการเรียนการสอนท่ีเน้นปัญหาและสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจ	เพื่ อให้นิสิตมีความพร้อมท่ีจะไปปฏิบัติงาน 
จริงได้ทันทีเม่ื อสำาเร็จการศึกษา	รวมท้ั งการร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาท้ั งความรู้ และประสบการณ์
ในการศึกษา	ให้สามารถนำามาต่อยอดและนำามาใช้ประโยชน์ได้จริงท้ั งในสถาบันการศึกษาและองค์กรในภาคธุรกิจ

สบทบทุ นจุ ฬาสงเคราะห์  ทุ นอาหารกลางวั น สนั บสนุ น
อุปกรณ์การเรียนออนไลน์

บริษัทฯ	ร่วมมอบเงินจำานวน	200,000	บาท	สมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	เพื่ อสบทบ
ทุนจุฬาสงเคราะห์	ทุนอาหารกลางวัน	และสนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนออนไลน์ให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เน่ื องใน
งาน	ปิยมหาราชานุสรณ์ 	2564
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ผลการดำาเนินงานด้านสังคมที่สำาคัญ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ความรบัผดิชอบตอ่พนกังาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มูลค่าลูกค้าปัจจุบันที่ยังใช้บริการ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การบรรยายให้ความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมาย มูลค่าลูกค้าปัจจุบันท่ียังใช้บริการ มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าลูกค้าท้ังหมด

เป้าหมาย อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานเป็นศูนย์

เป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเฉล่ียไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี

เป้าหมาย  กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์

เป้าหมาย  การบรรยายให้ความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี

89.68%

0 เรื่อง

0 เรื่อง

10 ครั้ง

2 ชั่วโมง/คน/ ปี
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จากการเคารพสิทธิมนุษยชน	ตามนโยบายและแนวปฏิบั ติ ในการดำ าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	ในการยกระดับการ
พัฒนากระบวนการดำ าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	บนพื้ นฐานการตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้
เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	พบว่าจากการดำาเนินงานตามเป้าหมายความรับผิดชอบต่อลูกค้า	ในการออกแบบและพัฒนา
ระบบให้ชื่ อมโยงกับรากฐานข้อมูลของธุรกิจ	พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานท่ี มีประสิทธิภาพสูง	และพัฒนาเทคโนโลยี 	การ
ให้บริการและตอบสนองต่อธุรกิจในเชิงดิ จิ ทัล	ส่งผลให้บริษัทฯ	สามารถรักษาฐานลูกค้า	 โดยมูลค่าลูกค้าปัจจุบันท่ี ยั งใช้
บริการ	มี สัดส่วนเป็นร้อยละ	89.68	ของมูลค่าลูกค้าท้ั งหมด	การดำาเนินงานตามเป้าหมายความรับผิดชอบต่อพนักงาน	ส่ง
เสริมการสร้างประสบการณ์ร่วมต่อลูกค้า	 สร้างภาระรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ ธุรกิจ	ควบคู่ ไปกับ
การสร้างคุณภาพชีวิตท่ี ดีให้ กับพนักงานท้ั งเชิงปริมาณและคุณภาพ	สนับสนุนการพัฒนาพนักงานท้ั งในเชิงความรู้ และผล
ประโยชน์โดยไม่เลือกปฏิบัติ 	ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม	ครอบคลุมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน	ซึ่ งจากการดำาเนิน
งานอย่างมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน	พบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ถึงขั้ นหยุดงานเป็นศูนย์	และการฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานเฉล่ี ย	2	ช่ั วโมงต่อคนต่อปี	จากการอบรมและพัฒนาพนักงานท้ั งหมด	16	หลักสูตร	และในส่วนของการดำาเนินงาน
ตามเป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคม	ในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่ ธุรกิจ	ส่งผลให้บริ ษัทฯ	ไม่ มี
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	และในปี	2564	บริ ษัทฯ	ได้มีการบรรยายให้ความรู้ เพ่ื อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล
ท้ั งหมด	10	คร้ั ง	เพื่ อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงานท่ี มี คุณค่าให้คนในสังคม	ควบคู่ ไปกับการพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
คนในสังคมให้มีทักษะและสามารถนำาความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิ จิ ทัลไปต่อยอดเพื่ อสาร้างอาชีพได้อย่างมั่ นคงและยั่ งยืน

แผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานด้านสังคมในอนาคต

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นปัจจัยพ้ื นฐานในการดำ าเนินธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบต่อสั งคม	ซึ่ งจะต้องมีการกำ ากับ
ดูแลอย่างต่อเน่ื อง	เพ่ื อสร้างความเท่าเทียม	และไม่ ก่อให้เกิดกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในห่วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ	
บริ ษัทฯ	 จึงได้กำ าหนดแนวปฏิบั ติ ด้านการเคารพสิ ทิมนุษยชนผ่านกระบวนการดำ าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตาม
กรอบสิทธิมนุษยชนสากล	 โดยมีแผนการปรับปรุงและพัฒนาเพื่ อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติ ท่ี ดีอย่างยั่ งยืน	ทบทวนความ
เสี่ ยงและโอกาสภายในห่วงโซ่คุณค่าด้านสิทธิมนุยชนท่ี อาจกระทบต่อธุรกิจอย่างต่อเน่ื อง	ดังน้ี
 
	 1.	ทบทวนกระบวนการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการ	3	ด้านได้แก่	การคุ้ มครองสิทธิมนุษยชน	(Protect),	
การเคารพสิทธิมนุษยชน	(Respect)	และการเยียวยา	(Remedy)

	 2.	ทบทวนแนวทางบริหารจัดการความเสี่ ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงคุณค่าธุรกิจ

	 3.	สร้างสภาพแวดล้อมการทำ างาน	Digital	Workplace
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝา่ยจัดการ 
การวิเคราะห์และคำาอธิบายผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	โดยมีรายละเอียด	ดังน้ี

ผลการดำาเนินการ

รายได้จากการขาย แบ่งตามประเภทที่ มาของรายได้  สําหรับปีสิ้ นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 (12M YoY)

บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายและการให้บริการ	684.27	ล้านบาท	เม่ือเทียบกันช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ี 	549.54	ล้านบาท	คิดเป็น 
อัตราการเติบโตร้อยละ	24.5	เป็นผลหลักมาจากการเติบโตของรายได้กลุ่ มธุรกิจด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(CRM)	และธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร	(ERP)	ท่ีมีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ	15.2	และร้อยละ	26.5	ตามลำาดับ
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ตารางที่  1: รายได้จากการขายและการให้บริการ แยกตามประเภทที่ มาของรายได้สําหรับปีสิ้ นสุด 31 ธันวาคม  2564

1. รายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

สำาหรับปีสิ้ นสุดวันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริ ษัทฯ	 มีรายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้า	 (CRM)	
เพิ่ มขึ้ น	47.90	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	15.2	เม่ื อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน	โดยเป็นผลจากราย
ได้จากการอนุญาตให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง	Salesforce	(Subscription)	เพิ่ มขึ้ นร้อยละ		17.0	และรายได้จากให้
บริการออกแบบติดต้ั ง	พัฒนาระบบ	การให้บริการสนับสนุน	และดูแลระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้า	 (CRM)	
ภายหลังจากการติดต้ั งใช้ งานแล้ว	 ท่ี เพิ่ มขึ้ นร้อยละ	14.0	 จากการให้บริการกลุ่ มลูกค้าใหม่ เพิ่ มมากขึ้ น	 อาทิ เช่น	บริ ษัท
รายใหญ่ในกลุ่ มธุรกิจประกันชี วิต	ธุรกิจประกันภัย	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงาน	ทำาให้รายได้จากการอนุญาต
ให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง	Salesforce	ปรับตัวเพิ่ มสูงขึ้ น	
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2. รายได้จากธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

สำาหรับปีสิ้ นสุดวันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริ ษัทฯ	มีรายได้จากธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร	(ERP)	เพิ่ มขึ้ น	51.25	
ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	 26.5	 เม่ื อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน	 โดยหลักเป็นผลจากรายได้การ
ให้บริการออกแบบติดต้ั ง	พัฒนาระบบ	การให้บริการสนับสนุน	และดูแลระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	 (ERP)	ภายหลัง
จากการติดต้ั งใช้ งานแล้ว	ปรับตัวเพิ่ มขึ้ น	 30.01	 ล้านบาท	จากลูกค้ารายใหม่ซึ่ งเป็นธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ 	 และ
รายได้จากค่าเช่าใช้ 	การสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ 	Oracle	และการขายใบอนุญาต	ปรับตัวเพิ่ มขึ้ น	21.24	 ล้านบาท	
เม่ื อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน	จากการอนุญาตให้เช่าใช้งานระบบซอฟต์แวร์ 	 (ERP	On	Cloud)	 โดยเป็นผลจากการ
สะสมฐานลูกค้าท่ี เพิ่ มมากข้ึนเรื่ อย	ๆ	และการทำาการตลาด	เป็นผลทำาให้มีลูกค้าปัจจุบัน	เข้ามาใช้บริการอัพเกรดระบบจาก	
On	Premise	เป็น	ระบบ	On	Cloud	และเน้นการขายระบบ	ERP	On	Cloud	ให้แก่ลูกค้ารายใหม่ 	ซึ่ งส่งผลให้มีรายได้ ท่ี เกิด
ขึ้ นประจำาเพิ่ มขึ้ น	อีกท้ั งบริ ษัทฯ	ได้ มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 	E-Tax	on	Cloud	เพื่ อเป็นบริการแก่ลูกค้าในการนำาส่ง	E-Tax	
Invoice,	E-Receipt	กับกรมสรรพากร	ซึ่ งโปรแกรม	E-Tax	สามารถใช้ ได้ กับระบบ	Oracle	และระบบซอฟต์แวร์ 	ERP	อ่ื นๆ	
สามารถสร้างโอกาสในการเพิ่ มรายได้จากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ในอนาคต

3. รายได้จากบริการที่ ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM) และ
การตลาดดิจิทัล

สำาหรับปีสิ้ นสุดวันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริ ษัทฯ	มีรายได้จากการให้คำ าปรึกษาในด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านแบรนด์และ
การสร้างประสบการณ์ลูกค้า	 (CEM)	และการตลาดดิจิทัล	 เพ่ิ มขึ้ น	 14.71	 ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่ มขึ้ นร้อยละ	
72.0	เม่ื อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน	เป็นผลจากบริ ษัทฯมีลูกค้ารายใหม่ท่ี อยู่ ในกลุ่ มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 	ธุรกิจโรง
พยาบาล	และธุรกิจผลิตและจัดจำ าหน่ายยา

4. รายได้จากธุรกิจด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพ่ื อธุรกิจ (iiG Data)   

เม่ื อในไตรมาสท่ี 	4	ปี 	2563	ท่ี ผ่านมา	บริ ษัทฯ	ได้ เริ่ มดำ าเนินธุรกิจท่ี ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่ อธุรกิจ	
(Data	Analytics	&	Management)	หรือ	“iiG	Data”	ท้ั งน้ี สำาหรับปีสิ้ นสุดวันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริ ษัทฯ	มีรายได้จาก
ธุรกิจด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพ่ื อธุรกิจเท่ากับ	14.49	 ล้านบาท	 เพิ่ มขึ้ นจากปีก่อน	12.86	 ล้านบาท	หรือ	 คิด
เป็นอัตราเพิ่ มขึ้ นร้อยละ	789.0	โดยหลักมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่ มธุรกิจโรงพยาบาลและลูกค้ารายใหม่ในกลุ่ ม
ธุรกิจประกันชี วิต

5. รายได้จากธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ

สำาหรับปีสิ้ นสุดวันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริ ษัทฯ	มีรายได้จากธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศปรับตัว
เพิ่ มขึ้ น	8.01	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่ มขึ้ นร้อยละ	44.3	เม่ื อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน	เน่ื องจากบริ ษัทฯ	
ได้ลูกค้าใหม่ ในกลุ่ มธุรกิจน้ำามันและพลังงาน	และกลุ่ มธุรกิจประกันชี วิต
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รายได้จากการขาย ประเภทรายได้ประจําและไม่ประจํา สําหรับปีสิ้ นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 (12M YoY)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีรายได้เกิดขึ้นประจำาเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น	52.02	ล้านบาท	
หรือ	คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	20.1	โดยหลักมาจากรายได้จากธุรกิจด้านบริหารจัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้า	(CRM) 
และรายได้จากธุรกิจด้านวางแผนทรัพยากรองค์กร	(ERP)	จากกลุ่มลูกค้าใหม่ในปี	2564		และบริษัทฯ	มีรายได้ท่ี เกิดข้ึนไม่ประจำา 
เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมขึ้ น	82.71	ล้านบาท	หรือ	ร้อยละ	28.4	โดยหลักมาจากรายได้จากธุรกิจด้านบริหารจัดการ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	(CRM)	และรายได้จากธุรกิจด้านวางแผนทรัพยากรองค์กร	(ERP)	จากโครงการใหม่ท่ีบริษัทสามารถประมูล 
ได้ระหว่างปี	นอกจากน้ี รายได้ท่ี เกิดขึ้ นไม่ประจำาเติบโตขึ้ นมาจากรายได้จากบริการท่ีปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ 
การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า	(CEM)	และการตลาดดิจิทัล	ท้ั งน้ีส่งผลให้สัดส่วนรายได้รวมท่ี เกิดขึ้ นไม่ประจำาเพิ่ มขึ้ น 
จากร้อยละ	52.7		เป็นร้อยละ	54.2	ในปี 	2564	 	

ตารางที่  2: รายได้จากการขายและการให้บริการ ตามประเภทรายได้ประจําและไม่ประจํา
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ต้นทุนขายและบริการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีต้นทุนขายและบริการ	โดยหลักประกอบด้วยต้นทุนจากการขายและการให้บริการ 
ในธุรกิจให้คำาปรึกษาติดต้ังระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	โดยรวมต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นเป็นแนวโน้มเดียวกับรายได้ท่ี เพิ่มขึ้น 
ท้ังน้ีต้นทุนขายและบริการสำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2564	เท่ากับ	493.12	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	71.5	(งวดปีสิ้นสุด 
วันท่ี	31	ธันวาคม	2563:	385.02	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	69.6)	เพิ่มขึ้นร้อยละ	28.1	จากต้นทุนการให้บริการท่ีเพิ่มขึ้นในทิศทาง 
เดียวกับรายได้จากการให้บริการท่ี มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้ นร้อยละ	24.5	เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	โดยหลักเป็นผลจาก 
ต้นทุนแรงงานท่ี เพิ่ มขึ้ น

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม	96.05	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	13.9	(งวด 
ปีสิ้นสุดวันท่ี 	31	ธันวาคม	2563:	89.44	ล้านบาท	ร้อยละ	16.2)	เพิ่มขึ้น	6.61	ล้านบาท	ท้ังน้ีหากคิดเป็นอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและ 
บริหารต่อรายได้รวมลดลงร้อยละ	2.3	

กําไรสุทธิหลังภาษี

สำาหรับปีสิ้ นสุดวันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริ ษัทฯ	มีกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเป็นจำานวน	79.37	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อย
ละ	11.5	ของรายได้รวม	โดยเพิ่ มขึ้ น	16.60	ล้านบาท	จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า	คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ	26.4		ซึ่ ง
เป็นผลจากการเติบโตของการดำาเนินงานของธุรกิจ	ท่ี มีรายได้เพิ่ มขึ้ นอย่างมีนัยสำาคัญจากธุรกิจการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการให้บริการในทุกประเภทธุรกิจ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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สินทรัพย์รวม

ณ	วันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริ ษัทฯมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ	797.00	 ล้านบาท	เพิ่ มขึ้ น	163.09	 ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อย
ละ	25.7	 เม่ื อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ	ณ	 วันท่ี 	 31	ธันวาคม	2563	 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่ มขึ้ นของลูก
หน้ีการค้าและลูกหน้ีตามสัญญาให้บริการท่ี ยังไม่ได้ เรียกเก็บ	รวมเพิ่ มขึ้ น	95.23	ล้านบาท	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่
ของบริ ษัทฯ	ได้แก่ 	ค่าความนิยม	ซึ่ งเป็นผลมาจากการรวมกิจการ	ท้ั งน้ี บริ ษัทฯ	จะมีการทดสอบการด้อยค่าความนิยมเป็น
ประจำาทุกปี 	ท้ั งน้ี ด้วยการเติบโตของธุรกิจและผลประกอบการท่ี ดีแสดงถึงฐานะทางการเงินท่ี แข็งแกร่งของบริ ษัทย่อย	ดัง
น้ั นบริ ษัทฯ	จึงไม่ ได้รับผลกระทบขาดทุนจากการทดสอบการด้อยค่า	
 
หนี้ สินรวม

ณ	 วันท่ี 	 31	 ธันวาคม	2564	บริ ษัทฯมีหน้ี สินรวมเท่ากับ	243.05	 ล้านบาท	 เพิ่ มขึ้ น	 96.87	 ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	
66.3		เม่ื อเทียบกับหน้ี สินรวมของบริ ษัทฯ	ณ	วันท่ี 	31	ธันวาคม	2563	โดยมีสาเหตุหลักจากเจ้าหน้ี การค้าและเจ้าหน้ี อ่ื น
เพิ่ มขึ้ น	46.95	ล้านบาท	และรายได้จากการอนุญาตให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์และการให้บริการสนับสนุนการบำ ารุงรักษา
ระบบรับล่วงหน้าเพิ่ มขึ้ น	 20.44	 ล้านบาท	ซึ่ งเป็นในทิศทางเดียวกันกับค่าสิทธิจากการให้ใช้ ใบอนุญาตการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จ่ายล่วงหน้าท่ี เพิ่ มขึ้ น	และเจ้าหน้ี เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยท่ี เพิ่ มขึ้ น	 20.61	 ล้านบาท	ซึ่ งเป็นผลจากการเข้า
ซ้ื อหุ้ นบริ ษัท	ดิ จิ เนทีฟ	จำ ากัด	เม่ื อเดือนกันยายน		2564	

ส่วนของผู้ ถือหุ้ น

ณ	วันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริ ษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมเท่ากับ	553.95	ล้านบาท	เพิ่ มขึ้ น	66.22	ล้านบาท	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	13.6	 เป็นผลจากกำาไรจากการดำ าเนินงานในช่วง	12	 เดือนท่ีผ่านมา	79.37	 ล้านบาท	 หักลบกับเงินปันผลจ่าย	15	
ล้านบาท

เครดิตเทอมและระยะเวลาการเก็บหนี้

ระยะเครดิตเทอมท่ีบริษัทฯ	 ให้ กับลูกค้าอยู่ ระหว่าง	 30-120	 วัน	ขึ้ นอยู่ กับประเภทของการขายและบริการ	 ท้ั งน้ี เครดิต
เทอมท่ี ให้ กับลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่ มบริ ษัทคือ	30	วัน	และ	ณ	วันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	ระยะเวลาการเก็บหน้ี เฉล่ี ยอยู่ ท่ี 	
56	วัน	ลดลง	1	วัน	จาก	57	วัน	ณ	วันท่ี 	31	ธันวาคม	2563
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
ชื่ อบริษัท 	 บริ ษัท	ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ ป	จำ ากัด	(มหาชน)
ชื่ อย่อหลักทรัพย์ 		 IIG
ประเภทธุรกิจ	 ธุรกิจบริการท่ี ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ให้แก่ภาคธุรกิจต่าง	ๆ	
คะแนนการกํากับดูแลกิจการ 
ที่ ต้ั งบริษัทฯ สํานักงานใหญ่
	 เลขท่ี 	475		อาคารสิริ ภิญโญ	ชั้ น	18	
	 ถนนศรีอยุธยา	แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี	
	 กรุงเทพมหานคร	10400
	 โทรศัพท์	0-2248-3746
	 โทรสาร	0-2248-3747
 สํานักงานเชียงใหม่  สํานักงานหาดใหญ่
	 เลขท่ี 	34/21	หมู่ 	5	ถนนชลประทาน	 เลขท่ี 	54	ซอย	3	ถนนริมคลองทุ่ งรี	
	 ตำ าบลสุ เทพ	อำ าเภอเมืองเชียงใหม่ 	 ตำ าบลคอหงส์ 	อำ าเภอหาดใหญ่	
	 จังหวัดเชียงใหม่ 	50200	 จังหวัดสงขลา	90110
เว็บไซต์ 	 http://www.ii.co.th
เลขทะเบียนบริษัท		 0107562000378
ทุนจดทะเบียน		 50,000,000	บาท
	 หุ้ นสามัญจำานวน	100,000,000	หุ้ น	มูลค่าท่ี ตราไว้ หุ้ นละ	0.50	บาท
	 ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	50,000,000	บาท
นักลงทุนสัมพันธ์  	 นางสาวชนกนันท์ 	เทียมรัตน์
	 E-mail:	cnh@ii.co.th
เลขานุการบริษัท		 นางกนกนุช	ณ	ระนอง
	 E-mail:	knn@iceconsulting.co.th
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง นายทะเบียนหลักทรัพย์    
	 บริ ษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 	(ประเทศไทย)	จำ ากัด
	 เลขท่ี 	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
	 โทรศัพท์	:02	009	9000
	 โทรสาร	:02	009	9991
	 เว็บไซต์ 	:	www.set.or.th/tsd	

 ผู้ สอบบัญชี     
	 บริ ษัท	ไพรซ์วอเทอร์ เฮาส์คู เปอส์ 	เอบี เอเอส	จำ ากัด
	 เลขท่ี 	179/74-80	อาคารบางกอกซิ ต้ี 	ทาวเวอร์ 	ชั้ น	15
	 ถนนสาทรใต้ 	แขวงทุ่ งมหาเมฆ	เขตสาทร	
	 กรุงเทพฯ	10120
	 โทร:	02-844-1000	
	 เว็บไซต์ 	:	www.pwc.com
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ชื่อบริษัท  บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำากัด

ประเภทธุรกิจ	 ธุรกิจบริการท่ี ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ให้แก่ภาคธุรกิจต่าง	ๆ
ที่ ต้ั งสํานักงานใหญ่  	 เลขท่ี 	475		อาคารสิริ ภิญโญ	ช้ั น	18	
	 ถนนศรีอยุธยา	แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี	
	 กรุงเทพมหานคร	10400
	 โทรศัพท์	0-2248-3746
	 โทรสาร	0-2248-3747
ทุนจดทะเบียน		 10,000,000	บาท
	 หุ้ นสามัญ	จำ านวน	100,000	หุ้ น	มูลค่าท่ี ตราไว้ หุ้ นละ	100	บาท
	 สัดส่วนการถือหุ้ น	ร้อยละ	99.997

ข้อมูลท่ั วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท  บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ	 ธุรกิจบริการท่ี ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ให้แก่ภาคธุรกิจต่าง	ๆ
ที่ ต้ั งสํานักงานใหญ่  	 เลขท่ี 	475		อาคารสิริ ภิญโญ	ช้ั น	18	
	 ถนนศรีอยุธยา	แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี	
	 กรุงเทพมหานคร	10400
	 โทรศัพท์	0-2248-3746
	 โทรสาร	0-2248-3747
ทุนจดทะเบียน		 1,000,000	บาท
	 หุ้ นสามัญ	จำ านวน	10,000	หุ้ น	มูลค่าท่ี ตราไว้ หุ้ นละ	100	บาท
	 สัดส่วนการถือหุ้ น	ร้อยละ	99.97

ชื่อบริษัท  บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ	 ธุรกิจบริการท่ี ปรึกษาด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ 	และงานบริการท่ี เก่ี ยวข้อง
ที่ ต้ั งสํานักงานใหญ่  	 เลขท่ี 	475		อาคารสิริ ภิญโญ	ช้ั น	18	
	 ถนนศรีอยุธยา	แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี	
	 กรุงเทพมหานคร	10400
	 โทรศัพท์	0-2248-3746
	 โทรสาร	0-2248-3747
ทุนจดทะเบียน		 50,000,000	บาท
	 หุ้ นสามัญ	จำ านวน	500,000	หุ้ น	มูลค่าท่ี ตราไว้ หุ้ นละ	100	บาท
	 สัดส่วนการถือหุ้ น	ร้อยละ	50.00

ชื่อบริษัท  บริษัท ดิจิเนทีฟ จำากัด

ประเภทธุรกิจ	 ธุรกิจบริการให้คำ าปรึกษาและการจัดแผนงานกลยุทธ์
ที่ ต้ั งสํานักงานใหญ่  	 เลขท่ี 	152/140	หมู่ บ้านพลัสซิ ต้ี พาร์คศรีนครินทร์สวนหลวง	
	 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 	ร.9	แขวงหนองบอน	เขตประเวศ	
	 กรุงเทพมหานคร	10250
	 โทรศัพท์	08-6393-7963
ทุนจดทะเบียน		 1,000,000	บาท
	 หุ้ นสามัญ	จำ านวน	10,000	หุ้ น	มูลค่าท่ี ตราไว้ หุ้ นละ	100	บาท
	 สัดส่วนการถือหุ้ น	ร้อยละ	60.00
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ	วันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริ ษัทย่อย	(“บริ ษัท	ไอซี อี 	คอนซัลต้ิ ง	จำ ากัด”)	มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ี ยังไม่สิ้ นสุด	โดยเป็น
คดี ท่ี เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อยและอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ	และบริ ษัทย่อย
ท่ี มีจำ านวนสูงกว่าร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัทตามงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 	สิ้ นสุด	ณ	วันท่ี 	31	
ธันวาคม	2564	โดยรายละเอียดของข้อพิพาทสามารถสรุปได้ 	ดังน้ี

ลำ าดับเหตุการณ์ของคดีความระหว่างบริ ษัท	 ไปรษณีย์ไทย	จำ ากัด	และนิติบุคคลร่วมทำ างาน	 วีไอ	 (“VI”)	ซึ่ งประกอบด้วย
บริษัท	วี -สมาร์ท	จำ ากัด	และบริ ษัท	ไอซีอี 	คอนซัลต้ิ ง	จำ ากัด 

เม่ื อวันท่ี 	31	พฤษภาคม	2553	บริ ษัท	ไอซี อี 	คอนซัลต้ิ ง	จำ ากัด	และบริ ษัท	วี -สมาร์ท	จำ ากัด	ได้ จัดต้ั งนิ ติ บุคคลร่วมทำางาน	
วีไอ	(“VI”)	เพื่ อเสนองานการให้บริการพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อบริ ษัท	ไปรษณีย์	
ไทย	จำ ากัด	ซึ่ งได้ทำ าสัญญาการให้บริการพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กรกับบริ ษัท	 ไปรษณีย์ ไทย	จำ ากัด	 เม่ื อ
วันท่ี 	13	ธันวาคม	2553	โดยมีมูลค่าสัญญา	247	 ล้านบาท	และได้มีการขยายอายุสัญญา	2	ครั้ ง	จนครบกำาหนดวันท่ี 	10	
สิงหาคม	2557

ต่อมาเม่ื อวันท่ี 	 30	พฤษภาคม	2557	บริ ษัท	 ไปรษณี ย์ ไทย	 จำ ากัด	 ได้ทำ าการยกเลิกสัญญา	 โดยให้ เหตุผลของการยกเลิก
สัญญาว่า	การดำาเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพและไม่สามารถระบุได้ ว่าการดำ าเนินงานจะแล้วเสร็จเม่ื อ
ไหร่ 	ซึ่ งการยกเลิกสัญญาในกรณีท่ี ไม่ปฏิบั ติตามเง่ื อนไข	เป็นเง่ื อนไขท่ีทางบริ ษัท	ไปรษณีย์ ไทย	จำ ากัด	ทำ าการเพิ่ มเติมใน
หนังสืออนุมั ติการขยายอายุสัญญาออกไปอีก	 14	 เดือน	 ในวันท่ี 	 6	กุมภาพันธ์ 	 2557	ซึ่ ง	 VI	 ได้ทำ าการออกหนังสือโต้แย้ง
การบอกเลิกสัญญา	ลงวันท่ี 	27	มิถุนายน	2557	โดยได้ชี้ แจงว่าสาเหตุของความล่าช้าเกิดจากหลายปัจจัยท้ั งท่ี ควบคุมได้
และควบคุมไม่ได้ 	อาทิเช่น	การทดสอบการบริหารจัดการโปรแกรมในส่วนของรายงานปริมาณข้อมูลท่ี ใช้ ในการทดสอบ	ซึ่ ง
บริ ษัท	ไปรษณีย์ไทย	จำ ากัด	เน้นให้เสมือนจริงและตอบสนองกระบวนงาน	โดยมิได้คำ านึงถึงความซับซ้อนและการพึ่ งพาผล
การทดสอบก่อนหน้า	เพ่ื อให้ได้มาซึ่ งผลของการทดสอบแต่ละกรณี 	และความเส่ี ยงในการต้องแก้ไขงานซ้ำาหากมีความผิด
พลาดเกิดขึ้ นขณะทดสอบและระหว่างการทดสอบ	 มีงานบางส่วนท่ี บริ ษัท	 ไปรษณีย์ ไทย	จำ ากัด	 ต้องการให้ เปล่ี ยนแปลง
แนวทางท่ี กำาหนดรูปแบบและจำานวนการทดสอบ	ซึ่ งจากการท่ี 	VI	ได้ทำาการชี้ แจงสาเหตุของความล่าช้าดังกล่าวข้างต้น	VI	
มองว่า	VI	ไม่ ได้ ผิดสัญญา	โดยสาเหตุหลักของความล่าช้าเกิดจากการกำ าหนดเง่ื อนไขของบริ ษัท	ไปรษณีย์ ไทย	จำ ากัด	และ
เกิดจากการไม่ ได้รับความร่วมมือจากบริ ษัท	 ไปรษณีย์ ไทย	จำ ากัด	 ในการปฏิบั ติงานดังกล่าว	นอกจากน้ี 	VI	 ได้ทำ าการแจ้ง
แก่ 	บริษัท	 ไปรษณีย์ ไทย	จำ ากัด	 ว่า	VI	 จะดำาเนินงานให้แล้วเสร็จตามท่ี ตกลง	และยินยอมท่ี จะเสียค่าปรับจากการปฏิบั ติ
งานล่าช้า	อย่างไรก็ตาม	บริ ษัท	ไปรษณี ย์ไทย	จำ ากัด	ไม่ ได้ ว่าจ้างให้ 	VI	ปฏิบั ติงานต่อแต่อย่างใด 

ซึ่ งจากเหตุ ดังกล่าวข้างต้น	ทำาให้ 	VI	ทำ าการฟ้องร้องแก่บริษัท	ไปรษณีย์ 	ไทย	จำ ากัด	และต่อมา	บริษัท	ไปรษณีย์ ไทย	จำ ากัด	
ได้ทำ าการฟ้อง	VI	 กลับ	 เน่ื องจากมองว่าการปฏิบั ติงานของ	VI	 ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี กำ าหนด	ทำ าให้บริ ษัท	 ไปรษณีย์ ไทย	
จำ ากัด	ได้รับความเสียหาย	โดยมีรายละเอียดของการฟ้องร้อง	ดังน้ี

1.คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขคดี ดําที่  504/2559 
-	ผู้ ฟ้องคดี ท่ี 	1	บริ ษัท	วี -สมาร์ท	จำ ากัด	และผู้ ฟ้องคดี ท่ี 	2	บริ ษัท	ไอซีอี 	คอนซัลต้ิ ง	จำ ากัด
-	ผู้ ถูกฟ้องคดี 	บริ ษัท	ไปรษณีย์ไทย	จำ ากัด 
-	ทุนทรัพย์ ท่ี ฟ้องรวมประมาณ	313.53	ล้านบาท
-	วันท่ีฟ้อง	1	เมษายน	2559
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สาเหตุที่ ฟ้อง 
เน่ื องจากผู้ ถูกฟ้องคดีได้ ว่าจ้างผู้ ฟ้องคดีให้พัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	 (ERP)	และได้บอกเลิกสัญญาจ้างและ
ริบหลักประกัน	ทำ าให้ ผู้ ฟ้องคดี ท้ั งสองได้รับความเสียหาย	จึงฟ้องเพื่ อให้ชำ าระค่าเสียหายและให้คืนหลักประกัน

2.คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขคดี ดําที่  1041/2559
-	ผู้ ฟ้องคดี 	บริ ษัท	ไปรษณีย์ไทย	จำ ากัด
-	ผู้ ถูกฟ้องคดี ท่ี 	1	บริ ษัท	วี -สมาร์ท	จำ ากัด	จำ ากัด	ผู้ ถูกฟ้องคดี ท่ี 	2 บริ ษัท	ไอซีอี 	คอนซัลต้ิ ง	จำ ากัด	และผู้ ถูกฟ้องคดี ท่ี 	3	 
	 ธนาคารกรุงเทพ	จำ ากัด	(มหาชน) 
-	ทุนทรัพย์ ท่ี ฟ้องรวมประมาณ	55.72	ล้านบาท
-	วันท่ีฟ้อง	30	มิถุนายน	2559

สาเหตุที่ ฟ้อง 
เน่ื องจากผู้ฟ้องคดีได้ ว่าจ้างผู้ ถูกฟ้องคดีให้พัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร	(ERP)	โดยมีผู้ ถูกฟ้องคดีท่ี 	3	เป็นผู้ ออก
หลักประกันสัญญาให้ 	แต่ ผู้ ถูกฟ้องคดีปฏิบัติงานล่าช้า	 ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี กำ าหนด	ทำาให้ ผู้ ฟ้องคดีเสียหาย	 จึงริบหลัก
ประกัน	และฟ้องเรียกค่าเสียหาย	โดยให้ ผู้ ถูกฟ้องคดี ท้ั งสามร่วมกันชำาระค่าเสียหาย

ผลคดีของท้ั งสองคดี
ท้ั งสองคดี 	ศาลมีคำาสั่ งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน	โดย	ณ	วันท่ี 	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2564	คดีความ	ดังกล่าวอยู่ ระหว่าง
การดำาเนินการอุทธรณ์คำาพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด	

ความคืบหน้าของคดี
ในระหว่างปี 	พ.ศ.	2564	คดีความดังกล่าวเสร็จสิ้ นการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองแล้ว	โดยศาลปกครองกลางมีคำา
พิพากษาให้ ผู้ ถูกฟ้องคดี 	(บริ ษัท	ไปรษณีไทย	จำ ากัด)	ชำาระเงินให้แก่ ผู้ ฟ้องคดี 	(VI)	จำ านวนหน่ึ ง	อย่างไรก็ตาม	ผู้ฟ้องคดี 	มี
ความประสงค์ ท่ี จะอุทธรณ์คำ าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่ อเพิ่ มวงเงินค่าการงานท่ี เหมาะสม

ความเห็นของบริษัทฯ 
บริษัทฯ	มีความเห็นว่าระยะเวลาการดำาเนินการและผลการพิจารณาคดีขึ้ นอยู่ กับดุลยพินิจของศาล	โดยบริษัทฯ	ไม่สามารถ
ประเมินถึงผลของการตัดสินได้	ดังน้ั น	บริ ษัทย่อยและกลุ่ มกิจการจึงยังไม่รับรู้ รายได้และสินทรัพย์ ท่ี อาจ	เกิดขึ้ นในงบการ
เงิน	และผู้บริหารพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพียงพอ
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การกำากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริ ษัท	ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ ป	จำ ากัด	(มหาชน)	ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ี ดี 	โดยส่งเสริม
ให้บริ ษัทฯ	บริ ษัทย่อย	และบริ ษัทในเครือ	(กลุ่ มบริ ษัท)	ดำ าเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำ ากับดูแลกิจการท่ี ดี 	เสริมสร้าง
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ	โดยคำานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียท่ี เก่ี ยวข้อง	เพื่ อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่ งยืน	คณะกรรมการบริษัท
จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ี ดี 	โดยครอบคลุมหลักการสำาคัญตามหลักการกำากับดูแลกิจการ	(CORPORATE	
GOVERNANCE)	แบ่งเป็น	8	หลักปฎิบั ติ 	ดังน้ี

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

หลั กปฏิ บั ติ  1 ตระหนั กถึ งบทบาทและความรับผิ ดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้ นําองค์กรที่ สร้างคุณค่าให้
แก่กิจการอย่างย่ั งยืน 
 
	 1.1	คณะกรรมการมีความรับผิดชอบกำากับดูแลให้องค์กร
มีการบริหารจัดการท่ี ดี 	ซึ่ งครอบคลุมถึง	
		 -	การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	
	 -	 การกำาหนดกลยุทธ์นโยบายการดำาเนินงาน	ตลอดจน 
	 	 การจัดสรรทรัพยากรสำาคัญ	
	 -	ก าร ติ ดตาม 	 ประ เ มิ นผล 	 และดู แลการรายงานผล 
	 	 การดำาเนินงาน	
 
	 1.2	คณะกรรมการจะกำากับดูแลกิจการให้นำาไปสู่ ผลในการ
สร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างย่ั งยืน	ดังต่อไปน้ี 	
	 -	สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ี ดีโดยคำานึงถึง
ผลกระทบในระยะยาว	
	 -	ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	เคารพสิทธิ 	และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสีย	
	 -	 เป็นประโยชน์ ต่อสั งคม	 และพัฒนาหรือลดผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม	
	 -	สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ี ยนแปลง	
 
	 1.3	คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหาร 
ปฏิบั ติหน้าท่ี ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและซื่ อสัตย์	
สุจริตต่อองค์กร	และดูแลให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ	และมติ ท่ี ประชุมผู้ ถือหุ้ น	

	 1.4	คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการ	และกำาหนดขอบเขตการมอบหมาย

หน้าท่ี และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้ จัดการและฝ่าย
จัดการอย่ างชั ดเจน	 ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้
จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบั ติหน้าท่ี ตามท่ี ได้รับมอบหมาย	

หลักปฏิบั ติ  2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่ เป็นไปเพื่ อความยั่ งยืน 
 
	 2.1	คณะกรรมการจะดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการเป็นไปเพื่ อความยั่ งยืน	โดยเป็นวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ี สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ ท้ั งกิจการ	
ลูกค้า	ผู้ มีส่วนได้เสีย	และสังคมโดยรวม
 
	 2.2	คณะกรรมการจะกำากับดูแลให้ ม่ั นใจว่า	วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย	ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง	และ/
หรือประจำาปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของกิจการ	 โดยมีการนำานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม	ปลอดภัย	

หลักปฏิบั ติ  3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่ มีประสิทธิผล
 
	 3.1	 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกำ าหนดและ
ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ	ท้ังในเร่ืองขนาด	องค์ประกอบ	
สัดส่วนกรรมการท่ี เป็นอิสระท่ี เหมาะสมและจำาเป็นต่อการนำา
พาองค์กรสู่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักท่ี กำ าหนดไว้	
 
	 3.2	คณะกรรมการจะดำาเนินการคัดเลือกบุคคลท่ี เหมาะสม 
เป็นประธานกรรมการ	 และดูแลให้ ม่ั นใจว่า	 องค์ประกอบ
และการดำาเนินงานของคณะกรรมการเอ้ื อต่อการใช้ดุลพินิจ
ในการตัดสินใจอย่างมี อิสระ	
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	 3.3	คณะกรรมการจะกำากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือก
กรรมการมีกระบวนการท่ี โปร่งใสและชัดเจน	เพื่ อให้ได้คณะ
กรรมการท่ี มีคุณสม	บัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีกำาหนดไว้ 
 
	 3.4	คณะกรรมการจะพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทน
ให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ	และจูงใจให้คณะกรรมการ 
นำาพาองค์กรให้ดำาเนินงานตามเป้าหมายท้ังระยะส้ันและระยะ
ยาว	ก่อนเสนอให้ ผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	
 
	 3 .5 	 คณะกรรมการจะดู แลให้ กรรมการทุ กคนมีความ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 
ในการปฏิบั ติหน้าท่ี กรรมการ	
 
	 3.6	คณะกรรมการจะดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำากับ
ดูแลนโยบายและการดำาเนินงานของบริ ษัทย่อยและกิจการ
อ่ืนท่ีบริ ษัทฯ	ไปลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ	ในระดับท่ี เหมาะสม 
กับกิจการแต่ละแห่ ง	 รวมท้ั งบริ ษัทย่ อยและกิจการอ่ื นท่ี
บริษัทฯ	ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย	
 
	 3.7	 คณะกรรมการจะจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิ บั ติ
หน้าท่ีประจำาปีของคณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อยและ
กรรมการรายบุคคล	และนำาผลการประเมินไปใช้สำาหรับการ
พัฒนาการปฏิบั ติหน้าท่ี ต่อไป	
 
	 3.8	คณะกรรมการจะดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละ
คนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ี ยวกับบทบาทหน้าท่ี 	ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและกฎหมายท่ี เก่ี ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะ 
และความรู้ สำาหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ	
 
	 3.9	คณะกรรมการจะดูแลให้ม่ันใจว่าการดำาเนินงานของคณะ
กรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจำาเป็น 
และมีเลขานุการบริษัทท่ี มีความรู้ และประสบการณ์ท่ี จำาเป็น
และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการ	

หลักปฏิบั ติ  4 สรรหาและพัฒนาผู้ บริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร 
 
	 4.1	คณะกรรมการจะดำ าเนินการให้ ม่ั นใจว่ามีการสรรหา
และพัฒนากรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความ
รู้ ทักษะ	ประสบการณ์ 	 และคุณลักษณะท่ี จำ าเป็นต่อการขับ
เคล่ื อนองค์กรไปสู่ เป้าหมาย	
 
	 4.2	 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการกำ าหนดโครงสร้ างค่า
ตอบแทนและการประเมินผลท่ี เหมาะสม	
 
	 4.3	คณะกรรมการจะต้องเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์
ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำาเนิน
งานของกิจการ	
 
	 4.4	คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ให้มีจำานวน	ความรู้ ทักษะ	ประสบการณ์	และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบั ติ  5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ 
 
	 5.1	 คณะกรรมการจะให้ความสำ าคัญและสนับสนุนการ
สร้ างนวัตกรรมท่ี ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ ธุรกิจควบคู่ ไปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ ต่อลูกค้าหรือผู้ ท่ี เก่ี ยวข้องและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม	
 
	 5.2	คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม	และ
สะท้อนอยู่ ในแผนดำาเนินการ	(Operational	Plan)	เพื่ อให้ม่ันใจ 
ได้ว่า	ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	
เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ 	(Strategies)	ของกิจการ	
 
	 5.3	คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการ
ทรัพยากรให้ เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
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โดยคำานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย	
Value	 Chain	 เพื่ อให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้า
หมายหลักได้อย่างยั่ งยืน	
 
	 5.4	 คณะกรรมการควรจัดให้ มีกรอบการกำ ากับดูแลและ
การบริ หารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศระดับองค์กร	 ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการรวมท้ั งดูแลให้มีการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิ มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดำาเนินงาน	การบริหารความเสี่ ยง	เพื่ อให้ กิจการ
สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ ยงและการ
ควบคุมภายในที่ เหมาะสม 
 
	 6.1	คณะกรรมการจะกำากับดูแลให้ม่ันใจว่า	บริษัทฯ	มีระบบ
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทำาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล	และมีการปฏิบั ติให้ เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี เก่ี ยวข้อง	
 
	 6.2	 คณะกรรมการจะจัดต้ั งคณะกรรมการตรวจสอบท่ี
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ	
 
	 6.3	คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ ท่ี อาจเกิดขึ้ นได้ระหว่างบริ ษัทฯ	 กับฝ่าย
จัดการ	คณะกรรมการ	หรือผู้ ถือหุ้ น	 รวมไปถึงการป้องกัน
การใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน	ข้อมูล	และโอกาสของ 
บริ ษัทฯ	และการทำาธุรกรรมกับผู้ ท่ี มีความสัมพันธ์ เก่ี ยวโยง
กับบริ ษัทฯ	ในลักษณะท่ี ไม่สมควร	
 
	 6.4	คณะกรรมการจะกำากับดูแลให้มีการจัดทำานโยบายและ
แนวปฏิบั ติ ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันท่ี ชัดเจน	และสื่ อสาร
ในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอก	เพ่ื อให้เกิดการนำาไป
ปฏิบัติได้จริง
 
	 6.5	คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ื อง
ร้องเรียนและการดำ าเนินการ	กรณี มีการชี้ เบาะแส

หลักปฏิบั ติ  7 รักษาความน่าเชื่ อถือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูล 
 
	 7.1	คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบ
การจัดทำารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ

ต่างๆถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน	
และแนวปฏิบัติ ท่ี เก่ี ยวข้อง	
 
	 7.2	คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพ
คล่องทางการเงินและความสามารถในการชำาระหน้ี 	
 
	 7.3	ในภาวะท่ี กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้ม 
จะประสบปัญหา	คณะกรรมการจะดำาเนินการให้เกิดความม่ันใจ 
ได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถ 
แก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ท้ั งน้ี ภายใต้การคำานึงถึงสิทธิของ 
ผู้ มีส่วนได้เสีย	
 
	 7.4		 คณะกรรมการจะดำาเนินการให้ม่ันใจว่า	มีการจัดทำา
รายงานความย่ั งยืนตามความเหมาะสม	
 
	 7.5		 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงาน 
หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีทำาหน้าท่ีในการสื่ อสาร
กับผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน	เช่น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์ 
ให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม	เท่าเทียมกัน	และทันเวลา	

	 7.6		 คณะกรรมการจะส่ งเสริ มให้ มี การนำ าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล	

หลักปฏิบั ติ  8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ื อสารกับ
ผู้ ถือหุ้ น 
 
	 8.1	คณะกรรมการจะดูแลให้ม่ันใจว่า	ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจในเรื่ องสำาคัญของบริ ษัทฯ	 	
 
	 8.2	คณะกรรมการจะดูแลให้การดำ าเนินการในวันประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	
และเอ้ื อให้ ผู้ ถือหุ้ นสามารถใช้สิทธิของตน	
 
	 8.3	คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการ 
จัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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กิจกรรม ผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรม

งานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day: OppDay) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แผนการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามนักลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 และ นักลงทุนสัมพันธ์
ปี 2564 บริษัทฯเข้าร่วมทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้

วันที่ 08 มี.ค. 64  แถลงผลประกอบการประจำปี 2563 
วันที่ 19 พ.ค. 64   แถลงผลประกอบการไตรมาส 1/2564
วันที่ 20 ส.ค. 64   แถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2564
วันที่ 25 พ.ย. 64   แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2564

ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
วัตถุประสงค์ : เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และสื่อสารกับนักวิเคราะห์ด้านภาพรวมการดำเนินงานและทิศทางของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 และ นักลงทุนสัมพันธ์
ปี 2564 บริษัทฯเข้าร่วมทั้งหมด 1 ครั้ง ดังนี้

วันที่ 17 พ.ย. 64   แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2564

งานพบนักลงทุน (Investor Day)

วัตถุประสงค์ :  เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการดำเนินงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และตอบข้อซักถามนักลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 และ นักลงทุนสัมพันธ์
ปี 2564 บริษัทฯเข้าร่วมทั้งหมด 1 ครั้ง คือ

วันที่ 09 ก.ย. 64  แถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2564

ท้ั งน้ี 	ในปี	2564	ไม่มีเหตุการณ์ท่ีบริษัทฯ	ถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับดูแลเน่ืองจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูล 
ท่ี มีสาระสำาคัญภายในระยะเวลาท่ี กำ าหนด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

พัฒนาการที่สำาคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบกำากับดูแลกิจการในรอบปี 2564

บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ี ดีว่าเป็นสิ่ งสำาคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่ งยืน	ซึ่ งจะนำาไปสู่ ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย	ต้ั งแต่พนักงาน	
ผู้ ลงทุน	ผู้ ถือหุ้ น	และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ื นๆ	

ท้ั งน้ี คณะกรรมการบริ ษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความสำ าคัญและมีการทบทวนนโยบาย	 แนวปฏิ บั ติและระบบการกำ ากับดูแล
กิจการอย่างสม่ำาเสมอ
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โครงสร้ างการกำ ากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	2	 ชุด	 ได้แก่	
1)คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ ยง	 2)คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วยผู้ ทรง
คุณวุฒิ ท่ี มีความรู้ 	 ความสามารถ	และประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ	 และมีจำ านวนกรรมการอย่างเพียงพอท่ี จะ
กำากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ	

กรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ท่าน	มีความรู้ และประสบการณ์ ด้านบัญชีและการเงินท่ี สามารถสอบทานความน่าเชื่ อถือของ
งบการเงินได้

คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	9	ท่าน	กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	5	ท่าน	และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน 
(ก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังคณะ)		โดยกรรมการ	4	ท่านของกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร	คือ	กรรมการอิสระ	คิดจำานวนกรรมการอิสระ 
เป็น	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการท้ังคณะ	ซึ่ งโครงสร้างคณะกรรมการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจกันอย่างเพียงพอ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริษัท

ณ	 วันท่ี 	 31	 ธันวาคม	 2564	 รายช่ื อคณะกรรมการบริ ษัทตามหนังสือรับรองบริ ษัท	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษัทฯ 
มีจำ านวน	9	ท่าน	มี ดังน้ี

 ชื่อ - สกุล               ตำาแหน่ง

1. นายเพ่ิมสุข สุทธินุ่น กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบริษัท  และ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ กรรมการบริษัท
 รองประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร และ
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

3. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการอิสระ และ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ และ
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายเอกก์ ภัทรธนกุล กรรมการอิสระ และ
 กรรมการตรวจสอบ

6. นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ กรรมการบริษัท และ
 กรรมการบริหาร

7. นายธนวุฒิ สุนทรเดชา กรรมการบริษัท และ
 กรรมการบริหาร

8. นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร และ
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

9. นางเกวลิน เลศะวานิช กรรมการบริษัท 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการบริหาร และ 
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ:	นางเกวลิน	เลศะวานิช	เข้าดำารงตำาแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และกรรมการ
บริหาร	แทน	นางปฐมพร	ศรีสุธรรมพร	 ท่ี ลาออก	โดยได้รับอนุมั ติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท	ครั้ งท่ี 	1/2564	เม่ื อ
วันท่ี 	24	กุมภาพันธ์ 	2564
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อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติเรื่ องต่างๆ	ของบริษัทฯ	
ตามขอบเขตหน้าท่ี ท่ี กำ าหนดโดยกฎหมาย	ข้อบังคับบริ ษัท	
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่ งรวมถึง 
การกำาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจกลยุทธ์องค์กร	แผนการ
ดำาเนินงาน	นโยบายการบริหารความเสี่ ยง	แผนงบประมาณและ 
แผนธุรกิจประจำาปี	รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน 
ให้เป็นไปตามแผนท่ีกำาหนดไว้		อย่างไรก็ตามจำานวนและรายชื่ อ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามของบริษัทฯ	กำาหนดตามหนังสือรับรอง 
ของบริษัทฯ	ซึ่ งเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการผู้ มี อํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายสมชาย	เมฆะสุวรรณโรจน์	นางสาวกาญจนา	ล้ิมปัญญาเลิศ 
นางเกวลิน	เลศะวานิช	และนายณัฐเชษฐ์	เทพูปถัมภ์	กรรมการ
สองในส่ีคนลงลายมือชื่ อและประทับตราสำาคัญของบริ ษัทฯ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท
 
	 1.	จัดการบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ 
มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น	 ด้วยความสุจริต	ระมัดระวัง	และ
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
 
	 2.	กำาหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณ 
ของบริษัทฯ	ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการฝ่ายบริหาร 
หรื อบุ คคลท่ี ไ ด้ รั บมอบหมาย	 ใ ห้ เ ป็ นไปตามนโยบายท่ี  
คณะกรรมการบริ ษัทได้ให้ไว้
 
	 3.	พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน	แต่งต้ั งคณะกรรมการ
บริหาร	กรรมการผู้ จัดการ	และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนตาม
ความเหมาะสม
 
	 4.	พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	แผนงาน 
การดำ าเนินธุ รกิ จ	 โครงการลงทุ นขนาดใหญ่ของบริ ษัทฯ 
ท่ี นำาเสนอโดยฝ่ายบริหาร
 
	 5.	ติดตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบ
ประมาณอย่างต่อเน่ื อง
 
	 6.	จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี 
ภายใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ	
 
	 7.	จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือน 
ต่อครั้ ง

 
8.	จัดให้มีการทำางบดุลและงบกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ	ณ	วันสิ้นสุด 
รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัทฯ	 ซึ่ งผู้ สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้วนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่ อพิจารณาและอนุมัติ
 
	 9.	พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืน	ๆ 	ท่ีสำาคัญอันเก่ียวกับบริษัทฯ 
หรือท่ี เห็นสมควรจะดำาเนินการน้ัน	ๆ 	เพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่บริ ษัทฯ	
 
	 10.	คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหน่ึ งหรือ 
หลายคน	หรือกรรมการย่อย	หรือบุคคลอ่ืนใด	ปฏิบัติการอย่างหน่ึง 
อย่ างใดแทนคณะกรรมการได้ 	 โดยอยู่ ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการ	หรือมอบอำานาจเพื่ อให้บุคคลดังกล่าวมี
อำานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลา
ท่ีกรรมการเห็นสมควร	ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอำานาจหรืออำานาจน้ัน	ๆ  
ได้ เม่ื อเห็นสมควร
 
	 11.	กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน 
ในห้างหุ้ นส่วนสามัญ	หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จำ ากัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจำากัด	หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือ 
บริ ษัทอ่ื นท่ี ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	 และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	ไม่ว่าจะทำาเพื่ อประโยชน์
ของตนเองหรือเพื่ อประโยชน์ของผู้ อ่ื น	เว้นแต่จะได้แจ้งให้
ท่ี ประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบก่อนท่ี จะมีมติแต่งต้ั ง	

เว้นแต่อำานาจในการดำาเนินการดังต่อไปน้ี 	จะกระทำาได้ก็ต่อเม่ือ 
ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน	ท้ั งน้ี เรื่ องท่ีกรรมการมี
ส่วนได้เสีย	หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย	ให้กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสีย	หรือมีความขัดแข้ง 
ทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องน้ัน

	 (1)	เร่ืองท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
 
	 (2)	การทำารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ ในข่ายท่ี
กฎหมาย	หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระบุให้ ต้องได้รับอนุมั ติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น	

เรื่ องต่อไปน้ี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริ ษัท	 ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของกรรมการท่ี
เข้าร่วมประชุม	และจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียง
ไม่ น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำ านวนเสียงท้ั งหมดของผู้ ถือหุ้ นท่ี
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

	 (1)	การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ	ท้ั งหมดหรือบางส่วน 
ท่ี สำาคัญ
 
	 (2)	 การซื้ อหรื อรั บโอนกิจการของบริ ษัทอ่ื นหรื อบริ ษัท
เอกชนมาเป็นของบริ ษัทฯ	
 
	 (3)	การทำา	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเก่ี ยวกับการให้เช่ากิจการ
ของบริษัทฯ	ท้ั งหมดหรือบางส่วนท่ีสำาคัญ	การมอบหมายให้
บุคคลอ่ื นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ	หรือการรวมกิจการ
กับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ าไรขาดทุนกัน
 
	 (4)	การแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 
	 (5)	การเพ่ิ มทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้ 	การควบหรือเลิก
บริ ษัทฯ	
 
	 (6)	การอ่ืนใดท่ีกำาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์	และ/หรือ	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ดังกล่าวข้างต้น

วาระการดํารงตําแหน่ง

•	การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำาปี	ให้กรรมการต้องออกจาก 
ตำาแหน่งจำานวน	1	ใน	3	ของกรรมการท่ี มีอยู่ ท้ั งหมดน้ี 	กรรมการ
ท่ี พ้นจากตำ าแหน่ งตามวาระอาจได้ รั บเลื อกเข้ ามาดำ ารง 
ตำาแหน่งใหม่ อีกได้

•	ในกรณี ท่ี ตำ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่ื น	นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ	ใหคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคล
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ น้ั นจะเหลือ
น้อยกว่า	 2	 เดือน	 โดยบุคคลซ่ึ งเข้ าเป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ ในตำาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระท่ี ยังเหลืออยู่ ของ
กรรมการท่ี เข้ามาแทน

•	 คณะกรรมการกำ าหนดว่าบริ ษัทจะต้องมีกรรมการอิสระ 
ไม่น้อยกว่า1	ใน	3	ของคณะกรรมการท้ังหมด	ซึ่ งกรรมการอิสระถือ
หุ้นไม่เกิน	ร้อยละ	1	ของจำานวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและชำาระแล้ว 
ของบริ ษัทฯ

•	 คณะกรรมการบริ ษัทกำ าหนดว่ ากรรมการอิสระท่ี ดำ ารง
ตำ าแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา	9	 ปี 	หรือ	 3	
วาระติดต่อกัน	อาจขาดความเป็นอิสระ	คณะกรรมการบริษัท
จะทบทวนความเป็นอิสระท่ีแท้จริงของกรรมการอิสระผู้ น้ัน
เป็นประจำ าทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	โดยมีวาระอยู่ ในตำาแหน่งคราวละ	3	ปี		และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามท่ี กำ าหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ	 โดย	ณ	 วันท่ี 	 31	ธันวาคม	2564	
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการท่ี มีรายชื่ อ	ดังน้ี

 ชื่อ - สกุล               ตำาแหน่ง

1. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายเอกก์ ภทรธนกุล  กรรมการตรวจสอบ

นางกนกนุช ณ ระนอง  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายไพบูลย์ 	คุจารีวณิช	 เป็นกรรมการตรวจสอบท่ี มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่ อถือของ 
งบการเงิน	 โดยมี 	 นางกนกนุช	ณ	 ระนอง	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	 ท้ั งน้ี 	 รายละเอียด	 คุณสมบั ติ 	 และ
ประสบการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบท้ั ง	3	ท่าน	ปรากฏตามเอกสารแนบ	1



101

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การแต่งต้ั งและวาระการดํารงตําแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ี ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งต้ั ง
กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ	โดยวาระ
การดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริ ษัท	ท้ั งน้ี 	กรรมการตรวจสอบ
ซึ่ งพ้นตำ าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ั งให้กลับเข้าดำ ารง
ตำาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำารงตำาแหน่งหรือ 
ไม่ อาจดำ ารงตำ าแหน่ งจนครบกำ าหนดวาระได้ 	 ซึ่ งจะส่ งผล 
ให้บริ ษัทมีจำ านวนกรรมการตรวจสอบต่ำ ากว่า	 3	 คน	 ให้ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติแต่งต้ั ง 
กรรมการตรวจสอบรายใหม่ 	 เพ่ื อให้มีจำ านวนครบถ้วนทันที
หรืออย่างช้าภายใน	3	 เดือนนับแต่ วันท่ี มีจำ านวนกรรมการ
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน	เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระในการดำ ารงตำ าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ	 คือ	3	 ปี
นับจากวันท่ี 	 ได้รับแต่งต้ั ง	 โดยกรรมการท่ี พ้นจากตำ าแหน่ง
ตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ไม่ เกิน	3	วาระ

ขอบเขตอํ านาจ หน้ าที่  และความรั บผิ ดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัท
 
	 1.	สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน	(รายไตรมาส
และประจำ าปี )	 ถู กต้องและเปิดเผยข้อมูลท่ี เก่ี ยวข้องของ
บริษัทอย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
 
	 2.	 สอบทานให้บริ ษัทมีระบบควบคุมภายใน	 (Internal	
Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	
ท่ี มี ความเหมาะสม	 เพียงพอ	 และมีประสิทธิ ผล	 รวมท้ั ง
พิ จารณาความเป็นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน	
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ั ง	 โยกย้าย	
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ี รับผิดชอบเก่ี ยวกับการตรวจสอบภายใน
 
	 3.	สอบทานให้บริ ษัทมีระบบการประเมินความเส่ี ยง	การ
บริหารความเส่ี ยงท่ี เหมาะสม	เพียงพอ	มีประสิทธิภาพ 
 
	 4.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ 	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 	และ
กฎหมายท่ี เก่ี ยวข้องกับธุรกิจ
 
	 5.	พิจารณาคัดเลือกเพื่ อเสนอแต่งต้ั งบุคคลซึ่ งมีความเป็น
อิสระและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประสาน
งานกับผู้ สอบบัญชี เก่ี ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำ าเนินงาน
ตรวจสอบ	 ขอบเขต	 แนวทาง	 แผนงาน	 และปัญหาท่ี พบ
ระหว่างตรวจสอบ	 และประเด็นท่ี ผู้ สอบบัญชี เห็นว่าเป็น
สาระสำาคัญ	รวมท้ั งเข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่ มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ ง
 
	 6.	พิจารณารายการท่ี เก่ี ยวโยงกัน	หรือรายการท่ี อาจจะมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน	
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
รวมท้ั งเปิดเผยข้อมูลในการทำารายการดังกล่าวอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน	ท้ั งน้ี เพื่ อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษัท
 
	 7.	จัดทำารายงานผลการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ าปีของบริ ษัท	ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี
-	ความเห็นเก่ี ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นท่ี เชื่ อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
-	ความเห็นเก่ี ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริ ษัท
-	ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 	หรือ
กฎหมายท่ี เก่ี ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษัท
-	ความเห็นเก่ี ยวกับความเหมาะสมของผู้ สอบบัญชี
-	ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-	จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
-	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ี ตามกฎบัตร	(Charter)	
-	 รายการอ่ื นท่ี เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนท่ั วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท
 
	 8.	ปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืนๆ	ตามท่ี ได้มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท	ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 
	 1.	ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	ครั้ ง 
ทุก	ๆ	ระยะเวลา	3	เดือน	ตามรอบระยะเวลาการจัดทำารายงาน 
ทางการเงิน	ท้ั งน้ี 	ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ 	หากมีการร้องขอจาก
กรรมการตรวจสอบ	 ผู้ ตรวจสอบภายใน	 ผู้ สอบบัญชี 	หรือ
ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาท่ีจำาเป็น
ต้องหารือร่วมกัน
 
	 2.	ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมเฉพาะกับ
ผู้ สอบบัญชีของบริ ษัท	 โดยไม่ มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ ง	โดยอาจจัดเป็นการประชุมพิเศษ

เพิ่ มจากการประชุมปกติ	หรือจัดการประชุมกับผู้ สอบบัญชี
โดยไม่ มี ฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมเป็นวาระหน่ึ งของการประชุม
ปกติของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่ งมีวาระอ่ืน	ๆ	อยู่ ด้วยก็ได้
 
3.	 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 ให้ประธาน
กรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซึ่ งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุม	พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม
ให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า	 7	 วัน 
ก่อนวันประชุม	 เพื่ อให้กรรมการตรวจสอบได้ มี เวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอ	 เว้นแต่ เป็นกรณีจำ าเป็นเร่ งด่วน	 เพื่ อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริ ษัท	 ให้สามารถแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธี อ่ื นหรือกำ าหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ั นก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย	คณะกรรมการอิสระ	3	ท่าน	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี 
เม่ื อครบกำาหนดออกตามวาระ	อาจได้รับแต่งต้ั งให้ดำ ารงตำาแหน่งต่อไปอีกได้ 	 โดย	ณ	 	 วันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการท่ี มีรายชื่ อดังน้ี

 ชื่อ - สกุล               ตำาแหน่ง

1. นายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายเพ่ิมสุข สุทธินุ่น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นางเกวลิน เลศะวานิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวนริศรา บินอุมา เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ:	นางเกวลิน	เลศะวานิช	เข้าดำารงตำาแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และกรรมการ
บริหาร	แทน	นางปฐมพร	ศรีสุธรรมพร	 ท่ี ลาออก	โดยได้รับอนุมั ติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท	ครั้ งท่ี 	1/2564	เม่ื อ
วันท่ี 	24	กุมภาพันธ์ 	2564
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
 
	 1.	กำาหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	
(รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท)	 และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	และพิจารณาคัดเลือกผู้ ท่ี มีความ
เหมาะสมในด้านความรู้ 	ประสบการณ์	และความเชี่ ยวชาญเพื่อ 
เสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ัง	และ/หรือ	นำา
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังต่อไป	(แล้วแต่กรณี)
 
	 2.	พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธาน
เจ้าหน้าท่ี บริหาร	เพื่ อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริ ษัทและ
สภาวการณ์
 
	 3.	พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	(ไม่ว่า 
จะอยู่ ในรูปเงินสด	หลักทรัพย์ 	หรืออ่ืนใด)	ของกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้เหมาะสม	เป็นธรรม	และเป็นไป
ตามกฎหมายท่ี เก่ี ยวข้อง	
 
	 4.	พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ี บริหาร	
และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ	
 
	 5. 	 ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริ ษัทพิ จารณา
แก้ไขขอบเขตอำ านาจ	หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการสรรหาฯ	ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
 
	 6.	ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สรรหาฯ	และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา	รวมท้ั ง
จัดทำารายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ	และเปิดเผยเผยไว้
ในรายงานประจำ าปีของบริ ษัท
 
	 7.	ดำาเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือตามนโยบายท่ี คณะกรรมการบริ ษัทกำ าหนด

การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ	จัดต้ั งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
เพ่ื อทำ าหน้าท่ี พิจารณาสรรหาบุคคลท่ี มีความเหมาะสมท่ี
จะมาดำ ารงตำ าแหน่ งกรรมการแทนกรรมการท่ี ครบกำ าหนด
ออกตามวาระ	หรือ	ในกรณี อ่ื นๆ	รวมท้ั งเปิดโอกาสให้ ผู้ ถือ
หุ้ นรายย่อยเสนอชื่ อบุคคลท่ี มีคุณสมบั ติ เหมาะสมเพื่ อเข้า

รับการคัดเลือกเป็นกรรมการดังกล่าวอีกทางหน่ึ งงโดยจะ
เสนอรายชื่ อผู้ ท่ี ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาก่อนเสนอรายชื่ อต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ อพิจารณา
อนุ มั ติ ต่อไป	 (ตามแต่ละกรณี )	 ท้ั งน้ี คณะกรรมการสรรหา
จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี มี พ้ื นฐาน
และความเชี่ ยวชาญในหลายด้าน	 ท้ั งความรู้ 	 ความสามารถ	
ประสบการณ์การทำางาน	ซึ่ งจะส่งผลดีต่อการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ	อีกท้ั งพิจารณาถึงประสบการณ์	ภาวะผู้นำา	วิสัยทัศน์ 
คุณธรรมและจริยธรรม	ประวัติท่ี โปร่งใส	และหากเป็นกรรมการ
อิสระจะพิจารณาถึงการออกความเห็นท่ี เป็นอิสระ	นอกจาก
น้ียังพิจารณาถึงภาพรวมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ว่าทักษะของกรรมการทางด้านใดท่ี ยังขาดอยู่ โดยจัดทำาเป็น	
BOARD	SKILL	MATRIX	ซึ่ งช่วยทำาให้การสรรหากรรมการ
มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำ าเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ	
ประกอบการพิจารณาเพ่ือกำาหนดตัวบุคคลท่ี มีความเหมาะสม
ท้ั งด้านประสบการณ์ความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทเข้ามาเป็นกรรมการ	โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท	ท้ั งน้ี บุคคลท่ี ได้รับ	การแต่งต้ั งให้
ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามมาตรา	 68	 แห่ งพระราชบัญญัติ 	 บริ ษัทมหาชนจำ ากัด	
พ.ศ.	 2535	 (รวมท้ั งที มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม)	 และประกาศ
คณะกรรมการกำ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ไม่ มี ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมท้ั้ งท่ี มีการแก้ไขเพิ่ ม	เติม)	
กฎหมายอ่ืน	และกฎระเบียบท่ี เก่ี ยวข้อง

การประเมิ นความรู้ ความชํ านาญเฉพาะด้ าน (BOARD 
SKILL MATRIX)

บริ ษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ	ในการสรรหา	คัด	เลือก	
และแต่ งต้ั งบุคคลท่ี เหมาะสมให้ดำ ารงตำ าแหน่ งกรรมการ
บริ ษัท	และกรรมการชุดย่อย	โดยจัดทำาเป็น	BOARD	SKILL	
MATRIX	 ซึ่ งช่ วยทำ าให้การสรรหากรรมการมีองค์ประกอบ
ตามท่ี กำ าหนดและมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำ าเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท	ท้ั ง	กลยุทธ์ระยะส้ัน	และระยะยาว	รวมท้ั ง 
พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ 	ประสบการณ์	ความสามารถ 
เฉพาะด้านต่างๆ	 ท่ี หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ของบริษัท	 โดยไม่จำ ากัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้ อชาติหรือ
ความแตกต่างใดๆ	 เพ่ื อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมี
ความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สู งสุดของบริ ษัท	ซึ่ งมีราย
ละเอียดสรุปได้ดังน้ี 	 	
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หลักเกณฑ์        จำานวนกรรมการ

อาย ุ 35 - 50 ปี 4
 51 - 60 ปี 1
 มากกว่า 60 ปี 4

เพศ ชาย 7
 หญิง 2

จริยธรรม ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 9
 ความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน 3

ความรู้ ความสามารถ ความรู้ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุกิจ 9
และประสบการณ์ทำางาน ความรู้เกี่ยวกับการตลาด และการส่ือสารการตลาด 1
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 7
 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ 1
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 9 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกําหนด
ค่าตอบแทน
 
	 1.	พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อย	ให้มีความชัดเจน	เหมาะสม 
และสอดคล้องกับหน้ าท่ี 	 ความรั บผิ ดชอบ	 ความสำ าเ ร็ จ 
ในการปฏิบั ติงานท่ี เชื่ อมโยงกับผลประกอบการและปัจจัย
แวดล้อมอ่ืนท่ี 	เก่ี ยวข้อง	ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับ
อัตราค่าตอบแทนของบริษัทช้ันนำาในตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ
บริษัทอ่ืนท่ีอยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท
 
	 2.	พิจารณากำ าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อยเพื่ อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
กล่ันกรองและนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 
	 3.	 รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ	หลักการ/
เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบาย	เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำาปี	
 
	 4.	ปฏิบั ติการอ่ื นใดตามท่ีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

ค่าตอบแทนกรรมการ 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
ผลประกอบการของบริ ษัทฯ	รวมถึงหน้าท่ี 	ความรับผิดชอบ	

และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน	ซึ่ งค่าตอบแทน
ดังกล่าวอยู่ ในระดับท่ี เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและบริ ษัทท่ี มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว	
และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ี มีคุณภาพไว้กับ
บริ ษัทฯ	ท้ั งน้ี 	ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการพิจารณา
และอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นประจำ าทุกปี

การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
ผู้ บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ี คณะ
กรรมการบริ ษัทกำ าหนดอีกท้ั ง	 ให้ เป็นไปอย่ างสอดคล้อง
กับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย	 อันจะ
สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรท่ี มีคุณภาพให้ปฏิบั ติ งาน
ให้กับบริ ษัทฯ	ได้ในระยะยาว

คณะกรรมการจะเ ป็ น ผู้ ประเ มิ นผลการปฏิบั ติ งานของ
กรรมการและผู้บริหารเป็นประจำ าทุกปี 	เพื่ อนำาไปใช้ ในการ
พิ จารณากำ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริ หาร
โดยใช้บรรทัดฐานท่ี ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้
บริหารตามเกณฑ์ท่ี เป็นรูปธรรม	ซึ่ งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน
ทางด้านการเงิน	ผลงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ในระยะยาว	การพัฒนาผู้บริหาร	ฯลฯ	และเสนอ
ผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ	และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเป็น
ผู้ สื่ อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบ
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ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงิน

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ท่ี ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น	บริ ษัท	 ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ ป	 จำ ากัด	 (มหาชน)	ประจำ าปี 	 2564	 เม่ื อวันท่ี 	 30	 เมษายน	2564	 ได้ มีมติ
อนุมั ติการกำาหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบ้ี ยประชุมและค่าบำาเหน็จของคณะกรรมการบริ ษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประจำ าปี 	2564	โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ค่าเบี้ ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

หมายเหตุ :	
*	ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามท่ี เข้าประชุมจริง	
**	กรรมการบริหารหรือกรรมการท่ี เป็นผู้ บริหารของบริ ษัทฯ	จะไม่ ได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดข้างต้น	แต่จะมีการ
จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและสวัสดิการตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ	

ในปี 	2564	บริ ษัทฯ	มีการจ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่คณะกรรมการบริ ษัทโดยแยกเป็นรายบุคคลตามรายละเอียด	ดังน้ี

 ชื่อ – สกุล  ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

1. นายเพ่ิมสุข สุทธินุ่น

2. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

3. นายยศ กิมสวัสดิ์

4. นายเอกก์ ภทรธนกุล

รวม

150,000

205,000

140,000

150,000

645,000

*กรรมการท่ี มิใช่กรรมการอิสระไม่ มีสิทธิ ได้ รับค่าเบี้ ยประชุมกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย	

ค่าตอบแทนที่ ไม่ เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท

ในปี 	 2564	นอกจากค่าตอบแทนท่ี เป็นตัวเงินข้ างต้นแล้ว	
บริ ษัทฯ	 ไม่ มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนท่ี ไม่ เป็นตัวเงินให้แก่
กรรมการ	

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ เป็นผู้ บริหาร

ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารและ
ผู้บริหารจำานวน	5	คน	มูลค่า	21.74	ล้านบาท	โดย	ค่าตอบแทน 
ดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน	โบนัส	เบี้ ยเล้ี ยง	เงินประกันสังคม	
และเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเล้ี ยงชีพ	และผลประโยชน์
พนักงานอ่ืนๆ	ตามท่ีบริษัทฯ	กำ าหนด

คณะกรรมการ รายนามคณะกรรมการ จำานวนเงินค่าเบี้ยประชุม
     (บาท/คน/ครั้ง)

 คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท 30,000

  - กรรมการบริษัท 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000

  - กรรมการตรวจสอบ 20,000

คณะกรรมการสรรหา - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000

  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000
และพิจารณาค่าตอบแทน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนผู้ บริหารระดับสูง

บริษัทฯ	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี 
บริหาร	และ	ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำาทุกปี	โดยคณะกรรมการ 
บริ ษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
เป็นผู้พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร	และ	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ประเมินผล 
ผู้ บริหารระดับสู งโดยพิจารณาจากผลการดำ าเนินงานทาง 
ธุุรกิจ	การดำาเนินงานตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายประกอบกับ 
สภาวการณ์ เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ขั้ นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและผู้บริหารระดับสูง	มี ดังน้ี
 
	 1.	 การต้ั งเป้าหมาย	 (Goal	 Setting)	การต้ั งเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานเพื่ อให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร 
ระดับสู งได้ทบทวนผลการปฏิ บั ติ งานในปี ท่ี ผ่ านมา	 และ
วางแผนงานท่ี เป็นเป้ าหมายในปี ปัจจุบันท่่ี สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ของบริ ษัท	โดยดัชนีชี้ วัด	ผลการปฏิบัติ
งานจะประกอบไปด้วย	 ดัชนี ช้ี วัด	ผลตอบแทนทางการเงิน	
ดัชนีชี้ วัดประสิทธิภาการปฏิบั ติงาน	และดัชนีชี้ วัดคุณภาพ
จากปัจจัยภายนอก	ในการประเมินผล	
 
	 2.	 การประเมินผลสิ้ นปี 	 (End	 Year	 Review)	 ขั้ นตอน
การประเมินผลปฏิบั ติงานประจำ าปี 	 เป็นข้ั นตอนท่ี ผู้ บริหาร

ระดับสูงทุกท่านสรุปผลการปฏิบัติงานประจำาปี 	ออกมาเป็น
ระดับคะแนนสอดคล้องกับความสำาเร็จของดัชนีชี้ วัด	ผลการ 
ปฏิบั ติ งานในด้านต่างๆ	 ของผู้ บริหารระดับสูู งแต่ละท่าน
ท่ี ได้ ต้ั งเป้ าหมายไว้ตามท่ี กล่าวมาแล้วข้ างต้น	 โดยระดับ
คะแนนจะนำา	ไปใช้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนท่ี เหมาะสม
ท้ั งค่าตอบแทนระยะสั้ นและระยะยาว	ซึ่ งประกอบไปด้วย
เงินเดือนและโบนัส

การเข้ าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการบริ ษั ทและคณะ
กรรมการชุดย่อย ปี  2564 

บริษัทฯ	ได้กำาหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละ
ครั้ ง	ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึ งหน่ึ งของจำานวน
กรรมการท้ั งหมด	จึงจะครบเป็นองค์ประชุม	รวมท้ั ง	ในการ
ลงมติแต่ละวาระ	จะต้องมีกรรมการร่วมประชุมอยู่ ไม่ น้อย
กว่า	2	ใน	3	ของจำ านวนกรรมการท้ั งหมด	เพื่ อให้ เกิดความ
โปร่งใสในการลงมติคณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการ
จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนเองดำารง
ตำ าแหน่งอยู่ 	 แม้ ว่าในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจทำ าให้
กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 	อย่างไรก็ตาม	เพื่ อให้
เป็นไปตามหลักกำากับดูแลกิจการท่ี ดี	กรรมการจะต้องเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท่ี เกิดขึ้ นตลอดปี	โดยในปี	
2564	มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	ดังน้ี

นายเพ่ิมสุข สุทธินุ่น 1/1 5/5  - 1/1

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 1/1 5/5  -  -

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช 1/1 5/5 4/4  -

นายยศ กิมสวัสดิ์ 1/1 3/5 4/4 1/1

นายเอกก์ ภทรธนกุล 1/1 4/5 4/4  -

นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ 1/1 5/5  -  -

นายธนวุฒิ สุนทรเดชา 1/1 5/5  -  -

นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ 1/1 4/5  -  -

นางเกวลิน เลศะวานิช 1/1 4/4  -  -

ชื่อ-สกุล
การเข้าร่วมประชุม / จำานวนการประชุม (ครั้ง )

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

(AGM/EGM)

คณะกรรมการ
บริษัท
(BOD)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(AC)

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (NRC)

คณะกรรมการ
บริหาร

(Ex-Com)

-

6/6

-

-

-

6/6

6/6

6/6

6/6

หมายเหตุ:	นางเกวลิน	เลศะวานิช	เข้าดำารงตำาแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และกรรมการ
บริหาร	แทน	นางปฐมพร	ศรีสุธรรมพร	 ท่ี ลาออก	โดยได้รับอนุมั ติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท	ครั้ งท่ี 	1/2564	เม่ื อ
วันท่ี 	24	กุมภาพันธ์ 	2564
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รายงานการเปลี่ ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้ บริหารประจําปี  2564

1. นายเพ่ิมสุข สุทธินุ่น
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์
กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายยศ กิมสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตรวจสอบ และ 
กรรมการตรวจสอบ

5. นายเอกก์ ภทรธนกุล
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

6. นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ
กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

7. นายธนวุฒิ สุนทรเดชา
กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

8. นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

9. นางเกวลิน เลศะวานิช
กรรมการบริษัท 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายชื่อกรรมการ
จำานวนหุ้น

30 ธันวาคม
2564

30 ธันวาคม
2563

เปลี่ยนแปลงเพ่ิม
ขึ้น(ลดลง)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

-

-

-

-

-

-

-

-

28,516,000

-

-

-

-

-

120,000

-

5,438,000

-

780,000

-

1,762,000

-

96,900

-

28,516,000

-

-

-

-

-

120,000

-

5,438,000

-

780,000

-

1,762,000

-

96,900

-

28.5

-

-

-

-

-

0.12

-

5.44

-

0.78

-

1.76

-

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ณ	31	ธันวาคม	2564	บริ ษัทฯ	มีคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารท่ี มีความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารงาน	จำ านวน	
5	ท่าน	ประกอบด้วย	

 ชื่อ - สกุล               ตำาแหน่ง

1. นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน ์ กรรมการบริษัท 
 รองประธานกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

3. นายธนวุฒิ สุนทรเดชา กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

4. นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ ์ กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

5. นางเกวลิน เลศะวานิช กรรมการบริษัท
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ:	นางเกวลิน	เลศะวานิช	เข้าดำารงตำาแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และกรรมการ
บริหาร	แทน	นางปฐมพร	ศรีสุธรรมพร	 ท่ี ลาออก	โดยได้รับอนุมั ติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท	ครั้ งท่ี 	1/2564	เม่ื อ
วันท่ี 	24	กุมภาพันธ์ 	2564

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 
 
 • ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงิน 
ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร	5	ท่าน	เป็น 
ท้ั งสิ้ น	21.74	ล้านบาท	
 
 • ค่าตอบแทนอ่ื น 
เงินกองทุนสารองเล้ียงชพี	:	บรษัิทฯได้จัดให้มีกองทนุสำารองเล้ียงชพี 
ให้แก่ ผู้ บริหารโดยบริ ษัทฯ	สมทบตามอายุงาน	ร้อยละ	5-10

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการบริหาร (Executive Chairman)

ประธานกรรมการบริหารหน้าท่ี เป็นประธานของคณะผู้บริหาร	
มีอำานาจดำาเนินการตามท่ี 	คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ในการวางแผนการบริหารงานและนโยบายธุรกิจของบริ ษัท	
ซึ่ งมีรายละเอียดดังน้ี
 
	 1.	รับผิดชอบ	ดูแล	บริหารทิศทาง	การดำาเนินนโยบายธุรกิจ 
ของบริษัทในภาพรวม	รวมท้ังกำาหนดและให้ความเห็นแผนการ
บริหารงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่ อ
ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน	
โดยนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพ่ื อพิจารณาอนุมัติ

 
	 2.	 ติดตามการปฏิบั ติงานด้านนโยบาย	 ทิศทาง	กลยุทธ์	
แผนงานต่างๆ	และแนวทางบริหารงานหลักให้ เป็นไปตาม
ท่ี วางเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
	 3.	พิจารณาแผนการลงทุนและประเมินโอกาสในธุรกิจ
และโครงการลงทุนใหม่ๆ	 โดยนำ าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่ อพิจารณาอนุมัติ
 
	 4.	มีอำ านาจ	หน้าท่ี และความรับผิดชอบใดๆ	ตามท่ี ได้รับ
มอบหมายหรือตามนโยบายท่ี ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง	และ/
หรือ	มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติ 	งานเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอำ านาจช่วง	 และ/หรือการมอบหมายดังกล่าว 
ให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจ 
ท่ี ให้ไว้	และ/หรือ	ให้เป็นไปตามระเบียบ	ข้อกำาหนดหรือคำาสั่ ง
ท่ี คณะกรรมการของบริษัทได้กำาหนดไว้	ท้ั งน้ี 	การมอบหมาย
อำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร 
น้ั นจะต้องไม่ มี ลักษณะเป็นการมอบอำานาจ	หรือมอบอำานาจ
ช่วงท่ี ทำ าให้ประธานกรรมการบริหาร	หรือผู้ รับมอบอำานาจ
จากประธานกรรมการบริหารสามารถอนุ มั ติรายการท่ี ตน
หรือบุคคลท่่ี อาจมีความขัดแย้ง	(ตามท่ี นิยามไว้ในประกาศ
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการกำ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	 หรือ
ประกาศคณะกรรมการกำ ากับตลาดทุน)	 อาจมีส่ วนได้ เสีย	
หรืออาจได้ รับประโยชน์	ในลักษณะใดๆ	หรืออาจมีความขัด	
แย้ งทางผลประโยชน์ 	 อ่ื นใดกับบริ ษัทหรือบริ ษัทย่อยของ
บริษัท	ยกเว้นเป็นการอนุมัติ 	รายการท่ี เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ท่ี ประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือคณะกรรมการบริ ษัท
ได้พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธาน
เจ้าหน้าที่ บริหาร (Chief Executive Officer)
 
	 1.	 ดูแล	บริหารดำ าเนินงาน	 และปฏิบั ติ งานประจำ าตาม
ปกติธุรกิจเพื่ อประโยชน์ของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์	
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ	นโยบาย	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	เป้าหมาย	
แผนการดำาเนินงาน	และแผนงบประมาณประจำ าปี ท่ี อนุมั ติ
โดยคณะกรรมการบริหาร	 และ/หรือ	 คณะกรรมการบริ ษัท 
และ/หรือตามท่ี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร	
และ/หรือ	คณะกรรมการบริ ษัท
 
	 2.	อนุมัติการเข้าทำาสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด	ๆ	ท่ี เก่ี ยว
กับการดำาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ	(เช่น	การซื้ อขาย	การ
ลงทุนหรือร่ วมลงทุนกับบุคคลอ่ื นเพื่ อการทำ าธุรกรรมตาม
ปกติของบริษัทฯ	และเป็นไปเพื่ อประโยชน์ในการดำาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ)	ภายในวงเงินตามท่ีกำาหนดไว้
ในอำานาจอนุมัติ 	(Level	of	Authorization)	และ/หรือ	ตามท่ี
คณะกรรมการบริหาร	และ/หรือ	คณะกรรมการบริษัทกำาหนด	
และ/หรือ	ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี เก่ี ยวข้อง	และ/หรือ	
ตามข้อบังคับของบริ ษัทฯ	
 
	 3.	อนุมัติการกู้ ยืมเงิน	และการขอสินเชื่ อใด	ๆ	จากสถาบัน
การเงิน	การให้กู้ ยืม	ตลอดจนการจำานำา	จำานอง	หรือเข้าเป็น
ผู้ค้ำาประกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ภายในวงเงินตามท่ี
กำาหนดไว้ในอำ านาจอนุมัติ 	(Level	of	Authorization)	
 
	 4.	กำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจด้านการเงิน	การตลาด	งานบริหาร 
บุคคล	และด้านการปฏิบั ติงานอ่ืน	ๆ	โดยรวมเพ่ื อให้เป็นไป
ตามนโยบาย	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	เป้าหมาย	แผนการดำาเนินงาน 
และแผนงบประมาณประจำ าปีของบริ ษัทฯ	 ท่ี อนุ มั ติ ไว้ โดย
คณะกรรมการบริหาร	และ/หรือ	คณะกรรมการบริ ษัท
 

	 5.	แต่งต้ั งท่ีปรึกษาด้านต่าง	ๆ	ท่ี จำาเป็นต่อการดำาเนินงาน 
ของบริ ษัทฯ	 ภายในอำ านาจและวงเงินตามท่ี กำ าหนดไว้ ใน
อำานาจอนุมัติ 	 (Level	of	Authorization)	และ/หรือ	ตามท่ี
คณะกรรมการบริหาร	และ/หรือ	คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
 
	 6.	กำาหนดกฎระเบียบ	หลักเกณฑ์	แนวทางปฏิบัติ	ข้อกำาหนด 
สำ าหรับโครงสร้างองค์กรในตำ าแหน่งถัดลงไปจากประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหาร	รวมถึงการว่าจ้าง	แต่งต้ั ง	โยกย้าย	ปลดออก	
และเลิกจ้างพนักงานบริ ษัท	 ในตำ าแหน่ งท่ี ต่ำ ากว่าประธาน
เจ้าหน้าท่ี บริหาร
 
	 7.	กำ าหนดอัตราค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	บำาเหน็จรางวัล	เงิน
โบนัส	และปรับขึ้ นเงินเดือนสำาหรับผู้ บริหารและพนักงาน
บริ ษัทในตำ าแหน่ งถัดลงไปจากประธานเจ้ าหน้าท่ี บริหาร	
ภายใต้กรอบและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหาร	และ/หรือ	
คณะกรรมการบริ ษัทกำาหนดไว้
 
	 8.	ออกคำาสั่ ง	ระเบียบ	ประกาศ	และบันทึกต่างๆ	ภายใน 
บริษัทฯ	เพื่ อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามนโยบาย	
และเพ่ื อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	รวมถึงรักษาระเบียบวินัย
ภายในองค์กร
 
	 9.	 ปฏิ บั ติหน้าท่ี อ่ื น	 ๆ	ตามท่ี ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร	และ/หรือ	คณะกรรมการบริ ษัท	 รวมท้ั งมี
อำานาจดำาเนินการใดๆ	ท่ี จำาเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังกล่าว
 
	 10.	มอบอำานาจให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติ
การอย่างหน่ึงอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ท้ั งน้ีการ
มอบอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารน้ันจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจ
ช่วงท่ี ทำาให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	หรือผู้ รับมอบอำานาจ
จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือ
บุคคลท่ี อาจมีความขัดแย้ง	(ตามท่ี นิยามไว้ในประกาศคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	 และ/หรือ	
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน)	อาจมีส่วนได้เสีย	หรือ
อาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด	ๆ	หรืออาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ อ่ื นใดกับบริ ษั ทฯ	 หรื อบริ ษั ทย่ อยของ 
บริ ษัทฯ	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ี เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการบริ ษัทได้อนุมั ติไว้
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เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้ งท่ี 	5/2562	วันท่ี 	6	มิถุนายน	2562	ได้มีมติแต่งต้ั ง	นางกนกนุช	ณ	ระนอง	ดำารงตำาแหน่ง
เลขานุการบริ ษัท	เพื่ อให้เป็นไปตามมาตรา	89/15	และมาตรา	89/16	ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.	2551	ท้ั ง	น้ี 	ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท	มี ดังน้ี

	 1.	จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	หนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมการบริษัท	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รายงานประจำ าปี ของบริ ษั ท	 หนั งสื อนั ดประชุมผู้ ถื อหุ้ น 
และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น	

	 2.	เ ก็ บรั กษารายงานการมี ส่ วนได้ เสี ย ท่ี รายงานโดย
กรรมการหรือผู้บริหาร

	 3.	ดำ าเนินการอ่ื นใดตามท่ี คณะกรรมการกำากับตลาดทุน
ประกาศกำาหนด	และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้ เสีย
ตามมาตรา	 89/14	ซึ่ งจัดทำ าโดยกรรมการและผู้ บริหารให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน	7	วันทำาการนับแต่วันท่ีบริ ษัทได้รับรายงานน้ั น

	 4.	ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อกฎหมาย	และระเบียบ
ข้อบังคับต่าง	ๆ	ของบริษัท	ท่ี คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ
และติดตามให้มีการปฏิบั ติตามอย่างถูกต้องสม่ำาเสมอ	รวม
ถึงรายงานการเปล่ี ยนแปลงข้อกำาหนด	และ/หรือกฎหมายท่ี
มีนัยสำาคัญให้คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ

	 5.	จัดการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้ เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัท	และข้อ
พึงปฏิบั ติ ท่ี เก่ี ยวข้อง

	 6.	บันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น	และการประชุมของ
คณะกรรมการบริ ษัท	รวมท้ั งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
ท่ี ประชุมผู้ ถือหุ้ น	และท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

	 7.	ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศใน
ส่วนท่ี รับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ี เก่ี ยวข้อง	ตามระเบียบและ
ข้อกำาหนดของหน่วยงานดังกล่าว

	 8.	ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท	และการดำาเนิน
การอ่ื นใดให้ เป็นไปตามกฎหมาย	 และ/หรื อ	 ตามท่ี คณะ
กรรมการกำ ากับตลาดทุนประกาศกำ าหนด	และ/หรือตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
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บุคลากร

ณ	วันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีบุคลากร
ท้ั งหมด	323	คน	ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็นพนักงานประจำ า	
281	คนและพนักงานรายวัน	42	คน	โดยมีรายละเอียดจำาแนก
ตามฝ่ายงาน	ดังน้ี

 2563  2564
จำานวน (คน) จำานวน (คน)

1. ฝ่ายบริหารองค์กร  8 8 
และเลขานุการบริษัท

2. ฝ่ายธุรกิจด้านการ 139 151
บริหารจัดการความ
สัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
และ ธุรกิจด้านการวิเคราะห์
และจัดการข้อมูลเพ่ือธุรกิจ
(Data Analytics &
Management)

3. ฝ่ายธุรกิจด้านการ 73 95
วางแผนทรัพยากรองค์กร
(ERP)

4. ฝ่ายธุรกิจด้านทีป่รึกษา 11  5
ด้านการวางแผนกลยุทธ์
แบรนด์และการตลาดดิจิทัล
(CEM)

5. ฝ่ายธุรกิจด้านบริการ 2  2
จัดหาบุคลากรทางด้าน
ระบบงานสารสนเทศ

6. ฝ่ายบัญชีการเงิน 2  5

7. ฝ่ายบุคคลและธุรการทัว่ไป 9 15

รวมพนักงานประจำา  244  281
พนักงานรายวัน 18  42
รวม 262  323 
 ค่าตอบแทนพนักงาน 219.83 247.37
(ล้านบาท)

ฝา่ย

ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทฯ	มุ่งดูแลพนักงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ ท่ี ดี	มีความก้าวหน้า 
และความม่ันคงในอาชีพ	โดยได้จัดให้มีผลตอบแทนท่ี เหมาะสม 
กับหน้าท่ี และความรับผิดชอบ	ซึ่ งได้แก่ 	เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา 
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	 เงินโบนัสเงินประกันสังคม	และเงิน 

สมทบทุน	กองทุนสำารองเล้ี ยงชีพรวมไปถึงสวัสดิการท่ี
ดี ให้ กับพนักงาน	อาทิ 	 การให้ ซ้ื อสินค้าในราคาส่วนลด
พนักงาน	 ค่ารักษาพยาบาล	 (OPD)	 การทำ าประกันชี วิต
และอุบัติ เหตุให้ กับพนักงาน	การตรวจสุขภาพประจำ าปี	
เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือครอบครัวของพนักงาน
เสียชีวิต	การจัดให้สถานพยาบาลจากภายนอกเข้ามาตรวจ
สุขภาพ	สำ าหรับพนักงานท่ี ปฏิบั ติ งานตามจุดท่ี มีความ
เสี่ ยง	บริ ษัทฯ	 ได้สอดส่องเฝ้าระวังและจัดให้พนักงาน
ได้ตรวจสุขภาพอย่างท่ั วถึงครบถ้วน	

ในปี	2564	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนักงาน	จำานวนท้ังส้ิน	304.97	ล้านบาท	อีกท้ัง	ได้มอบหมายให้ 
บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนกสิกรไทย	เป็นผู้ จัดการ
กองทุนสำารองเล้ียงชีพของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ภายใต้ 
ชื่ อกองทุนสำารองเล้ี ยงชีพเค	มาสเตอร์ 	พูล	ฟีนด์ 	ซึ่ งจะ 
ทะเบี ยนแล้ ว	 โดย	 บริ ษั ทฯ	 สมทบเ งิ นร้ อยละ	 5-10 
ของเงินเดือนของพนักงานเข้ ากองทุุ นสำ ารองเล้ี ยงชีพ 
และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุุ นในอัตราร้อยละ 
5-10	ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ	ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานซึ่ งเป็นทรัพยากรท่ี
สำาคัญอย่างยิ่ งของบริษัทฯ	และ	มุ่ งม่ันประกอบธุรกิจเพื่ อ
ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ี ดี	โปร่งใส	เป็น
ธรรม	รับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่ งแวดล้อมควบคู่ กับการ
เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร	ปฏิรูปค่านิยมร่วม	
(Core	Value)	และวัฒนธรรมองค์กรสู่ ความเป็นเลิศในทุก
ด้าน	บริ ษัทฯ	ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ี มีค่า
และเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคล่ือนองค์กร	โดยมุ่ ง	เน้น
พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ ท่ี มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรม	
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ยึดม่ั นในความซื่ อสัตย์สุจริต	 มีความรับผิดชอบต่อองค์กร
และสังคม	นอกจากน้ี 	ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือสังคม	ซึ่ งบริ ษัทฯ	เช่ื อว่าการปลูกฝังพนักงาน
ให้เป็นคนดี	มีความสามารถ	จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโต
ก้าวหน้าอย่างย่ั งยืน	บริ ษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับบุคลากร	จึง
กำาหนดนโยบายเพื่ อมุ่ งเน้นการพัฒนาศักยภาพ	ทักษะ	ความรู้ 
และความสามารถในการทำางานให้ กับพนักงานทุกคนอย่าง
เหมาะสมและต่อเน่ื องอย่างเท่าเทียมกัน	บริ ษัทฯ	จึงมุ่ งม่ั น
รักษาพนักงานควบคู่ กับการพัฒนาพนักงาน	โดยบริ ษัทฯ	มี
แผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรดังน้ี

1. แผนงานการฝึกอบรมพนักงาน (Training Road Map) 
เพื่ อกำ าหนดแผนการฝึกอบรมให้ กับพนักงาน	 ท้ั งในงานท่ี
ต้องปฏิบั ติตามหน้าท่ีหรืองานอ่ืนๆ	ท่ี มีความเก่ี ยวข้อง	เพ่ื อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานในการพัฒนาความรู้ 	
ความเข้าใจ	และความสามารถในการปฏิบั ติงานได้อย่างถูก
ต้อง	ปลอดภัย	และเหมาะสมในแต่ละตำาแหน่งงาน	อาทิเช่น
	 •	การจัดทำาแผน	On-Boarding	Program	สำาหรับการเริ่ ม
งานกับบริ ษัท	ต้ั งแต่เริ่ มงาน	ให้ความรู้ เก่ี ยวกับองค์กรและ
ความรู้ เก่ี ยวกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบของพนักงาน
	 •	การจัดทำาแผนฝึกอบรมพนักงานในแต่ละตำาแหน่งอย่าง
ชัดเจน	ท้ั ง	Hard	Skill	และ	Soft	Skill
	 •	 การจัดทำาโครงการให้พนักงานท่ี ผ่านเกณฑ์ท่ี บริษัทฯ	
กำาหนดไปอบรมศึกษางานท่ี ต่างประเทศ

2. การฝึกอบรมภายใน (In-house Training)	 เพ่ื อพัฒนา
แนวคิด	 ศักยภาพ	ความรู้ 	 และความสามารถในการปฏิบั ติ
งาน	บริ ษัทฯ	 ได้ จัดให้ มี ผู้ บริหารหรือพนักงานท่ี มีความรู้
ความสามารถให้ความรู้ ท่ี เก่ี ยวข้องกับธุรกิจ	นอกเหนือจาก
ความรู้ ในงาน	และจัดอบรมภายในองค์กรอยู่ สม่ำาเสมอ	เพื่ อ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและสภาวะการแข่งขันใน
ปัจจุบัน	อาทิเช่น
	 •	การจัดทำา	Academy	Program	สำาหรับพนักงานท่ี เพิ่ ง 
จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ 	ท่ีมาเริ่มงานกับบริษัทฯ
	 • 	 การ จั ดทำ า ใ ห้ พนั กงานทุ กคนมี แผนพัฒนาตนเอง 
โดยจะระบุเป้าหมายและนำาเสนอหัวหน้างานเพ่ือพัฒนาต่อไป
	 •	การจัดทำาแผนการถ่ายทอดความรู้ เก่ี ยวกับงานภายใน
องค์กร

ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ

รายชื่ อผู้ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานโดยตรง
 • ผู้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
	 	 นางเกวลิน	เลศะวานิช	 	 	
	 	 ประธานเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • ผู้ ควบคุมดูแลการทําบัญชี 
  นาย ณัฐชวัศ ปริญญาวัฒนนันต์   
	 	 ผู้ จัดการบัญชี
 • เลขานุการบริษัท
	 	 นางกนกนุช	ณ	ระนอง
	 	 เลขานุการบริ ษัท
 • นักลงทุนสัมพันธ์
	 	 นางสาวชนกนันท์ 	เทียมรัตน์
	 	 นักลงทุนสัมพันธ์
 • หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
	 	 (ศึกษาเพิ่ มเติมเอกสารแนบ	3)
 • หัวหน้างานกํากับดูแลกิจการ (Compliance)
	 	 นางเกวลิน	เลศะวานิช
	 	 ประธานเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ค่าตอบแทนของสํานักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit Fee) 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ให้แก่	บริษัท	 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์	คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด		สำานักงานสอบบัญชี 
ท่ี ผู้สอบบัญชีสังกัด	บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญช ี
และสำานักงานสอบบัญชีท่ี ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีท่ีผ่านมา 
จำานวนเงินรวม	3,040,000	บาท		ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอ่ื นๆ

2. ค่าบริการอ่ื นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี
(Non-Audit Fee)
บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงาน
สอบบัญชีให้แก่สำานักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายอบรม
(บาท)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

สำาหรับผู้บริหารและ
พนักงาน 

964,652 1,259,443 684,060
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สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริ ษัทฯ	ได้ดำ าเนินการทบทวนและเป้าหมายและภารกิจของบริษัทฯ	และบริ ษัทในเครือเพื่ อให้ เหมาะสมกับ
การดำ าเนินธุุ รกิจท่ี อาจเปล่ี ยนแปลง	ควบคู่ กับแนวทางการกำ ากับดูแลกิจการท่ี ดี 	 โดยได้มอบหมายการทำ างานด้านต่างๆ	
ผ่านการดำ าเนินการโดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทและคณะทำ างานด้านการกำ ากับดูแลกิจการของบริษัท	 เพ่ื อนำาไป
สู่ การเพ่ิ มขีดความสามารถในการแข่งขัน	การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร	 รวมถึงการเพิ่ มประสิทธิภาพการกำากับ
ดูแลความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ี ยงขององค์กร	หรืออ่ื นๆ	ท่ี เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	อีก
ท้ั งยังได้ มีการจัดประเมินผลการปฏิบั ติหน้าท่ี ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี ท่ี ผ่านมา	เพื่ อแสดง
ถึงการดำ าเนินงานท่ี โปร่งใสสอดคล้องกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบ	แบบประเมินดังกล่าวประเมินโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน	 โดยยึดตามตัวอย่าง	 แบบประเมินผลการปฏิบั ติงานตนเองของคณะกรรมการบริ ษัทท่ี แนะนำ า
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสรรหากรรมการ
ในการแต่งต้ั งกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ	จำานวน	2	ท่าน
จากจำานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท้ั งหมด	3	ท่าน	มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกล่ั น
กรองบุคคลท่ี มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท	และเป็นผู้ เสนอชื่ อผู้ ท่ี มีคุณสมบัติเหมาะสม	เพื่ อให้ได้กรรมการ
มืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง	ขนาด	และองค์ประกอบของคณะกรรมการ	โดยจำานวนท่ี เสนอ
จะเท่ากับ	1	 เท่าของจำานวนกรรมการท่ี ครบวาระ	และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่ อขอความเห็นชอบจาก
กรรมการ	จากน้ันจะนำาเสนอรายช่ือกรรมการดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกต้ั งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป	ท้ั งน้ี	
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ	และแผนในอนาคตจึงได้กำ าหนดคุณสมบัติของกรรมการ	โดย
ต้องเป็นผู้ มีความรู้ ในเรื่ องการบริหารธุรกิจและมีประสบการณ์ในการทำางานท่ี เก่ี ยวข้องกับกิจการ	นอกจากน้ี 	คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่ อกรรมการท่ี มี คุณสมบั ติ เหมาะสมด้วย

รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
หากต้องสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด	คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลท่ี มีคุณสมบั ติ เหมาะสมเพื่ อดำ ารงตำ าแหน่งผู้ บริหารระดับสูงสุด	
และเสนอช่ือบุคคลท่ี เห็นว่าเหมาะสม	พร้อมเหตุผลเพ่ื อให้คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งต้ั งต่อไป	โดยในการสรรหาได้
พิจารณากล่ันกรองสรรหาบุคคลท่ี มีคุณสมบั ติครบถ้วน	 เหมาะสม	 มีความรู้ ความสามารถ	 ทักษะ	และประสบการณ์ท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริ ษัท	เข้าใจในธุรกิจของบริ ษัทเป็นอย่างดี 	และสามารถบริหารงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์	
เป้าหมายท่ี คณะกรรมการบริ ษัทกำ าหนดไว้ได้

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
เพื่ อให้เป็นไปตามหลักกำากับดูแลกิจการท่ี ดี	กรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท่ี เกิดข้ึ นตลอดปี	โดยในปี	2564	มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	ดังน้ี

นายเพ่ิมสุข สุทธินุ่น 1/1 5/5  - 1/1

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 1/1 5/5  -  -

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช 1/1 5/5 4/4  -

นายยศ กิมสวัสดิ์ 1/1 3/5 4/4 1/1

นายเอกก์ ภทรธนกุล 1/1 4/5 4/4  -

นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ 1/1 5/5  -  -

นายธนวุฒิ สุนทรเดชา 1/1 5/5  -  -

นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ 1/1 4/5  -  -

นางเกวลิน เลศะวานิช 1/1 4/4  -  -

ชื่อ-สกุล
การเข้าร่วมประชุม / จำานวนการประชุม (ครั้ง )

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

(AGM/EGM)

คณะกรรมการ
บริษัท
(BOD)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(AC)

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (NRC)

คณะกรรมการ
บริหาร

(Ex-Com)

-

6/6

-

-

-

6/6

6/6

6/6

6/6

หมายเหตุ:	นางเกวลิน	เลศะวานิช	เข้าดำารงตำาแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และกรรมการ
บริหาร	แทน	นางปฐมพร	ศรีสุธรรมพร	 ท่ี ลาออก	โดยได้รับอนุมั ติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท	ครั้ งท่ี 	1/2564	เม่ื อ
วันท่ี 	24	กุมภาพันธ์ 	2564	

โดยในปี	2564	บริษัทฯ	มีการจ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยแยกเป็นรายบุคคล	ตามรายละเอียดดังน้ี

 ชื่อ – สกุล  ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

1. นายเพ่ิมสุข สุทธินุ่น

2. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

3. นายยศ กิมสวัสดิ์

4. นายเอกก์ ภทรธนกุล

รวม

150,000

205,000

140,000

150,000

645,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 	 2564	 ได้รับอนุมั ติจาก	 ท่ี ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น	บริ ษัท	 ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ ป	 จำ ากัด	 (มหาชน)	
ประจำาปี 	2564	เม่ื อวันท่ี 	30	เมษายน	2564
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ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท
ในปี	2564	นอกจากค่าตอบแทนท่ี เป็นตัวเงินข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนท่ี ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริ ษัทฯ	กำ าหนดระเบียบปฏิบั ติให้การเสนอชื่ อและใช้ สิทธิ
ออกเสียงแต่งต้ั งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม	ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย	โดยบุคคล
ท่ี ได้รับแต่งต้ั งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	
มีหน้าท่ี ดำ าเนินการเพื่ อประโยชน์ ท่ี ดี ท่ี สุดของบริ ษัทย่อย
หรือบริ ษัทร่วมน้ั น	ๆ	และบริษัทฯ	 ได้กำ าหนดให้บุคคลท่ี ได้
รับแต่งต้ั งน้ัน	ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
ท่ี จะไปลงมติ 	หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่ องสำ าคัญในระดับ
เดียวกับท่ี ต้องได้รับอนุ มั ติจากคณะกรรมการบริ ษัท	 หาก
เป็นการดำ าเนินการโดยบริ ษัทฯ	 เอง	 ท้ั งน้ี 	 การส่งกรรมการ
เพ่ื อเป็นตัวแทนใน	บริ ษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็น
ไปตามสัดส่วนการถือหุ้ นของบริ ษัทฯ

นอกจากน้ี 	ในกรณี เป็นบริ ษัทย่อย	บริ ษัทฯ	กำาหนดระเบียบ
ให้บุคคลท่ี ได้รับแต่งต้ั งจากบริ ษัทฯ	 น้ั น	ต้องดูแลให้บริ ษัท
ย่อยมีข้อบั งคับในเรื่ องการทำ ารายการเก่ี ยวโยง	 การได้มา
หรือจำ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ 	หรือการทำารายการสำาคัญอ่ืน
ใดของบริ ษัทดังกล่าว	ให้ครบถ้วนถูกต้อง	และใช้หลักเกณฑ์
ท่ี เก่ี ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำารายการข้างต้น
ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ	รวมถึงต้องกำากับ
ดูแลให้ มีการจัดเก็บข้อมูล	และการบันทึกบัญชีของบริ ษัท
ย่อยให้บริ ษัทฯ	 สามารถตรวจสอบ	 และรวบรวมมาจัดทำ า 
งบการเงินรวมได้ทันกำาหนดด้วย

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริ ษัทฯ	จะลงทุนตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริ ษัทอนุมัติ	
โดยมี ข้อกำ าหนดอำ านาจอนุ มั ตินโยบายการลงทุนในบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วม	ดังน้ี

1.	บริษัทฯ	จะลงทุนในธุรกิจท่ี มีความเก่ียวเน่ือง	ใกล้เคียง	หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง	และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	
ท้ั งน้ี 	บริ ษัทฯ	จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน	กำ าไรท่ี คาดว่า
จะได้รับ	ความเส่ี ยงท่ี อาจจะเกิดข้ึน	และสถานะทางการเงิน
ของบริ ษัทฯ	ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง	ๆ	โดย

การอนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
ตามขอบเขตอำานาจการอนุมัติ ท่ี กำ าหนด

2.	บริษัทฯ	จะส่งบุคคลท่ี เป็นตัวแทนของบริษัทฯ	เข้าไปเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วม	ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในแต่ละบริษัท	เพื่ อทำาหน้าท่ีกำากับดูแลให้บริษัทย่อย	
และ/หรือบริษัทร่วม	ดำาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของ 
บริษัทฯ	และเป็นไปตามกฎหมาย	อย่างไรก็ดี	การส่งตัวแทนของ 
บริ ษัทฯ	เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริ ษัทย่อย	และ/หรือ 
บริ ษัทร่ วมจะต้องได้ รั บการพิ จารณาและเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท	 โดยคำ านึงถึ งความเหมาะสม
ของแต่ละบริ ษัท

3.	 หากการเข้ าทำ ารายการ	 หรือการดำ าเนินการใด	 ๆ	 ของ
บริ ษัทย่ อยท่ี เข้ าข่ าย	 หรือเป็นการได้มาหรื อจำ าหน่ ายไป
ซึ่ งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาและจำ าหน่ายไปซึ่ ง
สินทรัพย์ 	 หรือรายการท่ี เก่ี ยวโยงกัน	ตามประกาศรายการ
ท่ี เก่ี ยวโยงกัน	ซึ่ งจะส่งผลให้บริษัทฯ	มีหน้าท่ี ต้องขออนุมัติ
ท่ี ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท	 และ/หรือขออนุ มั ติจากท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัท	หรือขออนุ มั ติจากหน่วยงานท่ี
เก่ี ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำ ารายการ	บริ ษัทย่อย
จะเข้าทำารายการหรือดำาเนินการน้ันได้	ก็ต่อเม่ื อได้รับอนุมัติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท	และ/หรือหน่วยงานท่ี เก่ี ยวข้อง	(แล้วแต่กรณี)	
เป็นท่ี เรียบร้อยแล้ว	นอกจากน้ี 	หากในการเข้ าทำ ารายการ
หรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริ ษัทย่อย	 อันทำ าให้
บริ ษัทฯ	มีหน้าท่ี ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ท่ี กำ าหนด	กรรมการผู้ แทน
ของบริ ษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าท่ี ต้องแจ้งมายั งฝ่ายจัดการ
ของบริ ษัทฯ	 ในทันที ท่ี ทราบว่าบริ ษัทย่อย	 มีแผนท่ี จะเข้า
ทำารายการหรือเกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว

4.	 คณะกรรมการและผู้ บริหารของบริ ษัทย่อย	 และ/หรือ
บริษัทร่วมแต่ละบริษัท	จะมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีสำาคัญตามกฎหมายท่ี เก่ี ยวข้อง	เช่น	การเปิดเผย 
ข้อมูลเก่ี ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานให้แก่
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บริษัทฯ	ทราบ	โดยนำาประกาศท่ี เก่ี ยวข้องของคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน	และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม	รวมท้ั งเปิดเผยและ
นำาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ี มีความเก่ี ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ 	 และการ
ทำาธุรกรรมกับบริษัทฯ	บริ ษัทย่อย	และ/หรือบริ ษัทร่วม	ใน
ลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	และ
หลีกเล่ี ยงการทำ ารายการท่ี อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

5.	บริ ษัทฯ	จะกำาหนดแผนงานและดำาเนินการท่ี จำาเป็น	เพ่ื อ
ทำาให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วมมีการเปิดเผย 
ข้อมูลเก่ี ยวกับผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน	และ
บริษัทฯ	จะดำาเนินการท่ีจำาเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและ/
หรือบริ ษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบการ
ควบคุมภายในท่ี เพียงพอและเหมาะสมในการดำ าเนินธุรกิจ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	ให้เป็นไป 
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	โดยยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
ความซื่ อสัตย์สุจริตในการดำาเนินธุรกิจ	และเพื่ อให้แน่ใจว่าผู้
ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทฯ	ได้รับสารสนเทศท่ี เช่ือถือได้อย่าง
เท่าเทียมและทันท่วงที 	บริ ษัทฯ	 จึงได้กำ าหนดระเบียบการ
กำากับการใช้ข้อมูลภายใน	และระเบียบการซื้ อขายหลักทรัพย์ 
ของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
เก่ียวกับหลักทรัพย์	และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ 
สรุปสาระสำาคัญได้ดังน้ี

1.	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	ท่ีได้รับทราบข้อมูล 
ต้องไม่ ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริ ษัทฯ	หรือข้อมูลภายใน
ท่ี มีสาระสำ าคัญต่อการเปล่ี ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์
ท่ี ยั งมิ ได้ เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย	เพื่ อการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ	อันนำา 
มาซึ่ งผลประโยชน์ของตัวเองและผู้ อ่ืน	โดยให้หลีกเล่ี ยงหรือ
งดการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ		ในช่วง	1	เดือน	ก่อน
การเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน	และอย่างน้อย	2	 วัน
ทำาการ	ภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชนแล้ว

2.	บริษัทฯ	มีหน้าท่ี เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการดำาเนินงาน 
ท่ี สำ าคัญของบริ ษัทฯ	 ให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและ

อย่างท่ั วถึง	โดยผ่านส่ือและวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ
นโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	กำาหนด	และผ่านสื่ ออ่ืนๆ	
ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	และประชาสัมพันธ์	เพื่ อให้แน่ใจว่า 
ข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและ
เท่าเทียม

3.	บริ ษัทฯ	 มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้าน
ระบบคอมพิ วเตอร์ และข้ อมู ลสารสนเทศอย่ างเข้ มงวด	
เพ่ื อป้องกันไม่ ให้ข้อมูลข่ าวสารท่ี สำ าคัญถูกเปิดเผย	 ท้ั งน้ี 	
บริษัทฯ	ได้จำากัดการเข้าถึงข้อมูลภายใน	ซึ่ งยังไม่ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน	แต่เพียงผู้ มีหน้าท่ี ผู้ เก่ี ยวข้อง	ได้แก่ 	เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 	และ
ฝ่ายกำากับดูแลกิจการ

หากมีการกระทำาท่ี ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น	บริษัทฯ 
จะดำาเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี 
ได้แก่	การตักเตือนด้วยวาจา	ตักเตือนด้วยหนังสือ	ตัดค่าจ้าง 
พักงาน	เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย	หรือดำาเนินคดีตามกฎหมาย

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ 

กลุ่ มบริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่ ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลท่ี ดี	
มีความโปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	โดยมีความมุ่ งม่ันท่ี
จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ	สังคม	
และส่ิงแวดล้อม	ท้ังน้ี 	บริษัทฯ	ต้ังม่ันท่ีจะดำารงตนให้เป็นบริษัท
ท่ี เป็นแบบอย่างท่ี ดีของสังคม	 (Good	Corporate	Citizen)	
ในการดำ าเนินธุรกิจอย่างยั่ งยืน	และสามารถบริหารกิจการ
ให้ เติบโตอย่างม่ั นคงและเป็นท่ี ยอมรับในสังคมบนพ้ืนฐาน 
ของจรรยาบรรณธุรกิจและหลักการกำ ากับดูแลกิจการท่ี ดี	
รวมท้ั งสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ กับผู้ ถือหุ้ นได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงผลกระทบในการดำาเนินธุรกิจท่ี มีต่อ
ผู้ ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทฯ	ในทุกด้าน	เพื่ อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ ถือหุ้ น	 ผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ เก่ี ยวข้อง	 เพราะบริ ษัทฯ	
เชื่ อว่าทรัพยากรและส่ิ งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยขับ
เคล่ื อนให้ประเทศชาติ เติบโตได้อย่างแข็ งแกร่ ง	 ซึ่ งจะเป็น
แรงส่งเสริมท่ี ช่วยให้บริษัทฯ	สามารถเติบโตได้อย่างยั่ งยืน 
ในอนาคตเช่นเดียวกัน	 ในรอบปี ท่ี ผ่ านมา	บริ ษัทได้ มีการ
ติดตามเพื่ อให้ เกิดการปฏิบั ติตามการกำากับดูแลกิจการท่ี ดี	
และเพื่ อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขอ
งบริ ษัทฯ	โดยแบ่งเป็น	8	หมวด	ดังน้ี
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมตามหลักการ
กํากับกิจการที่ ดี

บริษัทฯ	ยึดม่ันในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส	ซื่ อสัตย์
สุจริต	เป็นธรรม	มีจรรยาบรรณ	และต้ั งม่ันท่ี จะดำาเนินธุรกิจ
ตามหลักจริ ยธรรมและการแข่ งขันทางการค้าอย่ างเสมอ
ภาคกัน	 รวมถึงปฏิเสธการกระทำาท่ี ขัดต่อการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม	อาทิ เช่น	 การแสวงหาข้อมูลท่ี เป็นความลับของ
คู่ แข่งทางการค้า	การเรียก	รับ	และไม่ ให้ผลประโยชน์ใด	ๆ	
ท่ี ไม่สุจริตทางการค้า	เป็นต้น	และยึดม่ั นในการปฏิบั ติตาม
นโยบาย	ระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัทฯ	ตามหลักการกิจการท่ี ดี 
นอกจากน้ี 	บริ ษัทฯ	ส่ งเสริมให้ มี โครงการรณรงค์การเสริม
สร้ างและปลูกจิตใต้สำ านึกให้แก่ บุคลากรของบริ ษัทฯ	 ใน 
ทุกระดับชั้ นให้ เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริ ษัทฯ	 มี การบริหารกิจการบนพื้ นฐานความโปร่ งใส	 มี
จริยธรรม	ยึดม่ันในหลักการการกำากับดูแลกิจการ	และปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ี เ ก่ี ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน	 การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าท่ี ของรัฐ
หรือภาคเอกชน	โดยบริ ษัทฯ	ได้กำ าหนดโครงสร้างองค์กรให้
มีการแบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบ	กระบวนการทำางาน	และ
สายการบั งคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน	
เพื่ อให้มีการถ่วงดุลอำานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม	นอกจากน้ี 	บริ ษัทฯ	ยังได้กำาหนด
แนวทางการปฏิบั ติ ให้แก่กรรมการ	 ผู้ บริหาร	และพนักงาน
ของบริ ษัทฯ	และบริ ษัทย่อย	ดังน้ี
 
	 1)	ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	
ดำ าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ
ท้ั งทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานท่ี
เก่ี ยวข้อง	และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชันน้ี อย่างสม่ำาเสมอ
 
	 2)	กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริ ษัทฯ	มีหน้าท่ี
ต้องรายงานให้บริษัทฯ	ทราบถึงการกระทำาท่ี เข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปชันท่ี เก่ี ยวข้องกับบริ ษัทฯ	โดยแจ้งต่อผู้ บังคับบัญชา 
หรือบุคคลท่ี รับผิดชอบ	 และให้ความร่ วมมือในการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงต่าง	ๆ
 
	 3)	บริษัทฯ	จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองผู้ ร้องเรียนท่ี
แจ้งเรื่ องการทุจริตคอร์รัปชัน	รวมท้ังบุคคลท่ี ให้ความร่วมมือ 
ในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

 
	 4)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	และฝ่ายจัดการ 
ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
และมีหน้าท่ีในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน	เพ่ือส่ือสารไปยังพนักงานและผู้ ท่ี เก่ียวข้อง 
ทุกฝ่าย	รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ 
ต่าง	ๆ	เพื่ อให้เหมาะสมกับการเปล่ี ยนแปลงของสภาพธุรกิจ	
ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อกำ าหนดของกฎหมาย
 
	 5) 	 ผู้ ท่ี กระทำ าการทุ จริ ตคอร์ รั ปชั นจะต้องได้ รั บการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ	กำาหนดไว้	และ
อาจได้รับโทษตามกฎหมาย	หากการกระทำาน้ั นผิดกฎหมาย
 
	 6)	 จั ดให้ มี การส่ื อสารนโยบายการต่อต้ านการทุ จริ ต
คอร์รัปชันไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัทฯ	ผ่านช่องทาง 
ต่าง	ๆ 	เช่น	การอบรมพนักงาน	ระบบสื่ อสารภายในของบริษัทฯ 
เพื่ อให้ ผู้ เก่ี ยวข้องทราบและนำานโยบายไปปฏิบัติ 	เป็นต้น
 
	 7)	บริ ษัทฯ	กำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส	โดยส่งเสริม
ให้มีการสื่ อสารท่ีหลากหลายช่องทาง	เพื่ อให้พนักงานและผู้ มี 
ส่วนเก่ี ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย	และจัดให้มี
มาตรการการปกป้องผู้ แจ้งเบาะแส	โดยมีการปกป้องตัวตน
ของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด	เพื่ อหลีกเล่ี ยงการถูกลงโทษ
หรือถูกโยกย้ ายท่ี ไม่ เป็นธรรม	 รวมถึงมีการแต่งต้ั งบุคคล
เพ่ื อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ี มีการแจ้งเข้ามา	บริ ษัทฯ	
สนับสนุนให้คู่ สัญญา	คู่ ค้า	หรือบุคคลอ่ืนท่ี ต้องปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ี เก่ี ยวข้องกับบริ ษัทฯ	 รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันของบริ ษัทฯ	
 
	 8)	 บริ ษัทฯ	 มีนโยบายในการสรรหาหรื อการคัดเลือก
บุคลากร	การเล่ื อนตำาแหน่ง	 การฝึกอบรม	การประเมินผล
การปฏิบั ติ งาน	 และการกำ าหนดค่าตอบแทนของพนักงาน
และลูกจ้างของบริ ษัทฯ	อย่ างเป็นธรรมและเพียงพอ	 เพื่ อ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร	และเป็นการสร้าง
หลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริ ษัทฯ
 
	 9)	 บริ ษัทฯ	 จัดให้ มีระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบ
การจัดซื้ อจัดจ้าง	 โดยกำ าหนดวงเงิน	 ตารางอำ านาจอนุ มั ติ	
วัตถุประสงค์ในการทำ ารายการ	และผู้ รับ	ซึ่ งต้องมี เอกสาร
หลักฐานท่ี ชัดเจนประกอบ	และมีการกำาหนดอำานาจอนุมัติใน
แต่ละระดับอย่างเหมาะสม	เพื่ อความชัดเจนในการดำาเนินการ 
ในเรื่ องท่ี มีความเส่ี ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันใน
เรื่ องดังต่อไปน้ี 	ให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ต้องปฏิบั ติ ด้วยความระมัดระวัง	และตรวจสอบให้แน่ชัด
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	 •	 การให้ 	 มอบหรือรับของกำ านัล	 และการเล้ี ยงรับรอง
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่ งใส	ถูกต้องตามกฎหมาย	 เป็นตาม
ธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณี นิ ยมในมูลค่ าท่ี
เหมาะสม
	 •	การให้หรือรับเงินบริจาค	หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไป 
อย่างโปร่งใส	และถูกต้องตามกฎหมาย	โดยต้องม่ันใจว่าการ
ให้หรือรับเงินบริจาค	หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการ
อำาพรางการติดสินบน
	 •	ในการดำาเนินกิจการ	การติดต่อ	การเจรจา	การประมูล	
และการดำาเนินการอ่ืน	ๆ	กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะ
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส	และถูกต้องตามกฎหมาย	นอกจากน้ี	 
กรรมการ	 ผู้ บริหาร	พนักงาน	 และลูกจ้างของบริ ษัทฯ	 จะ
ต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้ นตอนของการดำาเนินกิจการ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทฯ	 มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ
มนุษยชน	โดยการปฏิบั ติ ต่อผู้ ท่ี มีส่วนเก่ี ยวข้องไม่ ว่าจะเป็น
พนักงาน	ชุมชน	และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ 	คำานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ี
เท่าเทียมกัน	ไม่ละเมิดสิทธิ ข้ั นพ้ื นฐาน	และไม่ เลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่ องของเชื้ อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	ภาษา	สี ผิว	
เพศ	อายุ	การศึกษา	สภาวะทางร่างกาย	หรือสถานะทางสังคม	
รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ ให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ	เข้าไปมีส่วน
เก่ี ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 การใช้แรงงาน
เด็ก	 และการคุกคามทางเพศ	 เป็นต้น	นอกจากน้ี 	 บริ ษัทฯ	
ได้ส่ งเสริมให้ มีการเฝ้าระวังการปฏิบั ติตามข้อกำ าหนดด้าน
สิทธิมนุษยชน	 โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น	และช่องทางในการร้องเรียนสำาหรับผู้ ท่ี ได้รับความ
เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ 	อันเกิดจากการดำาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ	และดำาเนินการเยียวยาตามสมควร

4. การปฏิบั ติ ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริ ษัทฯ	ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และปฏิบั ติ ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	 อันเป็นปัจจัย
ท่ี จะช่วยเพิ่ มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างย่ั งยืนของบริษัทฯ	
ในอนาคต	ท้ั งน้ี 	บริ ษัทฯ	ได้กำ าหนดนโยบายและแนวปฏิบั ติ
โดยยึดตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	ซึ่ ง
รวมถึงประกันสั งคม	 กองทุนเงินทดแทน	 และการจัดให้ มี
สวัสดิการพนักงานในระดับต่าง	ๆ	ครอบคลุมประกันสุขภาพ	
การคุ้ มครองและประกันภัย	อีกท้ั ง	บริษัทฯ	ยังส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร	โดยจัดให้มีการจัดอบรม	สัมมนา	รวมถึงส่งบุคลากร

เข้าร่วมสัมมนา	และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง	ๆ	ท่ี เก่ี ยวข้อง
เพ่ื อพัฒนาความรู้ 	ความสามารถศักยภาพของบุคลากร	รวม
ถึงปลูกฝังทัศนคติท่ี ดี 	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และการทำางาน
เป็นทีมแก่บุคลากร	 รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ
แสดงความคิดเห็น	หรือร้องเรียนเก่ี ยวกับการปฏิบั ติอย่าง
ไม่ เป็นธรรมหรือการกระทำ าท่ี ไม่ถูกต้องในบริ ษัทฯ	 รวมถึง
ให้การคุ้ มครองพนักงานท่ี รายงานเรื่ องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย

บริ ษัทฯ	 มุ่ งม่ั นในการดำ าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า	 ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการตลอด
ห่วงโซ่ ธุรกิจดำ าเนินธุรกิจ	การพัฒนาสินค้าและบริการของ 
บริ ษัทฯ	 และบริ ษัทในเครือ	 เพื่ อสร้ างความพึ งพอใจและ
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า	ควบคู่ ไปกับการสร้างผลตอบแทนต่อ 
ผู้ มีส่ วนได้ เสียทุกกลุ่ มอย่างยั่ งยืนในระยะยาว	 และยึดม่ั น
ในหลักการปฏิบั ติ ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความรับผิด
ชอบ	ความซื่ อสัตย์ 	และความเอาใจใส่ 	ท้ั งน้ี การดำาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ	 มีความเก่ี ยวข้องกับผู้ มีส่วนได้ เสียหลายกลุ่ ม	
อาทิ 	ลูกค้า	คู่ ค้า	ผู้ ถือหุ้ น	คู่ แข่งทางการค้า	เจ้าหน้ี 	ภาครัฐ	
พนักงาน	 ไปจนถึงชุมชน	สั งคม	และสิ่ งแวดล้อม	ซึ่ งแต่ละ
กลุ่ มย่อมมีความต้องการท่ี แตกต่างกัน	บริษัทฯ	 จึงกำ าหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ เสียให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของแต่ละกลุ่ ม	โดยมีรายละเอียดดังน้ี

5.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ บริโภค

บริ ษัทฯ	 และบริ ษัทในเครือมุ่ งม่ั นสร้ างความพึงพอใจและ
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า	ควบคู่ ไปกับการสร้างผลตอบแทน
ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ มอย่างยั่ งยืนในระยะยาวและยึดม่ัน
ในหลักการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ	ความซื่ อสัตย์	
และความเอาใจใส่ลูกค้า	รายละเอียดดังน้ี
 
	 •	บริ ษัทฯ	คำานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและ
ประสิทธิภาพในการผลิต	 โดยมุ่ งเน้นผลิตสินค้าท่ี มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล	 รวมถึ งพัฒนาระบบการ
บริหารการบริการเพ่ื อให้ลูกค้าได้ รับสินค้าและบริการท่ี มี
คุณภาพและได้รับความพึงพอใจสูงสุด	
	 •	บริษัทฯ	มีโครงการท่ีพัฒนาคิดค้นสินค้าและบริการใหม่
อย่างต่อเน่ือง	เพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	เพ่ือให้ 
ลู กค้ าได้ ใช้ สินค้ าท่ี หลากหลาย	 มี คุณภาพและมาตรฐาน	
และตรงความต้องการ	บริษัทฯ	ยึดม่ั นในการทำาการตลาดท่ี
เป็นธรรม	 โดยกำ าหนดนโยบายการให้ข้อมูลเก่ี ยวกับสินค้า
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และบริการของบริ ษัทท่ี ถูกต้อง	ไม่บิดเบือน	คลุมเครือ	หรือ
โฆษณาเกินจริง	เพ่ื อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียง
พอในการตัดสินใจ	
	 •	บริษัทฯ	คำานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า	และมุ่ งม่ันท่ี
จะส่งมอบสินค้าและบริการท่ี มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยใน
ระดับสากล	และตามท่ี กฎหมายกำาหนด	 เพ่ื อให้ลูกค้าได้รับ 
ความพึงพอใจสูงสุด	 รวมถึงการออกแบบ	สร้างสรรค์ 	 และ
พัฒนาสินค้าและบริการอยู่ เสมอ	เพื่ อให้ลูกค้ามีความม่ันใจ
ในคุณภาพ	 มาตรฐาน	 และความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการของบริษัทฯ
	 •	 บริ ษัทฯ	 จั ดให้ มี ระบบลู กค้ าสั มพันธ์ เ พ่ื อใช้ ในการ
สื่ อสารติดต่อกับลูกค้า	รวมถึงการรับเร่ื องร้องเรียนเก่ี ยวกับ
คุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ	ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท	เพ่ื อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
	 •	บริ ษัทฯ	จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้ เป็นความลับ	และ
จะไม่ ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางท่ี มิชอบ

5.2 ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้า

บริษัทฯ	และบริษัทในเครือคำานึงถึงความเสมอภาคและความ
ซื่ อสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจ	อีกท้ังคำานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ 
ร่วมกับคู่ ค้าอยู่ เสมอ	โดยการปฏิบั ติตามกฎหมายและกติกา
ท่ี กำ าหนดร่วมกันอย่างเคร่ งครัด	 และมีจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจ	กำ าหนดแนวทางปฏิบั ติตามรายละเอียดดังน้ี
 
	 •	บริษัทฯ	ปฏิบั ติอย่างเสมอภาค	เป็นธรรม	และต้ั งอยู่ บน
พ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ี เป็นธรรมท้ั งสองฝ่าย
	 •	บริษัทฯ	ไม่เรียก	รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	นอกเหนือ 
จากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า	หากพบข้อมูลว่ามี
การเรียก	รับ	หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด	ๆ	ท่ี ไม่สุจริตเกิด
ขึ้ น	 บริ ษัทฯ	 จะร่ วมกันกับคู่ ค้ าตรวจสอบข้อเท็จจริง	 และ
แก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้ นอย่างรวดเร็ว
	 •	บริ ษัทฯ	และคู่ ค้า	ปฏิบัติตามเง่ื อนไขต่าง	ๆ	ท่ี ได้ตกลง 
ร่ วมกันอย่ างเคร่ งครั ด	 หากบริ ษัทฯ	 ไม่ สามารถปฏิบั ติ ได้	
จะต้องดำ าเนินการแจ้งให้คู่ ค้ าทราบล่วงหน้า	 เพื่ อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา	 โดยใช้หลักของความสม
เหตุสมผลและเป็นไปตามข้อปฏิบั ติตามกฎหมาย
	 •	บริ ษัทฯ	ไม่ ใช้อำ านาจหน้าท่ี ของตน	หรืออาศัยอำ านาจ
หน้าท่ี ของผู้ อ่ื น	 เพื่ อประโยชน์ของตน	หรือช่วยเหลือผู้ อ่ื น
ในทางมิชอบ
	 •	 บริ ษัทฯ	 ไม่ มีส่ วนร่ วมในกิจกรรมของคู่ ค้ า	 ซึ่ งขัดต่อ 

ผลประโยชน์	หรืออาจก่อความเสียหายแก่บริ ษัทฯ	
	 •	บรษัิทฯ	รกัษาความลับของคูค้่าอยา่งจรงิจังและสม่ำาเสมอ	รวมถึง 
ไม่นำาข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

5.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ น

บริ ษัทฯ	 และบริ ษัทในเครือมุ่ งสร้ างความแข็ งแกร่ งให้ กับ
องค์กรและธุรกิจในระยาว	โดยยึดม่ั นในหลักการกำากับดูแล
กิจการท่ี โปร่งใส	รอบคอบ	และจริยธรรมทางธุรกิจ	เพื่ อสร้าง
ความม่ั นใจให้ กับผู้ ถือหุ้ น	 	 และส่ งเสริ มให้ ผู้ ถื อหุ้ นได้ ใช 
สิทธิขั้ นพื้ นฐานของตน	และมุ่ งม่ันในการสร้างความพึงพอใจ 
สูงสุดให้กับผู้ ถือหุ้น	โดยคำานึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่ งยืน	
สร้างมูลค่าเพิ่ มและให้ผลตอบแทนท่ี เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง	
รวมท้ังดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ี ดี	กำาหนด
แนวทางปฏิบั ติตามรายละเอียดดังน้ี
 
	 •	บริ ษัทฯ	กำาหนดให้มีการบริหารจัดการและการปฏิบั ติ
หน้าท่ี 	 โดยนำ าความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ ใช้
อย่างเต็มความสามารถ	 ด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต	ตลอดจน
ตัดสินใจดำาเนินการใด	ๆ	ด้วยความระมัดระวัง	รอบคอบ	และ
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นทุกราย	เพื่ อประโยชน์สูงสุดของ	ผู้ ถือ
หุ้ นโดยรวม
	 •	บริ ษัทฯ	ไม่ดำ าเนินการใด	ๆ	ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
	 •	บริษัทฯ	กำาหนดให้มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน	
และมิใช่การเงิน	รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของกลุ่ มบริ ษัทฯ	
ต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกัน	สม่ำาเสมอ	และครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ ง
	 •	บริษัทฯ	กำาหนดไม่ ให้กรรมการ	ผู้ บริหารและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทในเครือ	แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง
และผู้ เ ก่ี ยวข้ อง	 โดยใช้ ข้ อมู ลภายในท่ี ยั งไม่ เ ปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ	และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจอันจะนำามา 
ซึ่ งผลเสียต่อบริ ษัทฯ	หรือบุคคลภายนอก
	 •	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ ผู้ ถือหุ้นหน่ึ งคนหรือหลายคนซึ่ ง
ถือหุ้ นตามเกณฑ์ท่ีบริ ษัทฯ	กำาหนด	สามารถเสนอเร่ื องเพื่ อ
บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม	หรือเสนอชื่ อบุคคลท่ี เห็น
ว่าเหมาะสมเพื่ อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของ 
บริษัทฯ	ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น	โดยคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ	หรือคณะกรรมการสรรหาและกำ าหนดค่า
ตอบแทนจะพิจารณากล่ันกรองความเหมาะสม	และนำาเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อไป
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5.4 ความรับผิดชอบต่อคู่ แข่งทางการค้า

บริ ษัทฯ	 และบริ ษัทในเครือมุ่ งปฏิบั ติ ต่อคู่ แข่ งทางการค้า
ให้สอดคล้องกับหลักสากล	ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ี ยว
กับหลักปฏิบั ติการแข่งขันทางการค้า	 และยึดถือกติกาของ
การแข่ ง ขั นอย่ างเป็ นธรรม	 กำ าหนดแนวทางปฏิบั ติ ตาม 
รายละเอียดดังน้ี
 
	 • 	 ประพฤติปฏิบั ติ ภายใต้กรอบกติกาของการแข่ งขั น 
อย่างเสรี 	และเป็นธรรม
	 •	 ไม่แสวงหาข้อมูลท่ี เป็นความลับของคู่ แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการท่ี ไม่ สุจริต	หรือไม่ เหมาะสม
	 •	ไม่ทำาลายช่ือเสียงของคู่ แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา	
ให้ ร้ายป้ายสี 	และโจมตีคู่ แข่งโดยปราศจากมูลความจริง

6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม

บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาธุรกิจโดยคำ านึงถึงผล 
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดการพัฒนากระบวนการดำาเนินธุรกิจ	ด้วย
การตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด	ต้ั งแต่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ	การนำาเทคโนโลยี ท่ี เหมาะสม
มาใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำาหนดท่ี เก่ี ยวข้องใน
การดูแลชุมชน	สังคม	และสิ่ งแวดล้อม	ครอบคลุมถึงการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำานึงถึงผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การรั่ วไหล	การจัดการของเสีย	
มลพิษทางอากาศ	มลพิษทางน้ำา	การใช้พลังงาน	และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยสนับสนุนให้
กระบวนการดำาเนินธุรกิจรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ	คำานึง
ถึงการใช้ทรัพยากรเพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ผ่านหลักการ	
1.ลดการใช้ 		(Reduce)	2.การใช้ซ้ำา	(Reuse)	และ	3.การนำา
กลับมาใช้ ใหม่ 	(Recycle)	เพ่ื อควบคุม	ปกป้อง	และบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการดำ าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ืองและพัฒนาองค์กรในการดูแลสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน

นอกจากน้ี 	 บริ ษัทฯ	 ได้คำ านึงถึงความสำ าคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ ยงและโอกาสจากการเปล่ี ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ	(Climate	Risks	and	Opportunities)		และเน่ื องจาก
ประเทศไทยได้แถลงเจตจำ านงในการประชุม	 Conference	
of	 the	Parties:	COP21	ณ	กรุงปารีส	 เม่ื อปี 	2558	 ว่าด้วย
การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่ งม่ั นของประเทศ	(Intended	
Nationally	Determined	Contributions:	INDCs)	ในทุกภาค
ส่วนและการลดก๊าซเรือนกระจกท่ี เหมาะสมของประเทศไทย	

(Thailand	Nationally	 Appropriate	Mitigation	Action:	
Thailand	NAMA)	บริ ษัทฯ	จึงกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า 
โดยระบุชื่ อ ผู้ ทวนสอบการจัดทำ าคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของ
องค์กรท่ี ขึ้ นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรื อน
กระจก	(อบก.)	หรือผู้ทวนสอบท่ีบริษัทเห็นว่ามีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล	เพื่ อสะท้อนถึงความมุ่ง
ม่ันในการลดผลกระทบทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมหรือการจัดการ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 โดยการบริหารจัดการด้านการ
เปล่ี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ี 	เป็นส่วนหน่ึ งในการผลักดัน 
การดำาเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ ด้านความยั่ งยืน	ในมิติสิ่ ง
แวดล้อม	 โดยมุ่ งเน้นการแสวงหาธุรกิจสู่ สั งคมคาร์บอนต่ำ า	
ควบคู่ กับการดำ าเนินธุรกิจท่ี เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมเป็นสำาคัญ	เพื่ อให้การดำาเนินธุรกิจสอดคล้องร่วมกับ 
การพัฒนาชุมชนและสังคม	กำาหนดให้มีการสร้างงานท่ี มีคุณค่า
และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรทาง
ธุรกิจ	พัฒนาคุณภาพชี วิตท้ั งเชิ งปริมาณและคุณภาพของ
พนักงาน	และสร้างคุณค่าร่วมพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนและสังคม	ผ่านการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีช่วยขับเคล่ือน
การพัฒนาและสร้างการเติบโตให้สังคมอย่างมีคุณภาพ	บริษัทฯ	
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	เพื่ อช่วยเหลือสังคม	พัฒนาคุณภาพ
ชี วิตของคนในสังคม	ส่งเสริมการดำาเนินงานด้านจิตอาสาท่ี
เก่ี ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ื อง	และ
สร้างจิตสำานึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้กับ
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ื อง	 เพื่ อดำ ารงการยอมรับและ
ความเชื่ อถือของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

8. การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

กำาหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งต้ั งคณะทำางานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยกำาหนดให้มีจำ านวนสมาชิกไม่
น้อยกว่า	3	คน	แต่ไม่ เกิน	7	คน	และคณะทำางานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมาชิก	 1	 คน	 	ทำ าหน้าท่ี เป็น
ประธานคณะทำางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายการระหว่างกัน
มาตรการหรือขั้ นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
 
การทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ	กับผู้ ท่ี เก่ี ยวข้องหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง	จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป
หรือเป็นธุรกรรมท่ี เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียว
กับท่ี วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่ สัญญาท่ั วไปในสถานการณ์
เดียวกัน	 ด้วยอำ านาจต่อรองทางการค้าท่ี ปราศจากอิทธิพล
จากการมีสถานะเป็นกรรมการ	 ผู้ บริ หาร	 หรื อบุคคลท่ี มี
ความเก่ี ยวข้อง	(แล้วแต่กรณี)	ภายใต้เง่ื อนไขท่ีสมเหตุสมผล	
สามารถตรวจสอบได้ 	ไม่ ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

กรณีที่  1  รายการระหว่างกันที่ เป็นธุรกรรมปกติทางการค้า 
และธุรกรรมสนับสนุนธุรกิจปกติทางการค้า 

เช่น	 รายการซื้ อขายสินค้าและบริการท่ี บริ ษัทฯ	 เป็นผู้ จัด
จำ าหน่ายหรือให้บริการ	 หรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ทางการค้า	 เป็นต้น	 บริ ษัทฯ	 สามารถทำ าธุรกรรมดังกล่าว
กับบุคคลท่ี อาจมีความขัดแย้งได้ 	หากธุรกรรมดังกล่าวน้ั น
มีข้อตกลงทางการค้าท่ี มีเง่ื อนไขการค้าโดยท่ั วไปในลักษณะ
ท่ี วิญญูชนจะพึ งกระทำ ากับคู่ สัญญาท่ั วไปในสถานการณ์
เดียวกัน	 ด้วยอำ านาจต่อรองทางการค้าท่ี ปราศจากอิทธิพล
ในการท่ี ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	 ผู้ บริหาร	หรือบุคคลท่ี
มีความเก่ี ยวข้อง	 และค่าตอบแทนสามารถคำ านวณได้จาก
ทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง	โดยบริษัทฯ	จะจัดทำาสรุปรายการ
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
รับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส

กรณีที่  2  รายการระหว่างกันอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากกรณีที่  1 

บริ ษัทฯ	กำ าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา
และให้ความเห็นเก่ี ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการ
และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้ น	 โดยพิจารณา
เง่ือนไขต่าง	ๆ	ว่าเป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติใน
ตลาด	ซึ่ งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ี เกิดข้ึ นกับบุคคล
ภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม	มีความสมเหตุสมผล	

และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่	ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบ
ไม่ มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ี อาจ
เกิดขึ้ น	บริ ษัทฯ	จะให้ ผู้ เชี่ ยวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของ 
บริ ษัทฯ	 เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ี ยวกับรายการระหว่างกันดัง
กล่าว	เพ่ื อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี	ท้ั งน้ี การเข้าทำารายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ	กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และ
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท	ซึ่ งจะต้อง
มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย	โดยการออกเสียง
ในท่ีประชุมน้ัน	ๆ	กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

ท้ั งน้ี 	คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	 ข้อบังคับ	
ประกาศ	 คำ าส่ั ง	 หรื อข้อกำ าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย	หรือของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์	หรือของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ 	หรือของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเก่ี ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การทำ ารายการท่ี เก่ี ยวโยงกัน	 และการได้มาหรือจำ าหน่ าย
ทรัพย์สินท่ี สำาคัญของบริ ษัทฯ	นอกจากน้ี 	บริ ษัทฯ	จะมีการ
เปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินท่ี ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
แบบรายงาน	56-1	และแบบรายงานประจำาปี	หรือสารสนเทศ
ต่าง	ๆ	ตามข้อกำาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
หน่วยงานท่ี เก่ี ยวข้อง

แนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน 
ในอนาคต

บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	อาจมีการทำารายการระหว่างกันกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลในอนาคตอย่างต่อเน่ื อง	ซึ่ งเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจการค้าปกติ โดยท่ั วไป	 และมี เง่ื อนไขเป็นไป 
ตามธุรกิจการค้าปกติ	และสามารถอ้างอิงได้กับเง่ื อนไขทาง
ธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกระทำากับ 

นอกจากน้ี 	บริ ษัทฯ	ได้ ติดตามเพ่ื อให้เกิดการปฏิบั ติตามการกำ ากับดูแลกิจการท่ี ดี 	โดยมีประเด็นเพิ่ มเติมดังน้ี



122

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บุคคลภายนอก	จะจัดทำาสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบอย่างน้อยราย
ไตรมาส	เพื่ อทำาการสอบทานรายการระหว่างกัน	โดยเปรียบเทียบ 
ราคาและเง่ือนไขการค้ากับบุคคลภายนอกเพ่ือดูความเหมาะสม 
ของราคาและเง่ื อนไขการค้ า	 พิจารณามูลค่าการซื้ อขาย 
เปรียบเทียบกับมูลค่าการซื้ อขายท้ังหมดของบริษัทฯ	บริษัทย่อย 
และบริษัทท่ี เก่ี ยวข้องกัน	และสอบถามผู้บริหารถึงเหตุผล
และความจำาเป็นในการเข้าทำารายการกับบุคคลท่ี เก่ียวข้องกัน	
อย่างไรก็ตาม	สำาหรับรายการระหว่างกันท่ี มิได้ เป็นไปตาม
ธุรกิจปกติ ท่ี อาจเกิดขึ้ นในอนาคต	บริษัทฯ	และบริ ษัทย่อย
จะจั ดให้ มี คณะกรรมการตรวจสอบเข้ ามาสอบทานการ
ปฏิ บั ติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำ ารายการ
ดังกล่าวก่อนท่ีบริ ษัทฯ	และบริ ษัทย่อยจะเข้าทำารายการน้ัน 
นอกจากน้ี 	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จะดูแลการเข้าทำารายการ
ระหว่างกันให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	คำาส่ั ง	หรือข้อกำาหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการท่ี เก่ียวโยง 
กัน	 และการได้มา	 หรื อจำ าหน่ ายซึ่ งสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ 
และบริ ษัทย่ อย	 (ถ้ ามี ) 	 รวมท้ั งปฏิบั ติ ตามมาตรฐานการ
บัญชี ท่ี กำ าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 	 ท้ั งน้ี 	 ผู้ มีส่ วนได้ เสีย
ในรายการดังกล่าวจะไม่ มีสิทธิ ในการออกเสียงอนุ มั ติการ
ทำ ารายการน้ั น	ๆ	บริ ษัทฯ	และบริ ษัทย่อยจะมีการเปิดเผย
รายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินท่ี ได้รับการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ	และ
บริ ษัทย่อย	 แบบรายงาน	 56-1	 และแบบรายงานประจำ าปี	
หรือสารสนเทศต่าง	ๆ	ตามข้อกำาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และหน่วยงานท่ี เก่ี ยวข้อง

รายการระหว่างกันท่ี มีแนวโน้มท่ีจะเกิดในอนาคตคือรายการ
เงินทดรองจ่ายระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อยและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ซึ่ งเป็นรายการท่ี ใช้ในการทดรอง
ค่าใช้ จ่ายต่าง	ๆ	ให้แก่บริ ษัทฯ	และบริ ษัทย่อย	โดยการเบิก
คืนเงินทดรองจ่ายจะเป็นไปตามนโยบายเงินทดรองจ่ายของ 
บริษัทฯ	และบริ ษัทย่อย	และมีการกำาหนดมูลค่าการอนุมัติ

การคืนเงินทดรองจ่ายในตารางอำ านาจอนุมัติอย่างชัดเจน
นอกจากน้ี 	 บริ ษัทฯ	 และบริ ษัทย่อยไม่ มีนโยบายในการให้
กรรมการบริษัทและบุคคลท่ี เก่ี ยวข้องกู้ ยืมเงินและให้กู้ ยืม
เงินจากบริษัทฯ	และบริษัทย่อยอีกในอนาคต	รวมถึง	บริษัทฯ	
และบริ ษัทย่อยจะไม่ค้ำ าประกันให้แก่กรรมการบริ ษัทและ
บุคคลท่ี เก่ี ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

ในปี 	2564	ท่ี ผ่านมามีรายการระหว่างกันท่ี เกิดขึ้ นระหว่าง 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	ซึ่ งได้เปิดเผย 
รายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำาปี
สิ้ นสุดวันท่ี 	31	ธันวาคม	2564	

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีทุจริตหรือคอร์รัปชั่ น
ในกรณี ท่ี กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานคนใดมีข้อสงสัยว่า 
การกระทำาใด	อาจเข้าลักษณะเป็นการคอร์รัปชั่ น	หรือ	เกิด
ความไม่แน่ใจควรปรึกษาผู้ บังคับบัญชาโดยตรง	หรือบุคคลท่ี
บริษัทฯ	มอบหมายให้เป็นผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน	และหากมีหลัก
ฐานว่ากรรมการ	ผู้ บริหารพนักงาน	และ/หรือ	บุคคลกระทำา
การแทนในนามบริษัทฯ	คนใดมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่ น	จะ
ต้องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางท่ีกำาหนด	ดังน้ี
 
	 -	ผ่านทางโทรศัพท์ 	02-248-3746
	 -	ผ่านทาง	E-mail:	paiboonku@gmail.com	หรือ
	 	 knn@iceconsulting.co.th
	 -	ผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
	 -	ผ่านทางไปรษณีย์	ส่งมายัง	บริษัท	ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ป	จำากัด 
	 	 (มหาชน)	“ผู้ รับแจ้งข้อร้องเรียน”
	 	 เลขท่ี 	 475	อาคารสิ ริ ภิญโญ	ชั้ น	 18	ถนนศรีอยุธยา	 	
	 	 แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400

ท้ั งน้ี 	 ผู้ รั บแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน	 หมายถึ ง	 ผู้ อำ านวยการฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล	หรือเลขานุการบริ ษัท	หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	หรือคณะกรรมการบริ ษัท
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

ผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสม่ันใจได้ ว่าข้อร้องเรียนของตน
จะได้รับการตอบสนองอย่ างจริ งจั ง	 และจะไม่ ได้ รับความ
เดือดร้อนอันเน่ื องมาจากการรายงานข้อร้องเรียน	หรือแจ้ง
เบาะแสโดยสุจริต	อย่างไรก็ตาม	พนักงานผู้ ร้องเรียนหรือ
ผู้ แจ้งเบาะแสควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและ
คำานึงถึงความถูกต้องของข้อมูลท่ี เปิดเผย

ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถให้ข้อมูลโดยไม่ต้องเปิดเผย 
ตัวตนได้ 	และบริ ษัทฯ	จะเก็บข้อมูลของผู้ ร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสไว้เป็นความลับตลอดระยะเวลาการสอบสวน	บริษัทฯ	
จะไม่ยอมให้มีการกระทำาอันเป็นการตอบโต้พนักงานท่ีร้องเรียน 
หรือแจ้งเบาะแส	และจะดำาเนินการทางวินัยต่อบุคคลท่ีพบ
ว่าได้กระทำาการตอบโต้ดังกล่าวตามขั้ นตอนท่ี เหมาะสม	เพื่ อ
ป้องกันมิให้กระทบต่อการทำางาน	และ/หรือความสัมพันธ์
ด้านการทำางานของพนักงานท่ี แสดงตนและแจ้งเบาะแส
กรณี ท่ีพนักงานเปิดเผยข้อมูลโดยไม่สุจริต	อาทิ	การเปิดเผย
ข้อมูลเก่ี ยวกับการร้องทุกข์ส่วนตัว	หรือมี เจตนาทำาให้ เกิด
ความแตกแยกภายในกลุ่ มบริ ษัท	หรือเป็นข้อมูลท่ีพนักงาน
ไม่เชื่ ออย่างแท้จริงว่าเป็นความจริง	อาทิ	ข่าวลือ	หรือในกรณี
การเปิดเผยข้อมูลเป็นการกระทำาเพื่ อผลประโยชน์ส่วนตัว	
การกระทำาดังกล่าวจะถือการกระทำาผิดอย่างร้ายแรง	บริษัทฯ	
จะจัดให้มีการดำาเนินการสอบวินัย	เพ่ื อพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบของบริ ษัทฯ	ต่อไป

การปอ้งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ	ได้กำ าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ	ผู้ บริหาร	และ
พนักงานจะต้องปฏิ บั ติหน้าท่ี เพื่ อผลประโยชน์ สู งสุดของ 
บริษัทฯ	กรณี ท่ี บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ี ยวข้องใน
รายการท่ีพิจารณา	 บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท่ี มีหน้าท่ี รายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบท่ี ดูแลในเรื่ องดังกล่าวทราบและไม่ ร่ วมพิจารณาการ
ทำาธุรกรรมดังกล่าว

ในปี ท่ี ผ่ านมา	 บริ ษัทฯ	 ได้ตรวจสอบกรณี ท่ี อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีข้อสรุปดังน้ี
 
•	 หลังจากได้แต่งต้ั งผู้ ตรวจสอบภายใน	 ให้ เร่ิ ม	 ตรวจสอบ
ภายใน	 	 ในไตรมาส	 4	 	 บริ ษัทท่ี ได้รับแต่งต้ั งได้ตรวจสอบ
ธุรกรรมของบริษัทท่ี มีกับคู่ ค้าและมีขนาดรายการด้านรายได้ 

ประมาณ	660	ล้านบาท	รวมท้ั งสิ้ น	118	รายการ	พบว่าไม่ มี
รายการใดท่ี มีส่วนเก่ี ยวข้องกับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานของบริ ษัท

การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์

บริ ษัทฯ	 มีการดูแลเรื่ องการใช้ข้อมูลภายในให้ เป็นไปตาม
กฎหมายและตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ี ดี	โดยได้กำาหนด
ไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรใน	 	จรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ท่ี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริ ษัท	โดยสรุปนโยบายสำาคัญดังน้ี

บริ ษัทฯ	 ได้กำ าหนดให้กรรมการ	 ผู้ บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง
และท่ีปรึกษา	รับทราบถึงประกาศท่ี เก่ี ยวข้องของสานักงาน
คณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ท่ี กำ าหนดให้กรรมการและผู้ บริหาร
มีหน้าท่ี รายงานการเปล่ี ยนแปลง	 การถือครองหลักทรัพย์ 
ต่อสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59	แห่งพระ
ราชบัญญั ติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 	 พ.ศ.	 2535	
ภายใน	3	 วันทำาการ	นับจากวันท่ี มีการเปล่ี ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ 	 และให้แจ้งให้ เลขานุการบริ ษัทรับทราบ
เพื่ อจัดทำาบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจำานวนหลักทรัพย์
ของกรรมการ	และผู้บริหารเป็นรายบุคคล	เพ่ือนำาเสนอให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบ	นอกจากน้ัน	ยังได้แจ้งบทลงโทษ
หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตามข้อกำ าหนดดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ	มีข้อกำาหนดห้ามนำาข้อมูลภายใน	เปิดเผยแก่บุคคล
ภายนอกหรือผู้ ท่ี มิได้มีส่วนเก่ียวข้อง	และห้ามทำาการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในช่วง	1	เดือน	ก่อนท่ีข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอ่ืน 
ท่ี มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ/กลุ่ มบริ ษัท
จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน	 และต้องไม่ซื้ อขายหลักทรัพย์ 
ของบริ ษัทฯ	 จนกว่ าจะพ้นระยะเวลา	 24	 ชั่ วโมง	 นับแต่  
ได้ มี 	 การเปิดเผยข้อมูลน้ั นสู่ สาธารณะท้ั งหมดแล้ว	การไม่
ปฏิบั ติตามข้อกำ าหนดดังกล่าว	 ถือเป็นการกระทำ าผิดวิ นัย 
ของบริ ษัทฯ	หากกรรมการ	ผู้ บริหารหรือพนักงาน	ท่ี ได้ ล่วง
รู้ ข้ อมูลภายในท่ี สำ าคัญ	คนใดกระทำ าผิดวิ นัยจะได้รับโทษ
ต้ั งแต่ 	การตักเตือน	การตัดค่าจ้าง	การพักงานโดยไม่ ได้รับ
ค่าจ้าง	จนถึงการเลิกจ้าง

ท้ั งน้ี 	แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริ ษัทแล้ว
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 วันท่ี 	21	กุมภาพันธ์ 	2565
เรียน		 ท่านผู้ ถือหุ้ น	บริ ษัท	ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ ป	จำ ากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริ ษัท	 ไอแอนด์ไอ	กรุ๊ ป	 จำ ากัด	 (มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	ซึ่ งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ
จำ านวน	 3	 ท่าน	 มี คุณสมบั ติครบถ้วนสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 และข้อกำ าหนดของสำ านักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	(กลต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	ประกอบด้วย	นาย
ไพบูลย์ 	คุจารีวณิช	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นายยศ	กิมสวัสด์ิ 	และ	นายเอกก์ 	ภทรธนกุล	เป็นกรรมการตรวจ
สอบ	โดยมี 	นางกนกนุช	ณ	ระนอง	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ	ตามท่ี ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	และตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมท้ั งเป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมีนโยบายมุ่ งเน้นให้บริ ษัทฯ	ปฏิบั ติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ี ดี 	มีการ
บริหารจัดการความเสี่ ยงท่ี มีผลกระทบสำาคัญต่อองค์กร	 รวมท้ั งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	
 
	 ในปี	2564	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมท้ั งสิ้ นจำานวน	4	ครั้ ง	โดยรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านจะปรากฎอยู่ ในหัวข้อ	“โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ”	โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร	ผู้ ตรวจ
สอบภายใน	และผู้ สอบบัญชีในเรื่ องท่ี เก่ี ยวข้อง	ซึ่ งสามารถสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าท่ี 	ได้ ดังน้ี

1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริ ษัทฯ	ประจำ าปี 	 2564 
ท้ั งในส่ วนงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	 ร่ วมกับฝ่ายบริหารและผู้ สอบบัญชี ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริ ษัทฯ	 เพื่ ออนุ มั ติ ต่อไป	ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้ สอบบัญชี ในเร่ื องความถูกต้องครบถ้วนของงบการ
เงิน	ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 	วิธีการบันทึกบัญชี 	การเปล่ี ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี 	การเปิดเผยหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน	การปรับปรุงรายการบัญชี ท่ี สำาคัญซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงิน	รวมถึงขอบเขตการตรวจสอบ	โดยในปี	
2564	ผู้ สอบบัญชีไม่ ได้ มี ข้อสังเกตท่ี เป็นสาระสำาคัญ	และไม่พบพฤติการณ์ อันควรสงสัยแต่ประการใด

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ	มีระบบรายงานทางการเงินท่ี เหมาะสม	เพื่ อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ี ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง	อันเป็นสาระสำาคัญ	และมีการจัดทำาตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและและกํากับดูแลการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส	ซึ่ ง
ครอบคลุมด้าน	บัญชีการเงิน	การใช้ทรัพยากร	การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน	การปฏิบั ติงาน	เทคโนโลยีสารสนเทศ	
การปฏิบั ติตามกฎระเบียบข้อบังคับ	และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน	ซึ่ งไม่พบประเด็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องท่ี เป็นสาระสำาคัญ	

สำ าหรับงานตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในให้ เป็นไปตามนโยบาย
การตรวจสอบและแผนการตรวจสอบท่ี ได้อนุมั ติไว้ 	 รวมท้ั งพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อการเพิ่ มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน	ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำ าเสมอ
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	การควบคุมภายในของบริ ษัทฯ	มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำาเนินธุรกิจ	
รวมท้ั งมีระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ	เป็นไปอย่างอิสระ	แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับกลยุทธ์ 	และความเส่ี ยง
ของของบริ ษัทฯ

3. การสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ ยวโยงหรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการท่ี เก่ี ยวโยงกันหรือรายการท่ี อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	 โดยยึดหลัก
ความสมเหตุสมผล	ความโปร่งใส	การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นแนวทาง	อีกท้ั ง	ได้รับ 
การยืนยันจากผู้ บริหารว่าบริ ษัทฯ	 ได้ปฏิบั ติตามกฎหมายและข้อกำ าหนดต่าง	 ๆ	 มีการเปิดเผยรายการเก่ี ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกำ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	จากรายงานและคำายืนยันของผู้บริหารท่ี รับผิดชอบ	
 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล	เป็นปกติทางธุรกิจ	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ	ถูกต้องและครบถ้วน	ตามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	 ข้อกำ าหนดของตลาดหลักทรัพย์	
และกฎหมายท่ี เก่ี ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ ยง
บริษัทฯ	 ได้ มีการจัดทำ าระบบบริหารความเสี่ ยงของบริ ษัทฯ	 ระดับองค์กร	 โดยผู้ บริหารแต่ละสายงานเป็นผู้ ประสานงาน
และรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ ยง	 คณะกรรมการบริ ษัทเป็นผู้ พิจารณาโครงสร้าง	 กรอบการบริหารความเสี่ ยง	 และ
แผนการจัดการความเส่ี ยง	รวมท้ั งทบทวนความเสี่ ยงและติดตามการบริหารความเสี่ ยง	การพิจารณาปัจจัยเสี่ ยงท้ั งภายใน
และภายนอก	โอกาสท่ี จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ ยง	เพื่ อให้อยู่ ในระดับท่ี ยอมรับได้ 	รวมท้ั งสอบทาน
สัญญาณเตือนภัยตามหลักการท่ี กำ าหนดไว้	 	

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	บริ ษัทฯ	 มีระบบการบริหารความเสี่ ยงท่ี เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการดำาเนินธุรกิจ 
โดยมีการประเมินความเส่ี ยง	 การบริหารความเสี่ ยงและการติดตามความคืบหน้า	 รวมท้ั งมีการทบทวนความ	 เสี่ ยงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ท่ี เปล่ี ยนแปลงไปอย่างสม่ำาเสมอ

5. การปฏิบั ติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ	จัดให้มีการติดตาม	วิ เคราะห์	และรายงานการเปล่ี ยนแปลงของกฎหมาย	กฎระเบียบต่าง	ๆ	ท่ี เก่ี ยวข้องกับบริ ษัทฯ	
และดำาเนินการให้บริ ษัทฯ	 ถือปฏิบั ติตามกฎหมาย	กฎระเบียบต่างๆ	 น้ั นอย่างถูกต้อง	และคณะกรรมการตรวจสอบได้เฝ้า
ติดตามจากการสอบทานงานต่าง	ๆ	 เพ่ื อให้ ม่ั นใจว่าบริ ษัทฯ	 ได้ ถือปฏิบั ติตามข้อกฎหมายต่าง	ๆ	 ท่ี เก่ี ยวข้อง	 ท้ั งพระราช
บัญญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	 ประกาศข้อกำ าหนดของคณะกรรมการกำ ากับตลาดทุน	 สำ านักงาน	 ก.ล.ต.	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนของหน่วยงานท่ี เก่ี ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ	ท้ั งน้ี 	คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่าบริ ษัทฯ	ได้ ถือปฏิบั ติตามกฎหมาย	และกฎระเบียบท่ีบังคับใช้ กับบริ ษัทฯ	แล้ว

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบั ติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	เห็นว่าคณะกรรมการตรวจ
สอบได้ปฏิบั ติครบถ้วนตามกฎบัตรฯ	และได้รายงานผลการปฏิบั ติงาน	รวมท้ั งนำาเสนอข้อเสนอแนะ	แจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบทุกคร้ั งท่ี มีการประชุมสรุปโดยภาพรวมแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัท	ตลอดจนผู้
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บริหารของบริษัทฯ	มีจริยธรรมและความมุ่ งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่ อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	อย่างมีคุณภาพ	อีกท้ั ง 
ได้ให้ความสำาคัญอย่างย่ิ งต่อการดำ าเนินงานภายใต้ระบบการกำากับดูแลกิจการท่ี มีประสิทธิผล	 โปร่งใส	และเชื่ อถือได้ 	 มี
ระบบควบคุมภายในท่ี เหมาะสมเพียงพอ	และรายงานทางการเงินท่ี เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ท่ี รับรองท่ั วไป	 รวมท้ั ง
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี เก่ี ยวข้อง

7. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งต้ั งผู้ สอบบัญชี ประจําปี  2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากภายนอกของบริษัทฯ	รวมท้ั งค่าตอบแทนการสอบบัญชี	โดยในปี
ท่ีผ่านมา	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน	รวมท้ั งความรู้ 	ความเชี่ ยวชาญ	และความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี	เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	จึงได้เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท	เพื่ อขออนุมัติ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งต้ั ง	นางสาวรจนาถ		ปัญญาธนานุศาสตร์	จากบริษัท	ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ 
คู เปอร์ส	เอบี เอเอส	จำ ากัด	เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ	รวมท้ั งเสนออนุมัติ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำ าหรับปี 	2564

	 โดยสรุปภาพรวมแล้ว	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบั ติหน้าท่ี อย่ างอิสระ	 โดยใช้ความรู้ ความสามารถ	 และความ
ระมัดระวัง	รอบคอบ	ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	อย่างสร้างสรรค์	เพื่ อประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่าง
เท่าเทียมกัน	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	รายงานทางการเงินของบริษัทฯ	มีความถูกต้อง	เชื่ อถือได้	สอดคล้องตาม
มาตรฐานการ	รายงานทางการเงินและตามหลักการบัญชีท่ี รับรองท่ัวไป	คณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ 
มีความมุ่ งม่ั นใน	การปฏิบั ติหน้าท่ี 	เพ่ื อให้บรรลุ เป้าหมายของบริ ษัทฯ	อย่างมี คุณภาพ	อีกท้ั งได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่ งต่อ
การดำาเนินงานภายใต้ระบบการกำากับดูแลกิจการท่ี มีประสิทธิผล	โปร่งใส	และเชื่ อถือได้ 	รวมท้ั งมีระบบการควบคุมภายใน	
การตรวจสอบภายในท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายไพบูลย์ 	คุจารีวณิช



127

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

บริษัทฯ	ได้ให้ความสำาคัญและส่งเสริมกิจกรรมเพื่ อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเน่ื อง	โดยในปี	2564	บริษัทฯ	
ได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	โดยมีรายละเอียดดังน้ี 	

2.การร่วมช่วยเหลื อสั งคม	 ด้ วยการส่ งตัวแทน
พนักงานเข้าร่ วมโครงการ	 “ช่ วยด้วย”	 ช่ วยคุณ
จากโควิดได้ ถึงบ้าน	 ในช่วงการแพร่ระบาดหนัก
ของ	Covid	-19	

3. ร่วมพัฒนาคุณภาพหลักสูตร	โดยบริษัท	ไอซี อี	
คอนซัลต้ิ ง	 จำ ากัด	 ซึ่ งเป็นบริ ษัทในเครือ	 ได้ร่ วม
ลงนามในข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 เพื่ อร่ วมพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ดิ จิ ทัลเทคโนโลยี ด้ านบัญชี และธุรกิจ	 (Digital	
Technology	for	Accounting	and	Business)	

1. การดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของ 
Covid - 19 โดยบริ ษัทฯ	ได้มอบประกันภัย	Covid	
-	19	 ติดต่อกันเป็นปี ท่ี 	2	 ให้แก่พนักงาน	และได้
จัดหาวัคซีนทางเลือกให้แก่พนักงานและครอบครัว
พนักงาน	 รวมถึงส่ งมอบชุดอุปกรณ์สำ าหรับการ
ดูแลตัวเอง	เพื่ อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน
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4. การแบ่งปันความรู้ ในรั้ วมหาวิทยาลัย	ในปี ท่ี
ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้จัดงานในรูปแบบออนไลน์	เพื่ อ
ลดความเส่ี ยงในการแพร่ระบาดของ	Covid	 -19	
โดยได้ เผยแพร่ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์
การทำ างานแก่ นิ สิต	 นักศีกษา	 ก่อนเข้ าสู่ สนาม
การทำางานจริง	

5. ร่ วมสบทบทุ นจุ ฬาสงเคราะห์ 	 โดยบริ ษัทฯ	
ได้มอบทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนอุปกรณ์ 
การเรียนออนไลน์ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
เน่ื องในงาน	“ปิยมหาราชานุสรณ์ 	2564”	

6. ร่ วมบริจาคเงิ นสมทบทุ นโครงการทางการ
แพทย์  “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” บริ ษัทฯ	ได้มอบ
เงินบริจาคให้แก่	โครงการ	"ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก"	
เพื่ อสานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กำ าเนิด	 โดยมูลนิธิ เด็กโรคหัวใจในพระอุปภัมภ์	
สมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอ	 เจ้ าฟ้ากัลยาณิ วัฒนา	
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 	โดยมีเป้าหมาย
เพื่ อช่ วยเหลือเด็กท่ี ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่
กำาเนิดและเป็นสื่ อกลางการจัดหาเด็กกลุ่ มเสี่ ยง
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รายงานและ
งบการเงินรวม
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็

ขา้พเจา้เหน็ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) 

และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดําเนินงานรวมและ

ผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

• งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สุด

วนัเดยีวกนั

• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ

• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุ

เรื่องอื่น ๆ

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของ

ผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่ม

กิจการและบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชทีี่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไป

ตามข้อกําหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นัียสําคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสําหรบัเรื่องเหล่าน้ี  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การซ้ือธรุกิจ  
  

อา้งองิถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16.1 เรื่องเงนิลงทุน 

ในบรษิทัย่อยในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อธุรกจิ 

 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดซ้ื้อ

หุน้สามญัของบรษิทั ดจิเินทฟี จํากดั (ดจิเินทฟี) ในสดัส่วน 

รอ้ยละ 60 ของหุน้สามญัทัง้หมดดจิเินทฟี โดยมมีลูค่าตาม

สญัญาซื้อขายหุน้ทัง้สิน้ 39 ลา้นบาท ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทั

ประเมนิว่าการซื้อหุน้ในบรษิทัดงักล่าวถอืเป็นการรวมธุรกจิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่องการรวม

ธุรกจิ และพจิารณาว่าดจิเินทฟีมสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของ

บรษิทั เน่ืองจากบรษิทัสามารถควบคุมบรษิทัดงักล่าวตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10 เรื่องงบการเงนิรวม  

 

กลุ่มกจิการเสรจ็สิน้การวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธ ิ

ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าจากการซือ้ดจิเินทฟี ณ วนัทีซ่ื้อ และการปัน

ส่วนตน้ทุนการซื้อธุรกจิ โดยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธิ

ทีร่ะบุไดม้มีลูค่าเท่ากบั 1.35 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่

ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 0.39 ลา้นบาท 

ลูกหน้ีการคา้ 0.80 ลา้นบาท สทิธใินสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ 

(Backlog) 1.17 ลา้นบาท รายไดร้บัล่วงหน้าและหน้ีสนิ

หมุนเวยีนอื่น 0.87 ลา้นบาท และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดั

บญัช ี0.23 ลา้นบาท 

 

ทัง้น้ีสิง่ตอบแทนทัง้หมดทีบ่รษิทัโอนให ้ประกอบดว้ยเงนิสด 

15 ลา้นบาท และสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายหาก           

ดจิเินทฟีมกํีาไรขัน้ตน้หรอืกําไรสุทธติามเงื่อนไขทีกํ่าหนดไว้

สญัญาซื้อขายหุน้อกีจํานวน 20.22 ลา้นบาท โดยผลต่าง

ระหว่างสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่ายุตธิรรมของ   

สนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าทําใหเ้กดิค่าความนิยมจํานวน 

34.41 ลา้นบาท  

 

ขา้พเจา้ใหค้วามสําคญักบัเรื่องน้ีเน่ืองจากมลูค่าของค่าความนิยม

มสีาระสาํคญัต่องบการเงนิ และการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสทิธิ

ในสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อธุรกจิรวมถงึ

เจา้หน้ีค่าซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่เกดิจากการประมาณ

การสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย โดยใชว้ธิคีดิลดกระแส

เงนิสดตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใชดุ้ลยพนิิจ

ขา้พเจา้ปฏบิตังิานดงัต่อไปน้ีเพื่อใหไ้ดห้ลกัฐานเกี่ยวกบัการ 

ทีผู่บ้รหิารประเมนิการรวมธุรกจิและวดัมลูค่ายุตธิรรมของ

สนิทรพัยท์ีร่ะบไุดท้ีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีร่บัมา 
 

• พจิารณาการประเมนิรายการซื้อธุรกจิทีจ่ดัทําโดย

ผูบ้รหิารว่ารายการดงักล่าวถอืเป็นการรวมธุรกจิตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่องการรวม

ธุรกจิ นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดป้รกึษาผูเ้ชีย่วชาญทางดา้น

บญัชขีองขา้พเจา้ในการพจิารณารายการดงักล่าว 

• อ่านสญัญาซื้อขายดจิเินทฟี รวมถงึรายงานการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุมตัใิหบ้รษิทั

เขา้ทํารายการซื้อธุรกจิเพื่อทําความเขา้ใจในรายการที่

เกดิขึน้กบัผูบ้รหิาร  

• ประเมนิการมอีาํนาจควบคุมตามเงื่อนไขทีร่ะบุใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10 เรื่อง         

งบการเงนิรวม 

• ประเมนิความเหมาะสมของการระบุสนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ี่

ไดม้าและหน้ีสนิทีร่บัมา ณ วนัซื้อธุรกจิ รวมถงึประเมนิ

ขัน้ตอนการกําหนดมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุ

ไดท้ีจ่ดัทําขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• ทดสอบการคาํนวณหามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ สทิธิ

ในสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ หน้ีสนิจากสิง่ตอบแทนทีค่าดว่า

จะตอ้งจ่าย และค่าความนิยมทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้สอบถาม

ผูบ้รหิารในการใชดุ้ลยพนิิจเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญั

ทีผู่บ้รหิารใชใ้นการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 

เช่น ประมาณการรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร อตัรากําไร

ขัน้ตน้ และกําไรสุทธ ิ

• ประเมนิความเหมาะสมของอตัราคดิลดโดยการพจิารณา

เทยีบกบัขอ้มลูของบรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัที่

สามารถอา้งองิไดจ้ากแหล่งขอ้มลูทีเ่ปิดเผยโดยทัว่ไป  

• ประเมนิความเพยีงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิ 
 

จากผลการปฏบิตัติามวธิกีารดงักล่าว ขา้พเจา้พบว่าการ

ประเมนิว่าการซื้อเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมธุรกจินัน้

เหมาะสมตามคํานิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่3 อกีทัง้พบว่าขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญัทีผู่บ้รหิารใชใ้น

การพจิารณามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีเ่กดิ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

ทีส่าํคญัของผูบ้รหิาร ขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญัทีผู่บ้รหิารใชใ้น

การประเมนิมลูค่า ประกอบดว้ย ประมาณการรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร อตัรากําไรขัน้ตน้รวมถงึกําไรสุทธ ิและอตัราคดิลดที่

ใชใ้นการคํานวณดงักล่าว 

จากการซื้อธุรกจิมคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐานทีม่อียู ่            

และวธิกีารปฏบิตัทิางการบญัชสีาํหรบัการรวมธุรกจิไดบ้นัทกึ

อย่างเหมาะสม 
 

  

  

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม  
  

อา้งองิถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 เรื่องประมาณการ

ทางบญัชทีีส่ําคญั ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ และขอ้ 20 

เรื่องค่าความนิยม 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมค่ีาความนิยม 

จํานวน 251.72 ล้านบาท ซึ่งเกดิจากการซื้อหุน้สามญัใน 

บรษิทัย่อยคดิเป็นรอ้ยละ 32 ของมูลค่าสนิทรพัยร์วมใน 

งบการเงนิรวม ผูบ้รหิารทําการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ

นิยมเป็นประจําทุกปี การทดสอบการดอ้ยค่านัน้จดัทําในระดบั

ของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดและคํานวณมลูค่าสุทธทิี่

คาดว่าจะไดร้บัคนืดว้ยวธิมีูลค่าจากการใช ้ซึง่การคํานวณมลูค่า

จากการใชต้อ้งอาศยัดุลยพนิิจทีส่าํคญัของผูบ้รหิารในการ

ประมาณการผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดในอนาคต 

รวมถงึการใชอ้ตัราการคดิลดทีเ่หมาะสมในการคดิลดกระแส 

เงนิสดดงักล่าว ขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการคํานวณ 

มลูค่าจากการใช ้ประกอบดว้ยประมาณการรายไดจ้ากการขาย

และใหบ้รกิาร อตัราการเตบิโต และอตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการคดิลด

ประมาณการกระแสเงนิสด 

 

ทัง้น้ี กลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 

ค่าความนิยมในงบการเงนิรวมจากการทดสอบดอ้ยค่าประจําปี 

พ.ศ. 2564 

 

ขา้พเจา้ใหค้วามสําคญักบัเรื่องดงักล่าวเน่ืองจากมูลค่าของ           

ค่าความนิยมมสีาระสําคญัต่องบการเงนิ และการกําหนดมลูค่า

จากการใชต้อ้งอาศยัการใชดุ้ลยพนิิจทีส่าํคญัของผูบ้รหิารในการ

ประเมนิความเป็นไปไดข้องแผนธุรกจิในอนาคต รวมถงึใชข้อ้มูล

และขอ้สมมตฐิานต่างๆ ในการคํานวณเป็นจํานวนมากซึง่มผีลต่อ

มลูค่าของค่าความนิยม 

 

ขา้พเจา้ปฏบิตังิานดงัต่อไปน้ีเพื่อประเมนิการทดสอบการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมซึง่จดัทําโดยผูบ้รหิาร 
 

• ประเมนิความเหมาะสมของการระบุหน่วยสนิทรพัยท์ี่

ก่อใหเ้กดิเงนิสด 

• หารอืกบัผูบ้รหิารเพื่อทําความเขา้ใจขอ้สมมตฐิานที่

ผูบ้รหิารใชใ้นการทดสอบการดอ้ยค่า และประเมนิขัน้ตอน

ในการทดสอบการดอ้ยค่า รวมถงึขอ้สมมตฐิานทีใ่ชเ้พื่อให้

มัน่ใจว่าผูบ้รหิารใชข้ ัน้ตอนและขอ้สมมตฐิานดงักล่าว

อย่างสมเหตสุมผลและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกจิ 

• สอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานที่

สาํคญัทีผู่บ้รหิารใชใ้นการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ

นิยมโดยเฉพาะขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัประมาณการรายได ้อตัรา

การเตบิโต และอตัราคดิลด รวมทัง้การเปรยีบเทยีบ 

ขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญักบัอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมื อตัรา

ผลตอบแทนจากแหล่งขอ้มลูภายนอก และแผนการ

ดําเนินงานทีไ่ดร้บัอนุมตัแิล้ว 

• ประเมนิความสมเหตุสมผลของแผนธุรกจิโดยเปรยีบเทยีบ

แผนธุรกจิของปี พ.ศ. 2564 กบัผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ประเมนิความเหมาะสมของอตัราคดิลดโดยการพจิารณาเทยีบ

กบัขอ้มลูของบรษิทัทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัทีส่ามารถ

อา้งองิไดจ้ากแหล่งขอ้มลูทีเ่ปิดเผยโดยทัว่ไปเพื่อใหม้ัน่ใจว่า

อตัราคดิลดทีผู่บ้รหิารใชอ้ยู่ในเกณฑท์ีส่ามารถยอมรบัได ้

• ทดสอบการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิาน 

ทีส่าํคญัเพื่อประเมนิหาปัจจยัทีม่ผีลต่อการวเิคราะหค์วาม

อ่อนไหวและผลกระทบทีเ่ป็นไปไดจ้ากการเปลี่ยนแปลง

ของขอ้สมมตฐิาน 
 

จากผลการปฏบิตัติามวธิกีารงานดงักล่าว ขา้พเจา้พบว่า             

ขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญัทีผู่บ้รหิารใชใ้นการพจิารณามลูค่าที ่

คาดว่าจะไดร้บัคนืมคีวามสมเหตสุมผลตามหลกัฐานทีม่อียู่

และอยู่ในช่วงทีย่อมรบัได ้
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่

ต่อขอ้มลูอื่น 

 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า

ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกบัความรูท้ ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  

 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ต้อง

สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อใหส้ามารถ

จดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดําเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ช่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการและ

บรษิทั 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง 

แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิ 

อนัเป็นสาระสําคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และถือว่ามสีาระสําคญั 

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่

เกิดจากข้อผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการ

แสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและ

บรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ

เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลักฐานการ 

สอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้

เกดิขอ้สงสยัอย่างมนัียสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ได ้

ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกต 

ถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงาน

ของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัต้อง

หยุดการดําเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล

ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกีารนําเสนอข้อมูลโดย

ถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรมทาง

ธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล

และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ําคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นัียสําคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบ 

ในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก

อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 

จากเรื่องทีส่ ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นัียสําคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงาน

ของผู้สอบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะ

เกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสม

เหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

             

 

 

รจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8435 

กรุงเทพมหานคร 

23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไอแอนด ์ไอ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 159,447,003 158,999,134 124,043,657 140,883,866

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น สทุธิ 12 137,408,539 88,879,680 66,479,862 54,855,771

ลกูหนี�ตามสญัญาใหบ้รกิารที�ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 13.1 126,915,398 80,236,117 84,794,991 44,403,542

คา่สทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรจ์่ายล่วงหน้า 14.1 61,544,098 54,848,120 41,896,424 41,022,716

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 32.3 - - 500,000 2,000,000

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 3,782,136 3,716,606 2,901,645 1,825,897

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 489,097,174 386,679,657 320,616,579 284,991,792

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 15 14,741,000 8,600,000 9,050,250 5,000,000

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16.1 - - 281,930,680 246,709,400

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 16.2 9,978,960 - 9,999,960 -

อุปกรณ์ สทุธิ 17 3,201,933 1,055,758 3,115,512 978,755

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 18 4,100,468 901,741 2,818,443 901,741

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สทุธิ 19 9,505,426 5,746,102 2,883,120 1,137,038

คา่ความนิยม 20 251,715,393 217,306,476 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 25 3,146,188 3,026,751 1,312,960 1,255,009

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 21 11,510,139 10,596,867 10,677,402 9,764,130

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 307,899,507 247,233,695 321,788,327 265,746,073

รวมสินทรพัย์ 796,996,681 633,913,352 642,404,906 550,737,865

กรรมการ   _____________________________________  กรรมการ   _____________________________________ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไอแอนด ์ไอ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 22 86,006,448 39,055,067 44,816,784 18,584,957

รายไดร้บัล่วงหน้าสว่นที�จะรบัรูเ้ป็นรายได้

ภายในหนึ�งปี 14.2 91,880,566 71,435,190 64,898,456 48,318,181

หนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ถงึกําหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี 23 741,417 998,627 539,397 998,627

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 3,288,073 3,936,711 - -

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 7 586,633 - 586,633 -

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 24 12,887,558 8,677,511 6,798,248 5,199,139

รวมหนี�สินหมนุเวียน 195,390,695 124,103,106 117,639,518 73,100,904

หนี�สินไม่หมนุเวียน

เจา้หนี�คา่ซื�อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 7 20,605,903 - 20,605,903 -

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 23 2,669,681 - 1,949,698 -

รายไดร้บัล่วงหน้า 14.2 2,356,049 4,090,559 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 22,025,272 17,993,732 7,293,161 7,534,801

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 47,656,905 22,084,291 29,848,762 7,534,801

รวมหนี�สิน 243,047,600 146,187,397 147,488,280 80,635,705

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไอแอนด ์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 27

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 100,000,000 หุน้

   มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 100,000,000 หุน้

มลูคา่ที�ไดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 384,580,000 384,580,000 384,580,000 384,580,000

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฏหมาย 28 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 113,775,080 48,143,506 55,336,626 30,522,160

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 553,355,080 487,723,506 494,916,626 470,102,160

สว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ 594,001 2,449 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 553,949,081 487,725,955 494,916,626 470,102,160

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 796,996,681 633,913,352 642,404,906 550,737,865

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไอแอนด ์ไอ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 253,046,738 212,655,641 202,067,177 172,731,339

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 417,477,767 333,328,333 204,570,353 177,969,445

รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาต

การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 13,740,587 3,560,245 - -

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย 16.3 - - 4,998,500 -

รายไดอ้ื�น 5,765,205 3,565,071 9,949,018 8,041,137

รวมรายได้ 690,030,297 553,109,290 421,585,048 358,741,921

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 206,413,852 172,499,543 167,919,563 141,459,907

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 274,158,696 209,873,280 141,554,618 115,687,064

ตน้ทุนขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 12,548,206 2,650,817 - -

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 40,259,146 33,266,370 20,367,850 18,658,990

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 55,440,077 56,262,710 45,166,308 46,586,305

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเครื�องมอืทางการเงนิ 586,633 - 586,633 -

กาํไรสุทธจิากอตัราแลกเปลี�ยน (261,320) (84,837) (107,960) (119,159)

ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมคา้ 16.2 21,000 - - -

รวมค่าใช้จ่าย 589,166,290 474,467,883 375,487,012 322,273,107

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 100,864,007 78,641,407 46,098,036 36,468,814

ตน้ทุนทางการเงนิ (553,389) (46,449) (524,774) (46,449)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 100,310,618 78,594,958 45,573,262 36,422,365

ภาษเีงนิได้ 30 (20,939,489) (15,823,618) (8,470,878) (7,503,372)

กาํไรสาํหรบัปี 79,371,129 62,771,340 37,102,384 28,918,993

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไอแอนด ์ไอ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น:

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 1,639,154 (1,504,107) 3,389,353 (501,912)

- ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 25 (327,832) 300,821 (677,871) 100,382

กาํไรเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษีเงินได้ 1,311,322 (1,203,286) 2,711,482 (401,530)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 80,682,451 61,568,054 39,813,866 28,517,463

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 79,319,624 62,769,408 37,102,384 28,918,993

ส่วนของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 51,505 1,932 - -

79,371,129 62,771,340 37,102,384 28,918,993

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 80,630,974 61,566,146 39,813,866 28,517,463

ส่วนของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 51,477 1,908 - -

80,682,451 61,568,054 39,813,866 28,517,463

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน 9 0.79 0.74 0.37 0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไอแอนด ์ไอ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 100,310,618 78,594,958 45,573,262 36,422,365

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,18,19 3,611,123 2,061,115 2,331,720 995,618

ตน้ทุนทางการเงนิ 553,389 46,449 524,774 46,449

ดอกเบี�ยรบั (128,491) (114,755) (359,082) (237,950)

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย - - (4,998,500) -

ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 26 5,923,938 3,929,576 3,178,965 2,029,412

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิ (312,368) (536,769) (80,781) (537,650)

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเครื�องมอืทางการเงนิที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิ 586,633 - 586,633 -

ส่วนแบ่งขาดทุนในการรว่มคา้ 16.2 21,000 - - -

กระแสเงนิสดก่อนการเปลี�ยนแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน 110,565,842 83,980,574 46,756,991 38,718,244

การเปลี�ยนแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (47,726,093) 16,823,166 (11,624,091) (5,991,123)

ลูกหนี�ตามสญัญาใหบ้รกิารที�ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ (46,679,281) (57,587,760) (40,391,449) (34,941,462)

ค่าสทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรจ์า่ยล่วงหน้า (6,695,978) (18,687,838) (873,708) (20,470,385)

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 2,520,390 (1,060,606) 1,392,894 (706,138)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (913,272) 6,249,522 (913,272) 3,312

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 46,970,100 (22,029,929) 26,234,006 1,938,691

รายไดร้บัล่วงหน้า 18,260,866 17,759,654 16,580,275 20,827,916

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 3,778,983 (4,061,062) 1,597,110 (891,930)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 (253,244) - (31,252) -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 79,828,313 21,385,721 38,727,504 (1,512,875)

เงนิสดรบัจากดอกเบี�ยรบั 130,402 115,992 367,863 229,835

จา่ยภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (24,801,198) (13,464,977) (11,684,123) (8,735,833)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 55,157,517 8,036,736 27,411,244 (10,018,873)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ไอแอนด ์ไอ กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเงนิฝากสถาบนัการเงนิที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั (6,141,000) (8,600,000) (4,050,250) (5,000,000)

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย 16.3 - - 4,998,500 22,999,310

เงนิสดจา่ยสุทธเิพื�อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 16.1 (14,605,934) - (15,000,000) -

เงนิสดจา่ยเพื�อเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 16.2 (9,999,960) - (9,999,960) -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 32.3 - - 17,500,000 13,500,000

เงนิสดจา่ยเพื�อเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 32.3 - - (16,000,000) (14,500,000)

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�ออุปกรณ์ (3,042,629) (584,393) (3,042,629) (579,152)

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (3,683,530) (1,343,183) (1,816,156) (1,154,370)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (37,473,053) (10,527,576) (27,410,495) 15,265,788

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยเพื�อชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่ (2,415,447) (615,446) (1,841,992) (615,446)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั - 165,000,000 - 165,000,000

เงนิสดจา่ยจากการออกหุน้สามญั - (4,537,500) - (4,537,500)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 29 (14,997,401) (33,000,000) (14,997,401) (33,000,000)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย (1,500) (690) - -

เงนิสดจา่ยค่าดอกเบี�ย (168,766) (46,449) (140,151) (46,449)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (17,583,114) 126,799,915 (16,979,544) 126,800,605

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 101,350 124,309,075 (16,978,795) 132,047,520

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 158,999,134 34,692,894 140,883,866 8,836,346

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 346,519 (2,835) 138,586 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 159,447,003 158,999,134 124,043,657 140,883,866

รายการเพิ�มเติมกระแสเงินสด

รายการที�ไมใ่ชเ่งนิสด มดีงันี�

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ี�เพิ�มขึ�นจากสญัญาเชา่ 4,827,918 1,614,073 3,332,460 1,614,073

เจา้หนี�สําหรบัการซื�ออุปกรณ์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - 59,984 - 59,984

เจา้หนี�ค่าซื�อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 20,605,903 - 20,605,903 -

เงนิปันผลคา้งจา่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 1,999 - 1,999 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
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สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนไวค้ ือ เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ยูนิตเลขที่ 1801 ชั้น 18 

ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

การประกอบการธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มกิจการ”) คือ การให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการใชแ้ละติดตั้งระบบ

คอมพิวเตอร์ การขายและให้ใช้สิทธิในการใช้และสนับสนุนเก่ียวกับใบอนุญาตในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้บริการด้าน

การตลาดดิจิทลั 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและข้อกําหนดภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบ

การเงนิ ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิายในนโยบายการบญัชใีนลําดบัต่อไป 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ําคญั

และการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งจดัทําขึน้ตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่ม

กิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและ

ประมาณการทีม่นัียสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณี 

ทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

145



146

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

3 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

กลุ่มกจิการไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่สําหรบัตวัเลขทีนํ่ามาแสดงเปรยีบเทยีบ เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง

การนําเสนอขอ้มลูในงวดบญัชปัีจจุบนัของกลุ่มกจิการ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ผลกระทบทีม่ตีอ่งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ตามท่ีได้

รายงานใหม่ 

บาท บาท บาท 

    

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 216,111,241 (6,237,961) 209,873,280 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 27,028,409 6,237,961 33,266,370 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

การจดัประเภท

รายการใหม่ 

ตามท่ีได้

รายงานใหม่ 

บาท บาท บาท 

    

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 121,293,692   (5,606,628) 115,687,064 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 13,052,362 5,606,628 18,658,990 

 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุ 

 

4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนว

ปฏบิตัใินเรื่องต่อไปน้ี 

• การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

• การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถงึการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 

• เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดยีวหรอืส่วนของกิจการหรอืประกอบดว้ยกิจการมากกว่า 1 

แห่ง ซึง่ไม่จําเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

• การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 

 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงคํานิยามของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหน้ีสนิในงบการเงิน 

รวมทัง้ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกิจ

ของกจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการรายงานทางการเงนิ 
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ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ไดใ้หค้ํานิยามของ “ธุรกิจ” 

ใหม่ ซึง่กําหนดใหก้ารไดม้าซึง่ธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มลูปัจจยันําเขา้และกระบวนการทีส่าํคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อ

นํามารวมกนั มสี่วนอย่างมนัียสําคญัทําใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยามของ 

“ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารที่ใหก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอ้างอิงความสามารถใน

การลดตน้ทนุออกไป 
 

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ปรบัเปลีย่นขอ้กําหนดการบญัชี

ป้องกนัความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตรา

ดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) 

นอกจากน้ี การปรบัปรุงไดกํ้าหนดใหก้จิการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงที่

ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคาํนิยามของ 

”ความมสีาระสําคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคิด 

และอธบิายถงึการนําความมสีาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

 

กลุ่มกจิการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวมาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 

โดยการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกลุ่มกจิการ  
 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ีมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้ 
 

การปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการ

บญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรน

สําหรบัรายการทีอ่าจได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

กระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบีย้อา้งองิ  
 

มาตรการผ่อนปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2  ไดแ้ก่ 

• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหน้ีสินทาง

การเงนิ (รวมถงึหน้ีสนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิและ เกณฑ์ใหม่ที่

ใชใ้นการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลกําไร

หรอืขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัท ีทัง้น้ี กจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ทีม่กีาร

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการ

ปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสําหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่

ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ ทัง้น้ี กจิการยงัคง

ตอ้งรบัรูส้่วนของความไม่มปีระสทิธผิล  
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TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 

• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวธิีการบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้

 

5 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีส่าํคญัซึง่ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัน้ี 

 

5.1  การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม 

 

ก) บริษทัย่อย 

 

บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิการมกีาร

เปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และมคีวามสามารถทําใหเ้กิดผล

กระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ํานาจในการควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไว้

ในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการมอีํานาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสูญเสยีอํานาจ

ควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

 

ข) การร่วมการงาน 

 

เงนิลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัหรอืการร่วมคา้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธิและ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนัน้มากกว่าโครงสรา้งรปูแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน 

 

การร่วมคา้ 

 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื่อกลุม่กจิการมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองการร่วมการงานนัน้ เงนิลงทุน

ในการร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการร่วมคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 
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ค) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึ่งประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ายซื้อรวมกบัต้นทุนทางตรงของเงนิ

ลงทุน 
 

กลุ่มกิจการจะรบัรู้มูลค่าภายหลงัวนัที่ได้มาของเงนิลงทุนในการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของผู้

ไดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของ

การเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกิจการ

ในการร่วมคา้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขาดทุนทีเ่กนิกว่าส่วนไดเ้สีย

ในการร่วมคา้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัหรอืไดจ่้ายเงนิเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้ 

 

ง) รายการระหว่างกนัในงบการเงินรวม 
 

รายการ ยอดคงเหลอื และกําไรทีย่งัไม่เกิดขึ้นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก กําไรทีย่งัไม่เกิดขึ้น

จรงิ ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบัการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในการร่วม

คา้ ขาดทุน ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรายการระหว่างกลุ่มกจิการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รายการนัน้จะมี

หลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 

5.2 การรวมธรุกิจ 
 

กลุ่มกจิการถอืปฏบิตัติามวธิซีื้อสาํหรบัการรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่

โอนใหส้าํหรบัการซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 

- หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 

- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า หน้ีสนิ และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าเริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัทีซ่ื้อ 
 

ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุม่กจิการมทีางเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมูลค่า

ยุตธิรรม หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 

ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ายุติธรรมของ

ส่วนไดเ้สยี ในผูไ้ดร้บัการลงทุนซึง่ถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื้อ) ในจํานวนที่

เกนิกว่ามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า ต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรม

ของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้าย 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหน้ีสิน 

จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายซึ่งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของจะไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่  
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5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

ก) สกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานของบรษิทัและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชนํ้าเสนอ

งบการเงนิของบรษิทัและกลุ่มกจิการ 

 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่

เกดิรายการ  

 

รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายชาํระทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการ

แปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ ไดบ้นัทกึไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน 

 

เมื่อมีการรบัรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย 

ในทางตรงขา้มการรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของ

อตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของกําไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนดว้ย 

 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน

เมื่อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึ่งมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า โดยเงนิเบกิเกนิบญัช ี

(ถา้ม)ี จะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

5.5 ลูกหน้ีการค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้แสดงถงึจํานวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งชําระสําหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธุิรกจิ ซึง่ลูกหน้ีโดย

ส่วนใหญจ่ะมรีะยะเวลาสนิเชื่อ 30 วนั ถงึ 60 วนั ดงันัน้ลูกหน้ีการคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหน้ีการคา้เมื่อเริม่แรกด้วยจํานวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัชําระ ใน

กรณีทีม่สี่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นัียสําคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมลูค่าในภายหลงั

ดว้ยดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายเน่ืองจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา 

 

ทัง้น้ี การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5.8 จ) 
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5.6 ค่าสิทธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ่์ายล่วงหน้าและรายได้รบัล่วงหน้า 

 

ค่าใชจ่้ายในการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึ่งจะมรีะยะเวลาการใชต้ามสญัญาทีท่ํากบัผูจํ้าหน่าย

ใบอนุญาตดงักล่าว จะรบัรูเ้ป็นค่าสทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์จ่ายล่วงหน้า และทยอย

รบัรูเ้ป็นตน้ทุนการใหใ้ชใ้บอนุญาตโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 

เงนิรบัล่วงหน้าจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมรีะยะเวลาในการให้ใช้ตามสญัญาที่ทํากับ

ลูกคา้จะรบัรู้เป็นรายได้รบัล่วงหน้า และทยอยรบัรู้เป็นรายได้จากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ตาม

ระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 

เงนิรบัล่วงหน้าจากการใหบ้รกิารใหค้ําปรกึษาแก่ลูกคา้ ซึ่งมรีะยะเวลาในการใหบ้รกิารตามสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ จะ

รบัรูเ้ป็นรายไดร้บัล่วงหน้า และทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 

5.7 รายได้ค้างรบั 

 

รายการทีเ่กดิจากรายไดท้ีก่ลุ่มกิจการมสีทิธิในการเรยีกชําระเงนิจากลูกคา้ และยงัไม่ไดอ้อกเอกสารการเรยีกชําระ

เงนิ จะรบัรูเ้ป็นรายไดค้า้งรบั นอกเหนือจากรายการทีเ่กดิจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้รบัรูโ้ดยอ้างองิตาม

ขัน้ของความสาํเรจ็ของงานทีท่ําเสรจ็ 

 

5.8 สินทรพัยท์างการเงิน 

 

ก) การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

 

กลุ่มกิจการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหน้ีตามลกัษณะการวดัมูลค่า โดยพจิารณาจาก ก) 

โมเดลธุรกิจในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื่อนไขของการ

เป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงัน้ี 

 

-  สนิทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรือด้วย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

-  สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (Amortised cost) 

 

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหน้ีใหม่กต็่อเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจใน

การบรหิารสนิทรพัยเ์ท่านัน้ 

 

สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมูลค่าเงนิ

ลงทุนในตราสารทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมูลค่าดว้ย FVPL 

เท่านัน้  

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิในวนัซื้อขายดว้ยมลูค่ายุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนการทํารายการซึง่เกี่ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ทางการเงิน ยกเว้นสนิทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน ซึง่กลุ่มกจิการจะรบัรูต้้นทุนการทํารายการในกําไรหรอืขาดทุน 
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

ในการซื้อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัทีท่ํารายการคา้ 

ซึ่งเป็นวนัที่กลุ่มกิจการเข้าทํารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นัน้ โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์

ทางการเงินออก เมื่อสิทธิในการได้รบักระแสเงนิสดจากสินทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่ม

กจิการไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 

 

ค) ตราสารหน้ี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีจะพจิารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์

ทางการเงนิและจากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงัน้ี 

 

-  ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของ

เงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) จะรบัรูด้ว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย รายไดด้อกเบีย้จะรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบี้ย

ทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู่ในรายไดอ้ื่น กําไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและกําไรขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลี่ยนจะรบัรู้ในรายการกําไรหรือขาดทุนอื่น และกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วน

รายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

 

-  มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ทีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชําระกระแส

เงนิสด ตามสญัญาที่มลีกัษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขาย จะรบัรู้ด้วยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น การเปลีย่นแปลงในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิกลุ่ม

น้ีจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรายได้อื่น และกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรู้ในกําไร 

(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน กําไรหรอืขาดทุนที่รบัรู้สะสมอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัด

ประเภทใหม่มายงักําไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว  

 

-  มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการถอืไวท้ีไ่ม่เขา้เงื่อนไขการวดัมลูค่าแบบ

ราคาทนุตดัจําหน่าย และมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน

กําไรขาดทุน โดยกําไรหรอืขาดทุนจากการวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรู้เริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในกําไร 

(ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเครื่องมอืทางการเงนิ 

 

กลุ่มกิจการโอนจดัประเภทตราสารหน้ีเมื่อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการ

เงนิเปลีย่นไปเท่านัน้ 

 

ง) ตราสารทุน 

 

กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนเป็น 2 ประเภทตามการวดัมูลค่า (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

ได)้ คอื ก) มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึง่จะไม่

สามารถรบัรูไ้ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั โดยกลุ่มกจิการพจิารณาการวดัมูลค่าดงักล่าวในแต่ละตรา

สารทุนแยกต่างหากจากกนั สําหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนและแสดง

รวมอยู่ในเงนิปันผลรบั เมื่อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนัน้ 
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จ) การดอ้ยค่า 

 

กลุ่มกจิการพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ใน

อนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ป็นตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 

ซึ่งวิธีการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน้ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตของ

สนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการค้าและสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา ซึ่งกลุ่มกจิการเลือกใช้

วธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในกําไรหรอืขาดทุน แสดงรวมอยู่ในรายการ

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร  

 

5.9 อปุกรณ์ 

 

อุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ต้นทุนเริม่แรกจะรวม

ตน้ทุนทางตรงอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัยนั์น้ 

 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาดว่าจะก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรายการออกไป 

 

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื่น ๆ กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 

 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยอ์ื่นคาํนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้อง

สนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

 

ส่วนปรบัปรุงการเช่า 3 ปี 

อุปกรณ์สาํนักงาน 5 ปี 

อุปกรณ์ตกแต่งสาํนักงาน 5 ปี 

 

กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ใหเ้หมาะสมทุกสิ้นรอบรอบ

ระยะเวลารายงาน 

 

ผลกําไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจําหน่ายอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจําหน่าย

สนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุน 
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5.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมาจะถูกบนัทกึด้วยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์

ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ่้ายเมื่อเกดิขึน้ 

 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีก่ลุ่มกจิการพฒันาขึ้นเอง - โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

รายจ่ายทีเ่กดิจากโครงการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยเ์มื่อกลุ่มกิจการแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นไป

ตามขอ้กําหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

 

- เมื่อกลุ่มกจิการสามารถวดัมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวขอ้งไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื และมคีวามเป็นไปไดท้ัง้ทางดา้นเทคนิค 

ดา้นการเงนิ ดา้นการคา้ และดา้นทรพัยากร และ 

- เมื่อกลุ่มกจิการมคีวามสามารถและความตัง้ใจทีจ่ะพฒันาใหเ้สรจ็สิ้นและนําสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนนัน้มาใชง้านหรอื

ขาย  

 

ตน้ทุนการพฒันาทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัย์ในงวดถดัไป  

 

การทยอยตดัจําหน่ายรายจ่ายที่เกิดจากการพฒันาที่กิจการบนัทกึไว้เป็นสนิทรพัย์จะเริม่เมื่อสนิทรพัย์นัน้พร้อมใช้งาน

ดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการพฒันานัน้แต่สงูสุดไม่เกนิ 10 ปี 

 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีเ่กดิขึ้นจากการรวมธุรกจิ 

 

สนิทรพัย์ความสมัพนัธ์ทีม่กีบัลูกคา้และสทิธใินสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ซึ่งไดม้าจากการซื้อธุรกจิ จะตดัจําหน่ายโดยวธิี

เสน้ตรงตามประมาณการการใหป้ระโยชน์ 

 

5.11 ค่าความนิยม 

 

กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่

บ่งชีว่้าค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี 

 

เพือ่วตัถุประสงคข์องการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดหรอื

กลุ่มของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิที่ก่อให้เกิดค่าความนิยม

ดงักล่าวขึน้ โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่

เลก็ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิการทีใ่ชใ้นการประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ 
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5.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทราบไดแ้น่นอนเป็นประจําทุกปี และเมื่อมี

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า สาํหรบัสนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิการจะทดสอบ

การดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่ง่ชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

จะรบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื ซึ่งหมายถึง

จํานวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจําหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 

 

เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดตีได้หมดไปกลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่า

สาํหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 

 

5.13 สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิ 

ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่าํระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาํระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะ

รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลืออยู่ 

กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่ส ัน้กว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และ

ระยะเวลาการเช่า 
 

กลุ่มกจิการปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่

เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สําหรบัสญัญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของ

สญัญาทีเ่ป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกิจการ

เป็นผูเ้ช่า โดยกลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่

เป็นการเช่าเท่านัน้ 
 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั หน้ีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมลูค่าปัจจุบัน

ของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ดงัน้ี 

 

-  ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายชาํระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

-  ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

-  มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

-  ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

-  ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบีย้โดยนัย

ได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่า ซึ่งก็คอือตัราที่สะท้อนถึงการกู้ยมื เพื่อให้ได้มาซึ่ง

สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 

 

สนิทรพัย์สทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ําระก่อนเริม่ 

หรอื ณ วนัทําสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจที่ได้รบัตามสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่แรก และต้นทุนการปรบัสภาพ

สนิทรพัย์ โดยค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่มมีลูค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามวิธี

เสน้ตรง สญัญาเชา่ระยะสัน้ คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตํ่า เช่น 

อุปกรณ์สาํนักงาน เป็นตน้  
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5.14 หน้ีสินทางการเงิน 

 

ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกิจการเป็นผูอ้อกเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอื

ตราสารทุนโดยพจิารณาภาระผูกพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

 

- หากกลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรือสินทรพัย์ทางการเงนิอื่นให้กบั

กจิการอื่น โดยไม่สามารถปฏเิสธการชําระหรอืเลื่อนการชาํระออกไปอย่างไม่มกํีาหนดไดนั้น้ เครื่องมอื

ทางการเงนินัน้จะจดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิ เวน้แต่ว่าการชําระนัน้สามารถชําระโดยการออก

ตราสารทุนของกลุ่มกจิการเองดว้ยจํานวนตราสารทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจํานวนเงนิทีค่งที ่

- หากกลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได้ 

เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 

เงนิกู้ยืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหน้ี

ออกไปอกีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

ข) การวดัมลูค่า 

 

ในการรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่า

หน้ีสนิทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย  

 

ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 

 

กลุ่มกจิการตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืได้มกีาร

ยกเลกิไป หรอืสิน้สุดลงแล้ว 

หากกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหน้ีสนิทางการเงนิ กลุ่มกจิการจะต้องพจิารณา

ว่ารายการดงักล่าวเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการหรอืไม ่หากเขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะตอ้ง

รบัรูห้น้ีสนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของหน้ีสนิใหม่นัน้ และตดัรายการหน้ีสนิทางการเงนินัน้ดว้ยมูลค่า

ตามบญัชทีีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไร/ขาดทุนอื่นในกําไรหรอืขาดทุน  

 

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะ

ปรบัปรุงมลูค่าของหน้ีสนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเดมิ 

(Original effective interest rate) ของหน้ีสนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่างในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื่นใน

กําไรหรอืขาดทุน 
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5.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดส้ําหรบังวดประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิไดจ้ะ

รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการที่

รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  

 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

 

ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่า

จะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด 

ๆ ในกรณีที่การนํากฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่

เหมาะสมจากจํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ และราคาตามบญัชทีี่

แสดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจาก

เหตกุารณ์ต่อไปน้ี 

 

- การรบัรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหน้ีสินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มี

ผลกระทบต่อกําไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลับรายการ

ผลต่างชัว่คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีคํานวณจากอัตราภาษีที่มผีลบังคบัใช้อยู่ หรอืที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้

ภายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชทีี่

เกีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 

 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะ

นําจํานวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการมสีทิธิ

ตามกฎหมายที่จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี

หน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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5.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดอืนหลังจากวนัสิ้นรอบ

ระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน และเบีย้เลีย้ง โดยรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถึง

วนัสิน้สุดรอบระยะเวลารายงาน กลุม่กจิการจะบนัทกึหน้ีสนิดว้ยจํานวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 

 

ข) โครงการสมทบเงนิ 

 

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทนุสาํรองเลี้ยงชพีตามขอ้บงัคบั กลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัทีต่้อง

จ่ายชําระเพิม่เตมิเมื่อไดจ่้ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึง

กําหนดชาํระ  

 

ค) ผลประโยชน์สาํหรบัวนัลาหยุดทีย่งัไม่ไดใ้ช ้

 

กลุ่มกจิการตัง้ประมาณการหน้ีสนิสาํหรบัวนัลาหยุดทีย่งัไม่ไดใ้ช ้คํานวณโดยใชจํ้านวนวนัลาหยุดทีย่งัไม่ได้

ใชข้องพนักงานกบัเงนิเดอืนปัจจุบนั ซึ่งพนักงานจะไดร้บัเงนิชดเชยจากวนัลาหยุดทีย่งัไม่ไดใ้ชไ้ม่เกนิ 5 วนั

ต่อปี 

 

ง) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 

 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอายุ 

โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จํานวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมือ่เกษยีณอายุ 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์น้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระ ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณ

การไว ้ซึ่งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใช้

อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด 

และวนัครบกําหนดของพนัธบตัรใกล้เคยีงกบัระยะเวลาที่ต้องชําระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อ

เกษยีณอายุ 

 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ทีเ่กดิขึน้จากการปรบัปรุงจากประสบการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงในขอ้

สมมตฐิานจะต้องรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้และไดร้วมอยู่ในกําไร

สะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 

 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกําไรหรอืขาดทุน 
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จ) ผลประโยชน์รางวลัการทํางานเป็นระยะเวลานาน 

 

กลุ่มกิจการจดัให้มีเงินรางวลัให้แก่พนักงานที่ทํางานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานตามนโยบายที่บริษัท

กําหนดไว ้ต้นทุนทีค่าดว่าจะเกดิจากการใหผ้ลประโยชน์น้ีจะบนัทกึคา้งจ่ายตลอดระยะเวลาการจา้งงานโดย

ใชว้ธิกีารทางบญัชเีดยีวกบัทีใ่ชใ้นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน กําไรและขาดทุนจากการประมาณ

การตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีเ่กดิขึน้จากการปรบัปรุงหรอืเปลีย่นแปลงขอ้สมมตฐิานจะรบัรูผ่้านกําไร

หรอืขาดทุนในงวดทีเ่กดิขึน้ ภาระผกูพนัน้ีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระ  

 

5.17 ประมาณการหน้ีสิน 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีจ่ดัทําไว ้อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน

อดตีซึ่งการชําระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และ

ประมาณการจํานวนทีต่อ้งจ่ายได ้

 

กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหน้ีสนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องนํามาจ่ายชาํระ

ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 

 

5.18 การรบัรู้รายได้  

 

รายไดห้ลกัรวมถงึรายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร และรายได้

จากการขายสิทธิในการใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรม

ตามปกตขิองกลุ่มกจิการ รวมถงึรายไดอ้ื่น ๆ ทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัจากการใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธุิรกจิ 

 

สําหรบัสญัญาทีม่หีลายองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิการจะต้องส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการต้อง

แยกเป็นแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกต่างหากจากกนั และตอ้งปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่

ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ หรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ และกลุ่มกจิการ

จะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แล้ว 

 

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

 

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์มลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบต่อเน่ือง จะรบัรูร้ายไดต้าม

วธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา โดยทีไ่ม่ไดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการชาํระเงนิตามสญัญา 
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รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 

1) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแก่ลูกค้าสําหรบังานโครงการภายใต้สญัญาราคาคงทีแ่ละราคาผนัแปร กลุ่มกจิการรบัรู้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาทีใ่หบ้รกิาร สาํหรบัสญัญาทีม่รีาคาคงที ่กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดต้ามสดัส่วน

ของการใหบ้รกิารจรงิจนถงึวนัสิน้รอบระยะเวลาการรายงานจากบรกิารทัง้สิ้นตามสญัญา เน่ืองจากลูกคา้ไดร้บัและ

ใชป้ระโยชน์ทนัท ีณ เวลาทีก่จิการใหบ้รกิาร โดยสดัส่วนดงักล่าวคํานวณจากต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ เป็นสดัส่วนจาก

ต้นทุนทัง้หมดทีป่ระมาณการไว ้สําหรบัสญัญาราคาผนัแปร เกดิจากสญัญาใหบ้รกิารระยะยาวทีม่กีารใหส้่วนลด

ตามจํานวนทีป่ระเมนิไว ้ในกรณีทีลู่กคา้มกีารสัง่ซื้อถงึจํานวนทีร่ะบุไว้ในสญัญา กลุ่มกจิการปันส่วนราคาให้แก่

การบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งโดยอ้างองิจากราคาขายแบบเอกเทศ โดยกลุ่มกจิการปันส่วนราคาขายตามสญัญาใหแ้ก่

สทิธใินการเลอืกซื้อบรกิารในอนาคต โดยกําหนดจากสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัการแลกเปลี่ยนกบับรกิารที่

คาดว่าจะตอ้งใหท้ัง้หมด 
 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้สําหรบังานโครงการทีม่คีวามคล่องตวัสูงและมกีารกําหนดผลลพัธ์ของงานจาก

ลูกค้าในภายหลัง กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอ้างอิงจากขัน้

ความสาํเรจ็ของงานจากการประเมนิของผูจ้ดัการโครงการและลูกคา้ 

 

กลุ่มกิจการจะทบทวนและปรบัปรุงประมาณการรายได้ ต้นทุน หรือความก้าวหน้าของงานหากสถานการณ์

เปลี่ยนแปลงไป และรบัรูร้ายไดแ้ละต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในกําไรหรอืขาดทุนในรอบระยะเวลาทีผู่บ้รหิารทราบถงึ

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปดงักล่าว 

 

2) รายได้จากการให้บริการให้คําปรึกษา มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเน่ือง รบัรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอด

ระยะเวลาของสญัญา ในกรณีของสญัญาทีค่ดิค่าธรรมเนียมรายชัว่โมง รายไดจ้ะถูกรบัรูใ้นจํานวนทีก่ลุ่มกจิการมี

สทิธอิอกใบแจง้หน้ี โดยจะออกใบแจง้หน้ีทุกเดอืน ซึง่ลูกคา้จะมภีาระในการชาํระเงนิเมื่อไดร้บัใบแจง้หน้ี 

 

รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 

 

รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โดยทีบ่รษิทัไม่มี

ภาระผูกพนัภายหลังจากการได้รบัชําระ รายการดงักล่าวรบัรู้เมื่อส่งมอบรหสัการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ก่ลูกคา้และลูกคา้สามารถใชแ้ละไดร้บัประโยชน์ 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาเมื่อกลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากการปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัติามสญัญา 

ก่อนทีจ่ะรบัชาํระหรอืถงึกําหนดชําระตามสญัญา สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาแสดงเป็นลูกหน้ีตามสญัญาใหบ้รกิารทีย่งั

ไม่ไดเ้รยีกเกบ็ และรบัรูห้น้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาเมื่อไดร้บัชําระจากลูกคา้หรอืถงึกําหนดชาํระตามสญัญาก่อนที่กลุ่ม

กจิการจะปฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตั ิหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาแสดงเป็นรายไดร้บัล่วงหน้าและเจา้หน้ีตามสญัญาที่

ทํากบัลูกคา้ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

ในแต่ละสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะแสดงเป็นยอดสุทธสินิทรพัย์หรอืหน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาหลงัจากหกักลบ

กนัระหว่างหน้ีสนิและสนิทรพัย์ทีเ่กิดจากสญัญานัน้ ๆ โดยแสดงเป็นลูกหน้ีจากการใหบ้รกิารตามสญัญาทีย่งัไม่ได้

เรยีกเกบ็ หรอืเจา้หน้ีตามสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ 
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ตน้ทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญา 

 

กลุ่มกจิการมรีายการค่านายหน้า ซึ่งจ่ายส่วนเพิม่ใหแ้ก่พนักงานขายตามสญัญาประเภทต่าง ๆ ทีท่ํากบัลูกคา้ และ

ได้รบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย โดยค่าใช้จ่ายน้ีเป็นต้นทุนส่วนเพิม่ของกลุ่มกิจการเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสญัญาทีท่ํากบั

ลูกค้าและคาดว่าจะได้รบัคืนจากมูลค่าของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัจากสญัญาที่ทํากบัลูกค้า กลุ่มกิจการรบัรู้ต้นทุนที่

เกดิขึน้เป็นสนิทรพัย์ตามสญัญา ซึง่บนัทกึเป็นส่วนหน่ึงของสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นและสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่นโดย

จะถูกตดัจําหน่ายเพื่อรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามรปูแบบการรบัรูร้ายได ้ 

 

รายไดด้อกเบี้ย 

 

รายไดด้อกเบี้ยรบัรูต้ามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา โดยพจิารณาจากอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลาหน่ึงจนถงึวนัครบ

อายุและพจิารณาจากจํานวนเงนิตน้ทีเ่ป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีาํหรบัการบนัทกึคา้งรบัของบรษิทั 

 

รายไดเ้งนิปันผล 

 

รายไดเ้งนิปันผลรบัรูเ้มื่อเกดิสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผลนัน้  

 

5.19 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลทีจ่่ายไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้รบัการ

อนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจําปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

5.20 อนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัความเส่ียง 

 

อนุพนัธท์ีไ่ม่เขา้เงือ่นไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 

 

อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรับรู้การ

เปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมในรายการกําไรหรอืขาดทุนจากการวดัมลูค่าเครื่องมอืทางการเงนิ 

 

กลุ่มกจิการแสดงมูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบกําหนดของอนุพนัธนั์น้ 
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6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 

 

6.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 

กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีห่ลากหลาย ซึ่งไดแ้ก่ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ความเสีย่งดา้นการให้

สนิเชื่อ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนั

ผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิีการลดผลกระทบที่ทําให้เสยีหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงนิของกลุ่ม

กิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ คณะกรรมการของกลุ่มกิจการกําหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการ

ความเสีย่งและนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่ดําเนินการโดยฝ่ายบรหิาร รวมถงึการระบุ การประเมนิ และป้องกนัความเสีย่ง

ทางการเงนิดว้ยการร่วมมอือย่างใกลช้ดิกบัฝ่ายปฏบิตักิาร 

 

6.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินต่างประเทศ 

โดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรฐั อันเกี่ยวเน่ืองมาจากรายการซื้อสิทธิในการใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ กลุ่มกิจการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศตามความเหมาะสม 

 

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาถอืปฎบิตั ิจงึรบัรูส้ญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ดงักล่าวเป็นรายการถอืไวเ้พื่อคา้และรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งในกําไรหรอืขาดทุน 

 

ความเสีย่ง 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนทีเ่กดิจากสกุลดอลลารส์หรฐั ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิ

บาท ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7,126,265 267,905 3,154,127 - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ - 237,008 - - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,397,130 2,314,844 8,773 1,340,148 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

 

ดงัทีแ่สดงในตารางขา้งตน้ กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งหลกัจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิ

บาทและเงนิดอลลาร์สหรฐั ความอ่อนไหวในกําไรหรอืขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนส่วน

ใหญ่มาจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ 

 พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

อตัราแลกเปลีย่น บาทตอ่ดอลลาร์สหรฐั      

   - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2  114,503 (36,825) 62,827 (27,461) 

   - ลดลงรอ้ยละ 2  (114,503) 36,825 (62,827) 27,461 

 

6.1.2 ความเส่ียงจากกระแสเงินสดและอตัราดอกเบีย้ 

 

รายได้และกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกบัการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยจากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ และเงนิใหกู้้ยมืแก่

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการมอีตัราดอกเบี้ยลอยตวัหรอื

อตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั กลุ่มกจิการพจิารณาความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยไม่

เป็นนัยสาํคญั  

 

6.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวัอย่างมนัียสําคญัของความเสีย่งด้านสนิเชื่อ กลุ่มกจิการมนีโยบายทีเ่หมาะสม

เพื่อทําให้เชื่อมัน่ได้ว่าได้ทําสญัญากับลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่อและมีระดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่

เหมาะสม ในการเขา้ทําสญัญากบัคู่สญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอนุพนัธ์ทางการเงนิและรายการเงนิสด กลุ่มกจิการ

เลอืกทีจ่ะทํารายการกบัสถาบนัการเงนิทีม่คุีณภาพและมคีวามน่าเชื่อถอืสงู 

 

การบรหิารความเสีย่ง 
 

กลุ่มกจิการบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสีย่ง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนั

การเงนิ กลุ่มกจิการจะเลอืกทํารายการกบัสถาบนัการเงนิทีม่คีวามน่าเชื่อถอื  
 

สําหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกค้า กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสี่ยงจากคุณภาพเครดติของลูกค้า โดยพจิารณา

จากฐานะทางการเงนิ ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ

บรษิทั  
 

กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวัของความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่ป็นสาระสําคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจากลูกคา้ แต่

ละรายหรอืการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง  
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การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 

กลุ่มกิจการและบริษัทมสีินทรพัย์ทางการเงนิ 3 ประเภทที่ต้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผล

ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

- ลูกหน้ีตามสญัญาใหบ้รกิารทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ (สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา) 

- เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

แมว่้ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึง่เขา้เงื่อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต้ 

TFRS 9 แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิทีไ่ม่มนัียสาํคญั 

 

ลูกหน้ีการคา้และสนิทรพัยต์ามสญัญา 

 

กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาด

ว่าจะเกดิขึน้ซึ่งคาํนวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหน้ีการคา้และสนิทรพัย์ที่

เกดิจากสญัญาทัง้หมด 

 

ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหน้ีตามความเสีย่งดา้นเครดติ 

ทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิกําหนดชําระ ทัง้น้ีเน่ืองจากสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญานัน้เป็น

งานทีส่่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ซึ่งมลีกัษณะความเสีย่งใกล้เคยีงกบัลูกหน้ีสําหรบัสญัญาประเภทเดยีวกัน 

ผูบ้รหิารจงึไดใ้ชอ้ตัราผลขาดทุนดา้นเครดติของลูกหน้ีกบัสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 

ประมาณการอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพจิารณาจากประวตัิการชําระเงนิจากการขาย

ในช่วงระยะเวลา 36 เดือนก่อนวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่

เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี อตัราผลขาดทุนด้านเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อให้สะท้อนถึง

ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้า 

 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

 

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยรบัรู้ผลขาดทุนด้าน

เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า สําหรบัลูกหน้ีทีไ่ม่ไดม้กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติที่มี

นัยสําคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรบัเงนิให้กู้ยมืทีม่กีารเพิม่ขึ้นของ

ความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นัียสาํคญั 
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6.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องเป็นความเสีย่งจากการทีก่ลุ่มกจิการไม่สามารถจดัหาเงนิทุนมาใชใ้นการดําเนิน

ธุรกิจได้ทัง้น้ี จํานวนเงนิสดที่มอีย่างเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่ตีลาดรองรบัย่อมแสดงถึงการ

จดัการความเสีย่งของสภาพคล่องอย่างรอบคอบสําหรบัการดําเนินงานของกลุม่กจิการ ความสามารถในการ

หาแหล่งเงนิทุนของกลุ่มกจิการแสดงใหเ้หน็ไดจ้ากการทีก่ลุ่มกจิการมวีงเงนิอํานวยความสะดวกในการกู้ยมื

ทีไ่ดม้กีารตกลงไวแ้ลว้อย่างเพยีงพอ 

 

ก) การจดัการดา้นการจดัหาเงนิ 

 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

วงเงนิหนังสอืคํ้าประกนั 15,709,308 22,480,612 4,694,469 24,954,160 

 

ข) วนัครบกําหนดของหน้ีสนิทางการเงนิ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึหน้ีสนิทางการเงนิทีจ่ดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญาของ 

ก) หน้ีสนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่สญัญาอนุพนัธ ์และ 

ข) สญัญาอนุพนัธ์ที่มกีารชําระเป็นยอดสุทธิและยอดขัน้ต้น ซึ่งระยะเวลาครบกําหนดตามสญัญามี

ความสาํคญัต่อความเขา้ใจในระยะเวลาของกระแสเงนิสดของรายการ 

 

จํานวนเงินในตารางแสดงด้วยจํานวนเงินตามสญัญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทัง้น้ี ยอดคงเหลือที่ครบ

กําหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมลูค่าตามบญัชเีน่ืองการการคดิลดไม่มนัียสําคญั 

 

 งบการเงินรวม (บาท) 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน เม่ือเรียกชาํระ ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม มูลค่าตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       

รายการท่ีมิใช่อนุพนัธ ์       

เจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น 86,006,448 - - - 86,006,448 86,006,448 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 907,632 2,913,804 - 3,821,436 3,411,098 

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 3,288,073 - - - 3,288,073 3,288,073 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 12,887,558 - - - 12,887,558 12,887,558 

เจา้หนี้ค่าซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 4,800,000 19,200,000 - 24,000,000 20,605,903 

รวมรายการท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 102,182,079 5,707,632 22,113,804 - 130,003,515 126,199,080 
       

อนุพนัธ์       

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 586,633 - - 586,633 586,633 

รวมอนุพนัธ์ - 586,633 - - 586,633 586,633 
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งบการเงินรวม (บาท) 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน เม่ือเรียกชาํระ ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม มูลค่าตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

รายการท่ีมิใช่อนุพนัธ์       

เจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น 39,055,067 - - - 39,055,067 39,055,067 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 1,024,421 - - 1,024,421 998,627 

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 3,936,711 - - - 3,936,711 3,936,711 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 8,677,511 - - - 8,677,511 8,677,511 

รวมรายการท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 51,669,289 1,024,421 - - 52,693,710 52,667,916 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน เม่ือเรียกชาํระ ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม มูลค่าตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       

รายการท่ีมิใช่อนุพนัธ์       

เจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น 44,816,784 - - - 44,816,784 44,816,784 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 669,816 2,140,902 - 2,810,718 2,489,095 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 6,798,248 - - - 6,798,248 6,798,248 

เจา้หนี้ค่าซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 4,800,000 19,200,000 - 24,000,000 20,605,903 

รวมรายการท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 51,615,032 5,469,816 21,340,902 - 78,425,750 74,710,030 

       

อนุพนัธ์       

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 586,633 - - 586,633 586,633 

รวมอนุพนัธ์ - 586,633 - - 586,633 586,633 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

วนัครบกาํหนดของหน้ีสินทางการเงิน เม่ือเรียกชาํระ ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม มูลค่าตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

รายการท่ีมิใช่อนุพนัธ์       

เจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อื่น 18,584,957 - - - 18,584,957 18,584,957 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 1,024,421 - - 1,024,421 998,627 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 5,199,140 - - - 5,199,140 5,199,140 

รวมรายการท่ีมิใช่อนุพนัธ์ 23,784,097 1,024,421 - - 24,808,518 24,782,724 

 

6.2 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิการในการบรหิารทุนของบรษิทันัน้เพื่อดํารงไวซ้ึง่ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ

กลุ่มกจิการเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท้ ีม่สี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อดํารงไวซ้ึ่งโครงสรา้งของ

ทุนทีเ่หมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงนิทุน 

 

ในการดํารงไว้หรอืปรบัโครงสร้างของทุนกลุ่มกิจการมแีนวทางในการปฏิบตัิหลายประการอาจปรบันโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหน้ีสนิ 
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7 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึการแสดงมูลค่ายุตธิรรม

และมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถงึรายการทีร่าคาตามบญัชทีีว่ดัมูลค่าด้วยวธิี

ราคาทุนตดัจําหน่ายใกลเ้คยีงกบัมูลค่ายุตธิรรม 

 

 งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 

 

ข้อมูล

ระดบัชัน้ 

ในการวดัลค่า 

ยุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไร

ขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 

 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

รวม 

ราคาตาม

บญัชี 

  บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
      

หน้ีสิน      

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ      

   - สญัญาซื้อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 

 

2 

 

586,633 

 

- 

 

- 

 

586,633 

เจา้หน้ีค่าซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย      

     (หมายเหตขุอ้ 16.1) 3 20,605,903 - - 20,605,903 

รวม  21,192,536 - - 21,192,536 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรบัการวัดมูลค่ายุติธรรมระดบัที่ 2 ของสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน คํานวณโดยใช้อัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีกํ่าหนดไวใ้นตลาดทีม่กีารซื้อขายคล่อง 
 

เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที่ 3 ของเจ้าหน้ีค่าซื้อเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย คํานวณโดยใช้

กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะต้องจ่ายตามสญัญาคดิลดดว้ยอตัราคดิลดทีส่ามารถอ้างองิไดจ้ากแหล่งขอ้มูลทีเ่ปิดเผยโดยทัว่ไป 

ทัง้น้ีเมื่ออตัราคดิลดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 มลูค่ายุตธิรรมของเจา้หน้ีค่าซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจะลดลง 553,441 บาท และเมื่ออตัรา

คดิลดลดลงรอ้ยละ 1 มลูค่ายุตธิรรมของเจา้หน้ีค่าซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจะเพิม่ขึน้ 578,053 บาท 

 

การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นลําดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งัน้ี 

 

ขอ้มลูระดบั 1 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอ้างองิจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนัทีอ่้างองิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย 

ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงินวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลทีส่ามารถ

สงัเกตไดอ้ย่างมนัียสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่

สงัเกตไดใ้นตลาด 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่มสีนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรม  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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สําหรบัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายต่อไปน้ีมมีูลค่ายุตธิรรม

ใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั  

 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 

- เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 
 

 

หน้ีสนิทางการเงนิ 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

 

หน้ีสนิทางการเงนิ 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

 

8 ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ใน

อดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมกีารประมาณการทางบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของ

ประมาณการทางบญัชอีาจไม่ตรงกบัผลที่เกิดขึ้นจรงิ ประมาณทางการบญัชทีีส่ําคญัและขอ้สมมตฐิานทีม่คีวามเสีย่งอย่างเป็น

สาระสาํคญัทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงัน้ี 
 

8.1 รายได้จากการให้บริการสาํหรบังานโครงการ 

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารสําหรบังานโครงการรบัรู้ด้วยวธิีอ้างองิขัน้ความสําเร็จของงาน โดยวดัจากต้นทุนทีเ่กิดขึ้น

จนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทัง้หมด โดยประมาณการต้นทุนทัง้หมดถูกประเมินโดยผู้จดัการโครงการ

ร่วมกบัผูอ้ํานวยการโครงการ 

 

8.2 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรบัมาจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

และมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย 

 

กลุ่มกิจการประมาณมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธิทีเ่กิดจากการรวมธุรกิจและสิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 

โดยอาศยัขอ้สมมตฐิานซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพนิิจที่สําคญัของผู้บรหิาร ขอ้สมมตฐิานทีส่ําคญัทีผู่บ้รหิารใช้ใน

การประเมนิมูลค่า ประกอบดว้ยอตัราการเตบิโตของรายได ้ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานทีจ่ะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

และความเสีย่งของภาวะตลาดทีส่ามารถอา้งองิไดจ้ากขอ้มลูทีเ่ปิดเผยโดยทัว่ไป 
 

8.3 การประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจเป็นประจําทุกปี โดยกลุ่มกิจการได้

เปรยีบเทยีบมลูค่าตามบญัชขีองค่าความนิยมกบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด ซึง่

พจิารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้ มูลค่าจากการใช้คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดซึ่งอ้างอิงจาก

ประมาณการทางการเงนิทีค่รอบคลุมระยะเวลาเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารและอตัราคดิลดตามทีเ่ปิดเผย

ในหมายเหตขุอ้ 20  
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8.4 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานซึง่ประกอบด้วยผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุและผลประโยชน์

รางวลัการทํางานเป็นระยะเวลานาน ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัทีใ่ชใ้นการคํานวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมขี้อ

สมมติฐานหลายข้อ รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกบัอตัราคดิลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผล

กระทบต่อมลูค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

ขอ้สมมตฐิานหลกัอื่น ๆ สาํหรบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน รวมถงึผลกระทบหากมกีารเปลีย่นแปลงของอตัรา

คดิลดทีใ่ชไ้ดเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิอยู่ในหมายเหตุขอ้ 26 

 

9 กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธทิี่เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนักตามจํานวนหุน้ทีอ่อกจําหน่ายในระหว่างปี 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานสาํหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน     

ส่วนแบ่งกําไรสาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ     

   ของบรษิทั (บาท) 79,319,624 62,769,408 37,102,384 28,918,993 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีถ่อื 

   โดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 100,000,000 85,245,902 

 

100,000,000 

 

85,245,902 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.79 0.74 0.37 0.34 

 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงันัน้จงึ

ไม่มกีารนําเสนอกําไรต่อหุน้ปรบัลด 

 

10 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ส่วนงานดําเนินงานทีนํ่าเสนอน้ีสอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มกจิการทีจ่ดัทําใหก้บัผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการ

ดําเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่า คอืประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ซึ่งเป็นผู้ตดัสนิใจเกี่ยวกบัการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมนิผลงานการดําเนินงานของส่วนงานดําเนินงาน โดยวดัมูลค่าผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยพจิารณาจาก

รายไดแ้ละกําไร 

 

กลุ่มกิจการมสี่วนงานทีร่ายงาน 3 ส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วยส่วนงานโปรแกรมบรหิารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 

(Salesforce) ส่วนงานโปรแกรมวางแผนทรพัยากร (Oracle) และส่วนงานใหค้าํปรกึษาและบรกิารดา้นกลยุทธด์จิทิลั 

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกทีร่ายงานแก่คณะกรรมการนัน้วดัมลูค่าลกัษณะเดยีวกนักบัมลูค่าในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 384,668 620,114 302,843 585,305 

 - ประเภทออมทรพัย์ 159,051,005 158,374,931 123,735,579 140,295,561 

 - ประเภทฝากประจํา 11,330 4,089 5,235 3,000 

รวม 159,447,003 158,999,134 124,043,657 140,883,866 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยม์อีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 0.25 ต่อปี (พ.ศ. 2563 

: รอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 0.125 ต่อปี) และประเภทฝากประจํามอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.15 ถงึรอ้ยละ 0.375 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 

0.15 ถงึรอ้ยละ 0.375 ต่อปี) 

 

12 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีการคา้ สุทธ ิ 119,328,268 76,282,214 60,088,611 45,312,583 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 1,224,516 909,947 613,477 495,038 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 101,891 34,498 

รายไดค้า้งรบั - กจิการอื่น  12,982,612 7,960,249 2,277,965 4,537,803 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - - 2,194,918 1,711,458 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 3,873,143 3,727,270  1,203,000  2,764,391 

รวม 137,408,539 88,879,680 66,479,862 54,855,771 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ลูกหน้ีการค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะห์ตามอายุหน้ีที่ค้าง

ชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 62,583,394 47,573,079 46,864,924 31,816,210 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 45,481,400 24,796,985 9,199,737 10,333,223 

3 - 6 เดอืน 4,460,450 3,163,150 3,690,050 3,163,150 

6 - 12 เดอืน 6,278,724 749,000 333,900 - 

เกนิกว่า 12 เดอืน 630,694 106,394 - - 

 119,434,662 76,388,608 60,088,611 45,312,583 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (106,394) (106,394) - - 

ลูกหน้ีการค้า สุทธิ 119,328,268 76,282,214 60,088,611 45,312,583 

 

13 ลูกหน้ีตามสญัญาให้บริการท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็และเจ้าหน้ีตามสญัญาท่ีทาํกบัลูกค้า 

 

13.1 ลูกหน้ีตามสญัญาให้บริการท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

     

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 178,924,405 87,492,909 95,064,880 30,968,508 

กําไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 117,451,921 67,380,103 56,975,121 30,117,604 

ตน้ทุนงานโครงการทีเ่กดิขึน้ปรบัปรุงดว้ย 

   กําไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 296,376,326 154,873,012 152,040,001 61,086,112 

หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว่้าจา้ง (169,460,928) (74,636,895) (67,245,010) (16,682,570) 

รวม 126,915,398 80,236,117 84,794,991 44,403,542 

 

ลูกหน้ีตามสญัญาใหบ้รกิารทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็จะถูกโอนไปเป็นลูกหน้ีการคา้เมื่อสทิธติ่อสิง่ตอบแทนรายการกลายเป็น

สทิธทิีป่ราศจากเงื่อนไข ทัง้น้ีกลุ่มกจิการจะออกใบแจง้หน้ีตามรอบระยะเวลาหรอืความกา้วหน้าทีกํ่าหนดในสญัญาซึ่ง

โดยส่วนใหญ่ภายในหน่ึงปี 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหน้ีตามสญัญาใหบ้รกิารทีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ของกลุ่มกจิการจํานวน 38,154,290 บาท  

(พ.ศ. 2563 จํานวน 15,956,630 บาท) ตามลําดบั รบัรูร้ายการแลว้เกนิกว่าหน่ึงปี 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

13.2 เจ้าหน้ีตามสญัญาท่ีทาํกบัลูกค้า 

 

เจา้หน้ีตามสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้จดัประเภทเป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 22 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

     

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 12,873,275 1,071,157 8,712,575 761,695 

กําไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 11,858,450 426,469 8,024,106 345,929 

ตน้ทุนงานโครงการทีเ่กดิขึน้ปรบัปรุงดว้ย 

   กําไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 24,731,725 1,497,626 16,736,681 1,107,624 

หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว่้าจา้ง (34,384,986) (2,276,437) (18,932,485) (1,707,150) 

รวม (9,653,261) (778,811) (2,195,804) (599,526) 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่มเีงนิประกนัผลงานคงคา้ง 

 

สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 รายไดท้ีร่บัรูใ้นงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการทีไ่ดเ้คยรวมอยู่

ในเจ้าหน้ีตามสญัญาที่ทํากบัลูกค้าที่ยกมาต้นปีเป็นจํานวนเงนิ 778,811 บาท และ 599,526 บาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : 

จํานวน 9,065,119 บาท และ 2,075,308 บาท ตามลําดบั) 

 

14 ค่าสิทธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ่์ายล่วงหน้าและรายได้รบัล่วงหน้า 

 

14.1 ค่าสิทธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ่์ายล่วงหน้า 

 

การเปลีย่นแปลงของค่าสทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์จ่ายล่วงหน้าสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 

ธนัวาคม มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ราคาตามบญัชตีน้ปี 54,908,120 36,160,283 41,022,716 20,552,331 

เพิม่ขึน้ในระหว่างปี 212,588,741 190,207,421 168,731,962 161,906,239 

รบัรูเ้ป็นต้นทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาต 

   การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

(205,952,763) 

 

(171,519,584) 

 

(167,858,254) 

 

(141,435,854) 

ราคาตามบญัชปีลายปี 61,544,098 54,848,120 41,896,424 41,022,716 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

14.2 รายได้รบัล่วงหน้า 

 

การเปลีย่นแปลงของรายไดร้บัล่วงหน้าสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ราคาตามบญัชตีน้ปี 75,525,749 57,766,095 48,318,181 27,490,265 

เพิม่ขึน้ในระหว่างปี 351,807,968 284,804,067 244,688,266 219,253,123 

รบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาต 

   การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

(253,046,738) 

 

(211,452,359) 

 

(202,067,177) 

 

(172,731,339) 

รบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (80,050,364) (55,592,054) (26,040,814) (25,693,868) 

ราคาตามบญัชปีลายปี 94,236,615 75,525,749 64,898,456 48,318,181 

     

ส่วนทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 91,880,566 71,435,190 64,898,456 48,318,181 

ส่วนทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้กนิกว่าหน่ึงปี 2,356,049 4,090,559 - - 

รวมรายไดร้บัล่วงหน้า 94,236,615 75,525,749 64,898,456 48,318,181 

 

รายได้ที่รบัรู้ระหว่างปีที่รายงานทีไ่ด้เคยรวมอยู่ในรายได้รบัล่วงหน้าที่ยกมาต้นปี สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดท้ีร่บัรูจ้ากราคาตามบญัชตีน้ปีของ 

   รายไดร้บัล่วงหน้า 

 

71,435,190 

 

52,728,837 

 

48,318,181 

 

27,490,265 

 

15 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัมเีงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรบั     

   - หนังสอืคํ้าประกนัการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ 10,400,000 6,300,000 5,800,000 2,700,000 

   - วงเงนิสญัญาอนุพนัธท์างการเงนิ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 

   - สญัญาใหบ้รกิารทีท่ํากบัลูกคา้ 2,041,000 - 950,250 - 

รวม 14,741,000 8,600,000 9,050,250 5,000,000 
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

16 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และการร่วมค้า  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 281,930,680 246,709,400 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 9,978,960 - 9,999,960 - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและการร่วมคา้ 9,978,960 - 291,930,640 246,709,400 

 

16.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย   
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ี 

จดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เงินปันผลรบัระหว่างปี 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

         

บรษิทั ไอซอี ี 

   คอนซลัติ้ง จํากดั 

ไทย จําหน่ายสนิคา้และ 

  ใหบ้รกิารเกีย่วกบั 

  โปรแกรมวางแผน 

  ทรพัยากรของ Oracle 

99.997 99.997 245,709,700 245,709,700 - - 

บรษิทั ไอแอนด์ไอ 

   เอก็ซ์พเีรยีนซ์ 

   จํากดั 

ไทย การใหบ้รกิารเกีย่วกบั 

  โปรแกรมใหบ้รกิาร 

  กลยุทธก์ารตลาดดจิทิลั 

99.97 99.97 999,700 999,700 4,998,500 - 

บรษิทั ดจิเินทฟี 

   จํากดั 

ไทย การใหบ้รกิาร 

  ใหค้ําปรกึษา และจดั 

  แผนงานกลยุทธธ์ุรกจิ 

60.00* - 35,221,280 - - - 

     281,930,680 246,709,400 4,998,500 - 

 

*สญัญาซื้อขายหุ้นกําหนดโครงสรา้งบรกิารจดัการ รวมทัง้การตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ทางการเงนิและการดําเนินงาน

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ่ตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 60 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 บาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้ปี 246,709,400 

การซื้อเงนิลงทุน 35,221,280 

ราคาตามบญัชปีลายปี 281,930,680 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

การซื้อธุรกจิ - บรษิทั ดจิเินทฟี จํากดั 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัเมื่อวนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ซื้อ

หุน้ของบรษิทั ดจิเินทฟี จํากดั (ดจิเินทฟี) ทัง้น้ี ดจิเินทฟีมทีุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุน้สามญั

จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบรษิัทรบัโอนหุ้นจํานวน 6,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 6,500 บาท รวม

มลูค่าทัง้สิน้ 39,000,000 บาทจากผูถ้อืหุน้ของดจิเินทฟี ในวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2564 ทําใหบ้รษิทัมสีดัสว่นการถอื

หุน้รอ้ยละ 60 ในดจิเินทฟี 
 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อจํานวน 52,024 บาท แสดงรวมในค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

มลูค่าของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหน้ีสนิทีไ่ดม้า ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิ มดีงัน้ี 
 

 บาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 394,066 

ลูกหน้ีการคา้ 795,652 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 55,749 

อุปกรณ์ สุทธ ิ 52,655 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สทิธใินสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ (Backlog) 1,168,601 

รายไดร้บัล่วงหน้าส่วนทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี (450,000) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (429,065) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสุทธ ิ (233,720) 

รวมสนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดสุ้ทธ ิ 1,353,938 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (541,575) 

ค่าความนิยม 34,408,917 

สิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนให ้  

   - เงนิสด 15,000,000 

   - สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย (แสดงเป็นเจา้หน้ีค่าซื้อเงนิลงทุน) 20,221,280 

มลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีจ่่าย 35,221,280 
 

สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 
 

จากสญัญาซื้อขายหุน้กําหนดใหบ้รษิทัตอ้งจ่ายสิง่ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของดจิเินทฟี โดยแบ่งเป็นการจ่ายชําระ

ตัง้แต่วนัที่ซื้อหุ้นดงักล่าวจํานวน 15,000,000 บาท และส่วนทีเ่หลือแบ่งจ่ายปีละ 4,800,000 บาท ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2565 

ถงึ พ.ศ. 2569 หาก     ดจิเินทฟีมกํีาไรขัน้ต้นหรอืกําไรสุทธเิป็นไปตามเงื่อนไขทีกํ่าหนดไว้ในสญัญาซื้อขายหุน้ ดงันัน้

กลุ่มกจิการจงึมภีาระผูกพนัที ่  คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตภายใต้ขอ้ตกลงน้ี โดยไม่คํานึงถงึจํานวนทีค่ดิลดเท่ากบั 

24,000,000 บาท 
 

ทัง้น้ีมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายจํานวน 20,221,280 บาท คํานวณจากอตัราคดิลดร้อยละ 

5.36 โดยผูบ้รหิารคาดการณ์ว่าดจิเินทฟีจะมกํีาไรขัน้ต้นหรอืกําไรสุทธใินปี พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2569 ตามเงื่อนไขที่

กําหนดไวใ้นสญัญาซื้อขายหุน้  
 

บรษิัทวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหน้ีสินทีไ่ด้มาและสิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย โดยสนิทรพัย์สุทธิที่

ไดม้าบนัทกึตามมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิ ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะโอนและมูลค่ายุตธิรรมของ

สนิทรพัยส์ุทธ ิแสดงเป็นค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงนิรวม   

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

กลุ่มกจิการตดัจําหน่ายสทิธใินสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ (Backlog) ซึง่แสดงอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนดว้ยวธิเีสน้ตรงตาม

ประมาณการการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ดงักล่าวภายในระยะเวลา 16 เดอืน  

 

ค่าความนิยมจํานวน 34,408,917 บาท เกดิจากหลายปัจจยั เช่น ความมปีระสทิธภิาพจากการรวมแรงงานทีม่ทีกัษะ

สูง ความมปีระสทิธผิลในการรวมกนั (economy of scale) และสนิทรพัย์ทีไ่ม่สามารถรบัรูแ้ยกได ้เช่น แรงงาน โดย

ค่าความนิยมไม่มกีารตดัจําหน่าย แต่จะทําการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจําทุกปี 

 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมในดจิเินทฟี ถูกบนัทกึโดยใชว้ธิมีูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองดจิเินทฟี ตาม

สดัส่วนของหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 

 

นอกจากน้ีสญัญาซื้อขายหุ้นกําหนดเงื่อนไขในการรบัซื้อหุน้คนืในสดัส่วนทีย่งัคงเหลอืกบัผูข้าย (ผูถ้อืหุน้เดมิ) อกี

รอ้ยละ 20 ในกรณีทีด่จิเินทฟีไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขเกี่ยวกบักําไรขัน้ต้นหรอืกําไรสุทธเิป็นเวลา 2 ปีต่อเน่ืองกนั 

หรอืเมื่อดจิเินทฟีบรรลุเงื่อนไขจนสิ้นสุดปี พ.ศ. 2569 โดยราคาซื้อขายหุน้กําหนดไวท้ีมู่ลค่าหุน้ทางบญัช ี(Book value) 

ของกจิการ อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารประเมนิว่ามลูค่ายุตธิรรมของสทิธทิีเ่กดิจากเงื่อนไขดงักล่าวไม่มสีาระสําคญั 

 

หากการซื้อกิจการเกดิขึ้น ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 รายได้รวมและกําไรรวมสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 จะเป็นจํานวน 10,658,166 บาท และ 1,947,026 บาท ตามลําดบั 

 

16.2 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม เงนิลงทุนในการร่วมคา้ มดีงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ี 

จดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนของส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
         

บรษิทั ไอ  
   แอนดไ์อ 
   เวนเจอร ์
   จํากดั 

ไทย การใหบ้รกิารเกีย่วกบั

ผลติภณัฑท์างดา้น

ดจิทิลัอนิชวัรนัส ์ 

 (Digital Insurance) 

50.00 - 9,978,960 - 9,999,960 - 

   
  9,978,960 - 9,999,960 - 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

การเปลี่ยนแปลงเงนิลงทุนในการร่วมคา้สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ตามวิธีส่วนได้เสีย) (ตามวิธีราคาทุน) 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - - 

ซื้อเงนิลงทนุในระหว่างปี 9,999,960 9,999,960 

ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมคา้ (21,000) - 

ราคาตามบญัชปีลายปี 9,978,960 9,999,960 

 

เมื่อวนัที ่11 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัร่วมกบับรษิทั วริยิะพรอพเพอรต์ี ้จํากดั ไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย์

เพื่อจัดตัง้บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จํากัด (ไอไอวี) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการเกี่ยวกับ

ผลติภณัฑท์างดา้นดจิทิลัอนิชวัรนัส ์(Digital Insurance) ไอไอวมีทีนุจดทะเบยีนจํานวน 50,000,000 บาท ซึง่เป็นหุน้

สามญัจํานวน 500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ทัง้น้ีบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้ในไอไอวรีอ้ยละ 50 และ

บรษิทั วริยิะพรอพเพอรต์ี ้ จํากดั มสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 50 ทัง้น้ี ไอไอวเีรยีกชาํระค่าหุน้ในครัง้แรกเป็นมูลค่าหุ้น

ละ 40 บาท โดยบรษิทัชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแล้วตามสดัส่วนการลงทุนเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 9,999,960 บาท เมื่อวนัที ่

16 มถุินายน พ.ศ. 2564 

 

16.3 เงินปันผลค้างรบัจากบริษทัย่อย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิปันผลคา้งรบัจากบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - 22,999,310 

การประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย 4,998,500 - 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย (4,998,500) (22,999,310) 

ราคาตามบญัชปีลายปี  - - 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

17 อปุกรณ์ สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนปรบัปรงุ 

การเช่า 

อปุกรณ์

สาํนักงาน 

อปุกรณ์ตกแต่ง

สาํนักงาน 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563     

ราคาทุน 552,555 402,761 642,344 1,597,660 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (249,103) (146,483) (187,572) (583,158) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 303,452 256,278 454,772 1,014,502 

     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นปี 303,452 256,278 454,772 1,014,502 

ซื้อสนิทรพัย ์ 24,520 450,521 169,336 644,377 

ค่าเสื่อมราคา (314,907) (119,636) (168,578) (603,121) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายปี 13,065 587,163 455,530 1,055,758 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

ราคาทุน 577,075 853,282 811,680 2,242,037 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (564,010) (266,119) (356,150) (1,186,279) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 13,065 587,163 455,530 1,055,758 

     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นปี 13,065 587,163 455,530 1,055,758 

เพิม่ขึน้จากการซื้อธุรกจิ (หมายเหตุขอ้ 16.1) - 52,655 - 52,655 

ซื้อสนิทรพัย ์ 2,645,933 8,159 328,553 2,982,645 

ค่าเสื่อมราคา (506,156) (162,590) (220,379) (889,125) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายปี 2,152,842 485,387 563,704 3,201,933 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

ราคาทุน 3,223,008  914,096  1,140,233 5,277,337 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,070,166) (428,709)  (576,529) (2,075,404) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 2,152,842 485,387 563,704 3,201,933 
  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําป ี2564 

(แบบ 56-1 One Report)

180



181

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรบัปรงุ 

การเช่า 

อปุกรณ์

สาํนักงาน 

อปุกรณ์ตกแต่ง

สาํนักงาน 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563     

ราคาทุน - 386,861 506,175 893,036 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (138,417) (159,741) (298,158) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ - 248,444 346,434 594,878 

     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นปี - 248,444 346,434 594,878 

ซื้อสนิทรพัย ์ 24,520 445,280 169,336 639,136 

ค่าเสื่อมราคา (11,455) (112,267) (131,537) (255,259) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายปี 13,065 581,457 384,233 978,755 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

ราคาทุน 24,520 832,141 675,511 1,532,172 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (11,455) (250,684) (291,278) (553,417) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 13,065 581,457 384,233 978,755 

     

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นปี 13,065 581,457 384,233 978,755 

ซื้อสนิทรพัย ์ 2,645,933 8,159 328,553 2,982,645 

ค่าเสื่อมราคา (506,156) (156,292) (183,440) (845,888) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายปี 2,152,842 433,324 529,346 3,115,512 

     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

ราคาทุน 2,670,453 840,300 1,004,064 4,514,817 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (517,611) (406,976) (474,718) (1,399,305) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 2,152,842 433,324 529,346 3,115,512 

  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

18 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สุทธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้าํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 อาคาร  ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 

     

ราคาตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 999,455 - 999,455 

เพิม่ขึน้ในระหว่างปี 614,618 - 614,618 

ค่าเสื่อมราคา (712,332) - (712,332) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 901,741 - 901,741 

    

ราคาตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 901,741 - 901,741 

เพิม่ขึน้ในระหว่างปี - 4,827,918 4,827,918 

ค่าเสื่อมราคา (901,741) (727,450) (1,629,191) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - 4,100,468 4,100,468 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคาร  ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ราคาตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 999,455 - 999,455 

เพิม่ขึน้ในระหว่างปี 614,618 - 614,618 

ค่าเสื่อมราคา (712,332) - (712,332) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 901,741 - 901,741 

    

ราคาตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 901,741 - 901,741 

เพิม่ขึน้ในระหว่างปี - 3,332,460 3,332,460 

ค่าเสื่อมราคา (901,741) (514,017) (1,415,758) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - 2,818,443 2,818,443 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

19 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

สินทรพัย ์

ความสมัพนัธ์ 

ท่ีมีกบัลูกค้า 

สิทธิในสญัญา

ท่ีทาํกบัลูกค้า 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหว่างการ

พฒันา รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563      

ราคาทุน 3,549,346 2,133,635 1,857,449 - 7,540,430 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (305,796) (228,604) (1,857,449) - (2,391,849) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 3,243,550 1,905,031 - - 5,148,581 

      

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ราคาตามบญัชสีุทธติน้ปี 3,243,550 1,905,031 - - 5,148,581 

ซื้อสนิทรพัย ์ 613,425 - - 729,758 1,343,183 

ค่าตดัจําหน่าย (440,859) (304,803) - - (745,662) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายปี 3,416,116 1,600,228 - 729,758 5,746,102 

      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      

ราคาทุน 4,162,771 2,133,635 1,857,449 729,758 8,883,613 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (746,655) (533,407) (1,857,449) - (3,137,511) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 3,416,116 1,600,228 - 729,758 5,746,102 

      

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

ราคาตามบญัชสีุทธติน้ปี 3,416,116 1,600,228 - 729,758 5,746,102 

เพิม่ขึน้จากการซื้อบรษิทัย่อย 

    (หมายเหตุขอ้ 16.1) 

 

- 

 

- 

 

1,168,601 

 

- 1,168,601 

ซื้อสนิทรพัย ์ 93,782 - - 3,589,748 3,683,530 

ค่าตดัจําหน่าย (495,852) (304,805) (292,150) - (1,092,807) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายปี 3,014,046 1,295,423 876,451 4,319,506 9,505,426 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

ราคาทุน 4,256,553 2,133,635 3,026,050 4,319,506 13,735,744 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (1,242,507) (838,212) (2,149,599) - (4,230,318) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 3,014,046 1,295,423 876,451 4,319,506  9,505,426  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างการพฒันา รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 11,900 - 11,900 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (1,205) - (1,205) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 10,695 - 10,695 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นปี 10,695 - 10,695 

ซื้อสนิทรพัย ์ 613,425 540,945 1,154,370 

ค่าตดัจําหน่าย (28,027) - (28,027) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายปี 596,093 540,945 1,137,038 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    

ราคาทุน 625,325 540,945 1,166,270 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (29,232) - (29,232) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 596,093 540,945 1,137,038 

    

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นปี 596,093 540,945 1,137,038 

ซื้อสนิทรพัย์ 16,800 1,799,356 1,816,156 

ค่าตดัจําหน่าย (70,074) - (70,074) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายปี 542,819 2,340,301 2,883,120 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    

ราคาทุน 642,125 2,340,301 2,982,426 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (99,306) - (99,306) 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 542,819 2,340,301 2,883,120 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําป ี2564 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

20 ค่าความนิยม 

 

 งบการเงินรวม 

 บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564  

ราคาทุน 217,306,476 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 217,306,476 

  

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชตีน้ปี สุทธ ิ 217,306,476 

การซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมายเหตุขอ้ 16.1) 34,408,917 

ราคาตามบญัชปีลายปี สุทธ ิ 251,715,393 

  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

ราคาทุน 251,715,393 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - 

ราคาตามบญัช ีสุทธ ิ 251,715,393 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ค่าความนิยมมมีลูค่า 251,715,393 บาท ไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด 

(CGU) ทีถู่กกําหนดตามส่วนงานธุรกจิ 

 

กลุ่มกิจการปันส่วนของค่าความนิยมจํานวน 217,306,476 บาท ให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดคือส่วนงาน

โปรแกรมวางแผนทรัพยากรสําหรบัองค์กร (ERP) ของระบบ Oracle และจํานวน 34,408,917 บาท ให้แก่ส่วนงานให้

คาํปรกึษาและบรกิารดา้นกลยุทธ์ดจิทิลั 

 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช ้การคํานวณ

ดงักล่าวประมาณการจากกระแสเงนิสดโดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงนิที่ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รบัการ

อนุมตัจิากผูบ้รหิาร และใชป้ระมาณการอตัราการเตบิโตคงที ่สาํหรบัระยะเวลาหลงัจากปีที ่5 ทัง้น้ีประมาณการทางการเงนิใช้

อตัราคดิลดตามอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของเงินทุนของธุรกิจที่ร้อยละ 11.24 ต่อปี สําหรบัส่วนงานโปรแกรมวางแผน

ทรพัยากรสาํหรบัองคก์ร (ERP) และ รอ้ยละ 13.60 ต่อปี สาํหรบัส่วนงานใหค้าํปรกึษาและบรกิารดา้นกลยุทธ์ดจิทิลั 

 

หากประมาณการอตัราคดิลดในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ต่อปี กลุ่มกจิการยงัคงไม่มค่ีา

เผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทีต่อ้งรบัรูใ้นงบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

 

นอกจากนัน้ ผู้บรหิารพจิารณาแล้วว่าไม่มเีหตุผลทีท่ําให้เชื่อว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานทีส่ําคญัอื่นที่จะ

ส่งผลใหม้ลูค่าตามบญัชขีอง CGU สงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 

 

 

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

21 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายรอรบัคนืสุทธ ิ  10,461,489  10,576,867  9,628,752  9,744,130 

อื่น ๆ  1,048,650  20,000  1,048,650  20,000 

รวม 11,510,139 10,596,867 10,677,402 9,764,130 

 

22 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 19,826,482 8,928,727 650,773 1,340,148 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการอื่น 4,318,901 1,309,848 3,301,675 792,021 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 2,889,643 

เจา้หน้ีตามสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้  

   (หมายเหตขุอ้ 13.2) 9,653,261 778,811 2,195,804 599,526 

โบนัสคา้งจ่าย 12,482,939 13,412,422 4,113,617 6,037,304 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารคา้งจ่าย 35,784,041 11,734,140 31,174,577 4,049,511 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,940,824 2,891,119 3,380,338 2,876,804 

รวม 86,006,448 39,055,067 44,816,784 18,584,957 

 

  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําป ี2564 

(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

23 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

การเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 999,455 999,455 

การเปล่ียนแปลงรายการท่ีไม่ใช่เงินสด   

เพิม่ขึน้ในระหว่างปี 614,618 614,618 

ดอกเบีย้จ่ายจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 46,449 46,449 

กระแสเงินสด   

การจ่ายชาํระคนืหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (661,895) (661,895) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 998,627 998,627 

   

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 998,627 998,627 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน - - 

รวม 998,627 998,627 

   

ราคาตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 998,627 998,627 

การเปล่ียนแปลงรายการท่ีไม่ใช่เงินสด   

เพิม่ขึน้ในระหว่างปี 4,827,918 3,332,460 

ดอกเบีย้จ่ายจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 168,766 140,151 

กระแสเงินสด   

การจ่ายชาํระคนืหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (2,584,213) (1,982,143) 

ราคาตามบญัชสีุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 3,411,098 2,489,095 

   

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 741,417 539,397 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 2,669,681 1,949,698 

รวม 3,411,098 2,489,095 

  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

187



188

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

24 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษมีลูค่าเพิม่คา้งจ่าย  2,977,297  951,450 1,767,893 360,295 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย  2,126,660  2,546,381 1,097,326 1,874,469 

ภาษขีายยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ  7,781,602  5,179,680 3,931,030 2,964,375 

เงนิปันผลคา้งจ่าย 1,999 - 1,999 - 

รวม 12,887,558 8,677,511 6,798,248 5,199,139 

 

25 ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 4,259,382 3,351,457 1,312,960 1,259,671 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (1,113,194) (324,706) - (4,662) 

ภาษีเงินได้รอตดับญัชี สุทธิ 3,146,188 3,026,751 1,312,960 1,255,009 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม 3,026,751 1,990,126 1,255,009 724,691 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี - 123,808 - 123,808 

เพิม่ขึน้จากการซื้อธุรกจิ (หมายเหตุขอ้ 16.1)  (233,720) - - - 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุขอ้ 30)  680,989  611,996 735,822 306,128 

เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงไปยงักําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (327,832) 300,821 (677,871) 100,382 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  3,146,188  3,026,751  1,312,960  1,255,009 
 

  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําป ี2564 

(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ภาระผกูพนั     

 ผลประโยชน์ ขาดทุนสะสม สินทรพัย ์ อนุพนัธ์  

 พนักงาน ยกมา สิทธิการใช้ ทางการเงิน รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 2,243,100 137,370 - - 2,380,470 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี - - - 123,808 123,808 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 788,159 (137,370) 19,377 (123,808) 546,358 

เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงไปยงั      

   กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 300,821 - - - 300,821 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 3,332,080 - 19,377 - 3,351,457 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 3,332,080 - 19,377 - 3,351,457 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 1,134,139 - (15,709) 117,327 1,235,757 

เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงไปยงั      

   กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (327,832) - - -  (327,832) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  4,138,387  - 3,668 117,327  4,259,382  

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภาระผกูพนั    

 ผลประโยชน์ สินทรพัย ์ อนุพนัธ์  

 พนักงาน สิทธการใช้ ทางการเงิน รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 734,029 - - 734,029 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี - - 123,808 123,808 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 405,883 19,377 (123,808) 301,452 

เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงไปยงักําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 100,382 - - 100,382 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,240,294 19,377 - 1,259,671 

     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,240,294 19,377 - 1,259,671 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 629,542 (15,709) 117,327 731,160 

เพิม่ / (ลด) บนัทกึโดยตรงไปยงักําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (677,871) - - (677,871) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  1,191,965  3,668 117,327  1,312,960  

 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรู้ได้ไม่เกินจํานวนที่เป็นไปไดค่้อนข้าง

แน่ว่าจะมกํีาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษนัีน้ 

  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

รายการเคลื่อนไหวของหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชมีดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  สินทรพัย ์    

 สินทรพัย ์ ความสมัพนัธ์ สิทธิในสญัญา หน้ีสิน  

 ตามสญัญา ท่ีมีกบัลูกค้า ท่ีทาํกบัลูกค้า ตามสญัญา รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (9,338) (381,006) - - (390,344) 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 4,676  60,962 -  - 65,638 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (4,662) (320,044) - - (324,706) 

      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 (4,662) (320,044) - - (324,706) 

เพิม่ขึน้จากการซื้อธุรกจิ  

    (หมายเหตขุอ้ 16.1) 

 

- 

 

- 

 

(233,720) 

 

- 

 

 (233,720) 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 4,662 60,959 58,430   (678,819)   (554,768) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - (259,085)  (175,290)   (678,819)  (1,113,194) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรพัยต์ามสญัญา 

 บาท 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (9,338) 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 4,676  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (4,662) 
  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 (4,662) 

เพิม่ / (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 4,662 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - 

 

26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน :      

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณอายุ 21,161,680 17,245,264 7,007,815 7,302,250 

ผลประโยชน์รางวลัการทํางานเป็นระยะเวลานาน 863,592 748,468 285,346 232,551 

รวม 22,025,272 17,993,732 7,293,161 7,534,801 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําป ี2564 

(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

รายการเคลื่อนไหวของผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณอายุระหว่างปีมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้ปี 17,245,264 11,938,829 7,302,250 4,864,281 
     

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 5,352,726 3,619,688 3,017,526 1,868,741 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 202,844 182,640 77,392 67,316 

รบัรูผ่้านกําไรหรอืขาดทุน 5,555,570 3,802,328 3,094,918 1,936,057 
     

การวดัมลูค่าใหม ่     

   ผลกําไรทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     

       ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร ์ (237,535) (269,464) (252,958) (256,563) 

   ผลขาดทุน (กําไร) ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง 

       ขอ้สมมตทิางการเงนิ   600,092 605,808 

 

(1,010,148) 

 

229,498 

   ผลขาดทุน (กําไร) ทีเ่กดิจากประสบการณ์ (2,001,711) 1,167,763 (2,126,247) 528,977 

รบัรูผ่้านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (1,639,154) 1,504,107 (3,389,353) 501,912 

ราคาตามบญัชปีลายปี 21,161,680 17,245,264 7,007,815 7,302,250 

 

รายการเคลื่อนไหวของผลประโยชน์รางวลัการทํางานเป็นระยะเวลานานระหว่างปีมดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้ปี 748,468 621,220 232,551 139,196 
     

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 365,289 270,358 177,544 86,060 

การวดัมลูค่าใหม ่ (4,878) (150,421) (95,687) 5,804 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 7,957 7,311 2,190 1,491 

รบัรูผ่้านกําไรหรอืขาดทุน 368,368 127,248 84,047 93,355 
     

ผลประโยชน์ทีจ่่ายในระหว่างปี (253,244) - (31,252) - 

ราคาตามบญัชปีลายปี 863,592 748,468 285,346 232,551 

 

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัของผลประโยชน์พนักงานทีใ่ชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

อตัราคดิลด (รอ้ยละ) 1.63 - 3.18 1.06 - 1.86 1.63 1.06 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 5.00 - 7.00 3.00 - 8.00 7.00 8.00 

อตัราการลาออกของพนักงาน (รอ้ยละ) 0.00 - 22.00 0.00 - 23.00 0.00 - 22.00 0.00 - 21.00 

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

 ผลกระทบต่อผลประโยชน์พนักงาน 

 

การเปล่ียนแปลงใน 

ข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 (1,962,403) (1,698,585) 2,255,322 1,960,771 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 2,085,087 1,801,926 (1,855,801) (1,597,388) 

อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 (2,138,812) (1,841,032) 752,616 661,820 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ

สถานการณ์ดงักล่าวยากทีจ่ะเกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้ทีม่ตี่อการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วธิเีดียวกบั

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้คํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ในการคํานวณหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรูใ้นงบแสดง

ฐานะการเงนิ วธิกีารและประมาณการของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุของ

กลุ่มกจิการคอื 26 ปี (พ.ศ. 2563 : จํานวน 28 ปี) 
 

27 ทุนเรือนหุ้น 

 

การเปลี่ยนแปลงของทุนเรอืนหุน้สําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 
 

 

ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว 

ส่วนเกินมูลค่า 

หุ้นสามญั 

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั จาํนวน 

 หุ้น บาท หุ้น บาท บาท 

      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 100,000,000 50,000,000 75,000,000 37,500,000 235,710,000 

การเพิม่ทุน - - 25,000,000 12,500,000 152,500,000 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สุทธจิากภาษี - - - - (3,630,000) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 100,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 384,580,000 

      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 100,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 384,580,000 

การเพิม่ทุน - - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 100,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 384,580,000 
 

เมื่อวนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัชาํระค่าหุน้สามญัเพิม่เตมิสาํหรบัหุน้จํานวน 25,000,000 หุน้ ทีไ่ดนํ้าเสนอขาย

หลกัทรพัยต์่อประชาชนครัง้แรก โดยหุน้สามญัจํานวนดงักล่าวมมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทีร่าคาเสนอขายหุน้ละ 6.60 

บาท คดิเป็นจํานวนเงนิรวมทัง้สิ้น 165 ลา้นบาท ทัง้น้ีบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนชาํระค่าหุน้สามญัเพิม่เตมิดงักล่าวกบักรมพฒันา

ธุรกจิการคา้แล้วเมื่อวนัที ่4 สงิหาคม พ.ศ. 2563 และหุน้สามญัของบรษิทัเริม่ทําการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ 

ตัง้แต่วนัที ่6 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งบรษิทับนัทกึค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญัดงักล่าวสุทธจิากภาษีจํานวน 3,630,000 

บาท โดยแสดงสุทธกิบัส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

28 สาํรองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

พ.ศ. 2564 

บาท 

พ.ศ. 2563 

บาท 

     

ราคาตามบญัชตีน้ปี  5,000,000 3,750,000 5,000,000 3,750,000 

จดัสรรระหว่างปี - 1,250,000 - 1,250,000 

ราคาตามบญัชปีลายปี 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจาก

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าสาํรองน้ีจะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองน้ีไม่สามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

29 เงินปันผลจ่าย 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2563 เมื่อวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2563 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหม้กีารจ่ายเงนิปันผลจาก

กําไรสุทธิสําหรบัผลดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562 จํานวน 75,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน

ทัง้สิน้ 33,000,000 บาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วเมื่อวนัที ่2 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัิใหม้กีารจ่ายเงนิปันผล

จากกําไรสุทธสิําหรบัผลดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2563 จํานวน 100,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผู้ถือ

หุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลดงักล่าวรวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 14,999,400 บาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วเมื่อวนัที ่

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

30 ภาษีเงินได้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 21,620,478 16,435,614 9,206,700 7,809,500 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (หมายเหตุขอ้ 

25) 

(680,989)  (611,996) (735,822)  (306,128) 

รวม   20,939,489 15,823,618   8,470,878 7,503,372 

  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสําหรบักําไรก่อนภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลของบรษิทัมยีอดจํานวนทีแ่ตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบญัชี

คณูกบัอตัราภาษขีองประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี   

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 100,310,618 78,594,958 45,573,262 36,422,365 

     

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20 20,062,124 15,718,992 9,114,652 7,284,473 

ผลกระทบ :     

รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี  (127,781) -  (999,700) - 

ค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 1,090,435 343,360 404,025 252,549 

ค่าใชจ่้ายทีส่ามารถหกัไดเ้พิม่  (43,719) (43,734)  (41,539) (33,650) 

การปรบัปรุงจากปีก่อน (13,788) - (6,560) - 

ผลแตกต่างของอตัราภาษี  (27,782) (195,000) - - 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 20,939,489 15,823,618 8,470,878 7,503,372 

 

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลทีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ทีใ่ชส้ําหรบักลุ่มกจิการและบรษิทัคอือตัรารอ้ยละ 20.87 และรอ้ยละ 18.59 (พ.ศ. 

2563 : อตัรารอ้ยละ 20.13 และรอ้ยละ 20.60)  

 

31 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

ค่าใชจ่้ายทีร่วมอยู่ในการคาํนวณกําไรสุทธสิามารถนํามาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม 

   คอมพวิเตอร์ 

 

205,952,762 

 

172,074,614 

 

167,858,254 

 

141,435,854 

ตน้ทุนขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใช ้

   โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

 

12,548,206 

 

2,650,817 

 

- 

 

- 

ค่านายหน้าแก่พนักงานขาย 4,902,958 3,298,388 2,640,140 2,179,502 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 3,611,123 2,061,115 2,331,720 995,618 

เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนักงาน 247,365,582 219,834,318 124,821,176 117,456,408 

ค่าบรกิารอาคารสาํนักงาน 2,710,860 2,526,725 1,051,224 1,043,810 

ค่าบรกิารทางวชิาชพี 7,722,092 7,895,498 5,694,273 6,192,133 

ค่าจา้งจดัหาบุคลากร 1,130,978 1,689,662 1,113,819 1,371,642 

ค่าบรหิารจดัการ  -    - 3,366,785 3,615,356 

ค่าจดัจา้งบุคคลภายนอก  73,475,878  34,679,278 45,587,814 28,685,697 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

32 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลและบรษิทัทีค่วบคุมบรษิทัหรอืถูกควบคุมโดยบรษิทัหรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกบับรษิทัทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม

ไม่ว่าจะโดยทอดเดยีวหรอืหลายทอด รวมถงึบรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยลําดบัถดัไป บุคคลและบรษิทัดงักล่าวเป็นบุคคลหรอื

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั บรษิทัร่วมและบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็น

สาระสาํคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชิดกบั

บุคคลเหล่านัน้ บุคคลและบรษิทัทัง้หมดถอืเป็นบคุคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนักบับรษิัทแต่ละรายการ บรษิัทคํานึงถึงเน้ือหาของ

ความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

 

คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ผูซ้ึ่งดํารงตําแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิัท และครอบครวั เป็นผูถ้อืหุน้จํานวน

มากทีสุ่ด โดยถอืหุน้รอ้ยละ 36.71 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั 

 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลหรอืบรษิทัต่าง ๆ ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัโดยการเป็นผูถ้อืหุน้หรอืมผีูถ้อื

หุน้หรอืมกีรรมการร่วมกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไดแ้ก่ 

 

ช่ือ ความสมัพนัธ์ 

  

คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั ไอซอี ีคอนซลัติง้ จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั ไอแอนดไ์อ เอก็ซ์พเีรยีนซ์ จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั ดจิเินทฟี จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั ไอแอนดไ์อ เวนเจอร ์จํากดั การร่วมคา้ 

 

ลกัษณะรายการค้า นโยบายการกาํหนดราคา 

  

ค่าบรกิาร ราคาตามทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 

รายไดอ้ื่น ราคาตามทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 

เงนิกูย้มื วงเงนิและอตัราดอกเบี้ยตามทีต่กลงในสญัญา 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการค้าที่เป็นสาระสําคญัที่เกิดขึ้นกบับุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันเหล่าน้ี

เกดิขึน้เป็นไปตามประเพณีและเงื่อนไขทางการคา้ตามราคาทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

32.1 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัย่อย     

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร - - 1,401,217 10,612,257 

เงนิปันผลรบั - - 4,998,500 - 

รายไดค่้าบรหิารจดัการ - - 6,685,449 4,993,773 

ดอกเบีย้รบั - - 246,325 141,113 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร - - 3,366,785 3,615,356 

 

32.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

บริษทัย่อย     

ลูกหน้ีอื่น - - 101,891 20,584 

รายไดค้า้งรบั - - 2,194,918 1,711,458 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารคา้งจ่าย - - 2,360,736 2,328,788 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 1,126,106 984,702 

เจา้หน้ีอื่น - - - 2,889,643 
     

การร่วมค้า     

ลูกหน้ีอื่น 36,270 - 36,270 - 

 

32.3  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

บรษิทัย่อย - - 500,000 2,000,000 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - ดอกเบีย้ค้างรบั     

บรษิทัย่อย - - 7,044 13,914 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - 2,000,000 

กระแสเงินสด   

ใหกู้้ยมื - 16,000,000 

รบัชาํระคนื - (17,500,000) 

ราคาตามบญัชปีลายปี  - 500,000 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นสญัญากู้ยมืเงนิระยะสัน้ไม่เกินหน่ึงปีและไม่มหีลกัทรพัย์คํ้าประกัน 

จํานวน 2 สญัญา โดยมวีงเงนิ 40 ล้านบาท ทีอ่ตัราดอกเบี้ยคงทีร่้อยละ 7.50 ต่อปี และวงเงนิ 10 ล้านบาท ทีอ่ตัรา

ดอกเบีย้ MLR ตามลําดบั 

 

32.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

ผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการรวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่าย

สาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น  32,754,607  31,968,569 16,704,622  16,993,650 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น  23,342  20,902  8,691  7,917 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  1,626,871  1,577,846  709,548  897,471 

รวม 34,404,820  33,567,317  17,422,861  17,899,038 

 

  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

33 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

กลุ่มกจิการทําสญัญาจา้งบรกิารในอาคารสาํนักงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ภาระผกูพนัเกีย่วกบัค่าบรกิารตามสญัญาทีย่กเลิก

ไม่ไดท้ีต่อ้งจ่ายในภายหน้า มดีงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 3,031,145 1,840,272 1,081,822 560,489 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 95,200 351,910 95,200 - 

รวม 3,126,345 2,192,182 1,177,022 560,489 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิสาํหรบัคํ้าประกนัการใหบ้รกิารแก่ลูกค้าของ

กลุ่มกจิการดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิ 36,290,692 14,519,388 23,033,753 12,045,840 

 

34 คดีความท่ีสาํคญั 

 

ในปี พ.ศ. 2559 บรษิทั ไอซอี ีคอนซลัติง้ จํากดั (บรษิทัย่อย) และบรษิทัแห่งหน่ึง (รวมเรยีกว่าจําเลย) ถูกฟ้องรอ้งดําเนินคดี

จากสญัญาจา้งพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรกบัองค์กรแห่งหน่ึงซึง่เป็นลูกค้าของบรษิทัย่อย (โจทก์) โดยมสีาเหตุมาจาก

การทีจํ่าเลยไม่สามารถดําเนินงานและส่งมอบงานทีแ่ล้วเสรจ็ตามสญัญา แมว่้าจะไดร้บัการขยายระยะเวลาการดําเนินการ

หลายครัง้ส่งผลใหโ้จทก์ใชส้ทิธขิอบอกเลกิสญัญาก่อนถงึวนัครบกําหนด พรอ้มยดึหลกัประกนัตามสญัญา และใหจํ้าเลยและ

ผูค้ํ้าประกนัร่วมกนัชดใชค่้าเสยีหายรวมเป็นจํานวนเงนิ 55.72 ล้านบาท ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 คดคีวามดงักล่าวเสร็จสิ้น

การแสวงหาขอ้เท็จจรงิของศาลปกครองกลาง ซึ่งศาลปกครองกลางมคีําพพิากษาใหโ้จทก์ชําระเงนิใหแ้ก่จําเลยจํานวนหน่ึง 

อย่างไรกต็ามจําเลยมคีวามประสงคท์ีจ่ะอุทธรณ์คาํพพิากษาต่อศาลปกครองสงูสุดเพื่อเพิม่วงเงนิชดใชค่้าเสยีหายทีเ่หมาะสม 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 คดคีวามดงักล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการอุทธรณ์คําพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการประเมนิว่าผลคดขีึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของศาล โดยผูบ้รหิารไม่สามารถประเมนิถงึผลของการตดัสินได ้

ดงันัน้บรษิทัย่อยและกลุ่มกจิการจงึยงัไม่รบัรูร้ายไดแ้ละสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ในงบการเงนิ 

 

35 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการไดอ้นุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท สาํหรบัหุน้จํานวน 100,000,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิ

รวม 40 ลา้นบาท 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําป ี2564 

(แบบ 56-1 One Report)

198



199

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเเนบ – 1 
รายละเอยีดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ 

 



200

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
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เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นายเพ่ิมสุข สุทธินุ่น 
ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ 

 

 
วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 18 ตุลาคม 2561 
อายุ    : 65 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น   : ไม่มี 
 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา  
 

● ปริญญาโท สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
● ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการอบรม 
 

● 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
● 2564 Board Nomination & Compensation Program Class of 9/2020, Thai Institute of Director (IOD) 

 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 และกรรมการอิสระ 
   
2556 - 2561 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบข้อสนเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 คณะกรรมการออกบัตรธนาคาร  
 กรรมการคอมพิวเตอร์ กรรมการผู้บริหารระดับสูง 
  กรรมการบริหารบุคคล และกรรมการแผนงาน 
 และงบประมาณ 
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เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 18 ตุลาคม 2561 
อายุ    : 65 ปี 
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● ปริญญาโท สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
● ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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สัดส่วนการถือหุ้น   : ไม่มี 
 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา  
 

● ปริญญาโท สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
● ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการอบรม 
 

● 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
● 2564 Board Nomination & Compensation Program Class of 9/2020, Thai Institute of Director (IOD) 

 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 และกรรมการอิสระ 
   
2556 - 2561 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบข้อสนเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 คณะกรรมการออกบัตรธนาคาร  
 กรรมการคอมพิวเตอร์ กรรมการผู้บริหารระดับสูง 
  กรรมการบริหารบุคคล และกรรมการแผนงาน 
 และงบประมาณ 
  
2559 - 2560 กรรมการ / คณะอนุกรรมการกํากบัการพัฒนาระบบงาน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
2554 - 2556 ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
2553 - 2554 ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักงานตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 
รองประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

 
 
วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 8 มิถุนายน 2535 
อายุ    : 66 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น   : ร้อยละ 28.52 
 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

● ปริญญาโท สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
● ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการอบรม 
 

● 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
 
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จํากัด 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิเนทีฟ จํากัด 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซัลต้ิง จํากัด 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 
รองประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

 
 
วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 8 มิถุนายน 2535 
อายุ    : 66 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น   : ร้อยละ 28.52 
 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

● ปริญญาโท สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
● ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการอบรม 
 

● 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
 
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จํากัด 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิเนทีฟ จํากัด 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซัลต้ิง จํากัด 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 
รองประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

 
 
วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 8 มิถุนายน 2535 
อายุ    : 66 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น   : ร้อยละ 28.52 
 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

● ปริญญาโท สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
● ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการอบรม 
 

● 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
 
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จํากัด 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิเนทีฟ จํากัด 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซัลต้ิง จํากัด 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 
รองประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

 
 
วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 8 มิถุนายน 2535 
อายุ    : 66 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น   : ร้อยละ 28.52 
 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

● ปริญญาโท สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
● ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการอบรม 
 

● 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
 
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จํากัด 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิเนทีฟ จํากัด 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซัลต้ิง จํากัด 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

  

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ 
รองประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรษัิท / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

 
 
วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 8 มิถุนายน 2535 
อายุ    : 66 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น   : ร้อยละ 28.52 
 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

● ปริญญาโท สถิติประยุกต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
● ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการอบรม 
 

● 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
 
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จํากัด 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิเนทีฟ จํากัด 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซัลต้ิง จํากัด 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นายไพบูลย์ คุจารวีณิช 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 
วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 18 ตุลาคม 2561 
อายุ    : 65 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น   : ไม่มี 
 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

● ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผู้บริหาร (X-MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
● ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
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)  

 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
2563 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)  
 และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�ามันปาล์ม  
  จํากัด (มหาชน)  
 
2561-2562      ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน       บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จํากัด 
               
2556-2560      กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง     บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
2549-2556      รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน กรรมการบริหาร       บริษัท โออิชิกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
       และกรรมการบริหารความเส่ียง 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นายยศ กิมสวัสดิ ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

 
 
วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 18 ตุลาคม 2561 
อายุ    : 67 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น   : ไม่มี 
 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

● ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลูอิสวิลล์ 
● ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการอบรม 
 

● 2561 Director Accreditation Program (DAP) Class of 148/2561, Thai Institute of Director (IOD) 
 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ    บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 และกรรมการตรวจสอบ   
 
2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 
2558 - ปัจจุบัน  ประธานสํานักระบบชําระเงิน   สมาคมธนาคารไทย 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 18 ตุลาคม 2561 
อายุ    : 39 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น   : ร้อยละ 0.12  
 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

● ปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
● ปริญญาโท สาขานวัตกรรมกลยุทธ์และองค์กร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
● ปริญญาโท สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยคอร์เนล 
● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (เกียรตินิยมอันดับ 1)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการอบรม 
 

● 2562 DAP Certificate from IOD 159/2019 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาการตลาด     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
2563 - 2564 ผู้ช่วยอธิการบดี       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร       สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  
 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอํานวยการส่ือสารองค์กร     สภากาชาดไทย  
 
2560 - ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแบรนด์และการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร       ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
2560 - ปัจจุบัน รองประธานกลุ่มบริหารการตลาด     สมาคมการจัดการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
 
2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านแบรนด์      บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) 
 
2556  อาจารย์ผู้สอน วิชา Principles of Marketing คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
    
 
 
 

Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD)
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นางสาวกาญจนา ล้ิมปญัญาเลิศ 
กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร  

 
 
วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 18 ตุลาคม 2561 
อายุ    : 54 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น   : ร้อยละ 5.44 
 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

● ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
● ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 
ประวัติการอบรม 
 

● 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
● 2563 Digital Transformation Xponential (DTX - ผู้นําการเปล่ียนแปลงดิจิทัล) 

 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีอี คอนซัลต้ิง จํากัด  
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นายธนวุฒิ สุนทรเดชา 
กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร  

  
วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 18 ตุลาคม 2561 
อายุ    : 48 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้น   : ร้อยละ 0.78       
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

● ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
● ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ประวัติการอบรม 
 

● 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
● 2564 CFO Orientation Course for New IPO’s รุ่นที่ 5 

 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
2564 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายงานปรึกษา บริษัท ไอซีอี คอนซัลต้ิง จํากัด 
 
2547 - 2564 ผู้อํานวยการฝ่ายงานบริการลูกค้า บริษัท ไอซีอี คอนซัลต้ิง จํากัด 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ 
กรรมการบรษัิท /กรรมการบรหิาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  

 

วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 18 ตุลาคม 2561 
อายุ    : 38 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น   : ร้อยละ 1.76     
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 

● 2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด 
 
2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
2559 - 2564 ผู้อํานวยการฝ่ายโซลูชัน บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
2554 - 2559 Engagement Manager บริษัท ลานนาซอฟท์เวิร์ค จํากัด  
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นางเกวลิน เลศะวานิช 
กรรมการบรษัิท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรหิาร /  

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชแีละการเงิน 

 
วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง   : 24 กุมภาพันธ์ 2564   
อายุ    : 33   ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น   : ร้อยละ 0.10 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

● ปริญญาตรี การบัญชี  (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประกาศนียบัตร 
 

● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขที่ 12019 
 
ประวัติการอบรม 
 

● 2564 CFO Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5 
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 182/2021 
Company Secretary Program (CSP) รุ่น 119/2021  

● 2563  สารสนเทศทางการบัญชี และ การวิเคราะห์งบการเงิน 
เทคนิคการทํางาน ของนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)รวมกับนักวิเคราะห์ (IA) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร 

● 2562  การวิเคราะห์งบการเงิน และการทําความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ  
เร่ืองเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 4/2562 

● 2561  ทบทวนการบัญชีตามความรับผิดชอบ (Refreshment Responsibility Accounting) 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 
2563 - 2564 ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 
2561 – 2563 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไวน์ คอนเน็คช่ัน จํากัด 
 
2560 - 2561 หัวหน้างานฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จํากัด 
 
2558 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไวน์ คอนเน็คช่ัน จํากัด 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารเเนบ 1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

นางกนกนุช ณ ระนอง 
เลขานุการบรษัิท 

 

วันท่ีเข้ารบัตําแหน่ง        : 18 ตุลาคม 2561 

อายุ                                  : 53 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น            : ไม่มี 
 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 

●  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการอบรม 

● หลักสูตร Company Secretary Program – CSP รุ่นที่ 93/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 
● หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT รุ่นที่ 42/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทํางาน   : 

2561 – ปัจจุบัน             : เลขานุการบริษัท     บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

2548 – ปัจจุบัน             : เลขานุการบริษัท     บริษัท ไอซีอี คอนซัลต้ิง จํากัด 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเเนบ – 2 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

 

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้มอี านาจควบคุมในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม  
ของ บรษัิท ไอแอนด์ไอ กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) ตามตารางดังนี้ 
 

รายชื่อบริษัท 
 

รายชื่อกรรมการ 

บริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ในประเทศ ในประเทศ 

iiG iCE iiXP Digi iiV 

สัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุป๊  100% 100% 60% 50% 

1. นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น /,x     
2. นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ /,// /,// /,// /,// /,// 
3. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช /     
4. นายยศ กิมสวัสด์ิ /     
5. ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล /     
6. นางสาวกาญจนา ล้ิมปัญญาเลิศ /,// /,//    
7. นายธนวุฒิ สุนทรเดชา /,//     
8. นายณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ /,//  /,// /,// /,// 
9. นางเกวลิน เลศะวานิช /,//     
10. นายธงชัย จิรอลงกรณ์     / 
11. นายอมร ทองธิว     / 
12. นางกัญชลี ส าลีรัตน์    /,//  
 
 
 
หมายเหตุ  

 
 
 
/ = กรรมการบริษัท   x = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร 
 

 iiG: บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป  
 
iCE: บจก. ไอซีอี คอนซัลต้ิง 
 
iiXP: บจก. ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ 
 
Digi: บจก. ดิจิเนทีฟ 
 
iiV: บจก. ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ 
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เอกสารเเนบ – 3 
รายละเอยีดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2564 
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบรษัิท 
 
บริษัทฯ ได้ท าการแต่งต้ังบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลต้ิง จ ากัด เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทในเครือ โดยมี 
นางสาวอัจฉราพร มานะศานต์ ซึ่งด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ  เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดของผู้
ตรวจสอบภายในแสดงดังต่อไปนี้ 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลต้ิง จ ากัด 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน นางสาวอัจฉราพร มานะศานต์ 

คุณสมบัติทางวิชาชีพ  - วุฒิบัตรสากล : CIA (Certified Internal Audit), CCSA (Certified Control Self 
Assessment)  

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย 
- Fellow member ของสถาบันกรรมการไทย  

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างาน ช่วงเวลา / บริษัท / ต าแหน่ง  

2554 - ปัจจุบัน : บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลต้ิง จ ากัด ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

2553 : บริษัท โรงพยาบาล ปิยะเวท จ ากัด (มหาชน) ต าแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2550-2552 :  ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส แอดไวซ์เซอรี่ ต าแหน่ง Associate Director 

2551 : บริษัท แมคนีคอม พรีซีช่ัน จ ากัด (มหาชน) ต าแหน่ง Corporate Finance Director 

2544-2550 : ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส แอดไวซ์เซอรี่ ต าแหน่ง Senior Manager 

2542 – 2544 : ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส ต าแหน่ง Senior Manager 

2540-2542 : Pricewaterhouse Coopers – Birmingham office ต าแหน่ง Senior Auditor 

2533-2540 : Coopers & Lygrand ต าแหน่ง Junior auditor - Manager 
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เอกสารแนบ 3 
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจ าปี 2564 
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

การฝึกอบรมทีเกี่ยวข้อง ช่วงเวลา / คอรส์ที่อบรม 

5 พ.ย. 2564 สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ประชุมใหญ่ประจ าปี 

20 ต.ค. 2564 The Connected Future of Risk Management  

27 ส.ค. 2564 การเสวนา "improve Process Through Digital Technology" 

21ก.ค. 2564 การเสวนา "RPA หุ่นยนต์นักบัญชี ย่างก้าวส าคัญ ...ยกระดับงานบัญชีสู่ยุค Digital 
Accounting" 

22 มิ.ย. 2564 การเสวนา "improve Process Through Digital Technology" 

25 ส.ค. 2563 Adopting Data Science & Automation in Internal Audit 

30 พ.ค. 2563 Role of Internal Audit in PDPA 

3 เม.ย. 2563 Fraud Prevention, Prevention & Investigation for Employee Workshop  

พ.ค. 2561 Data Science Ecosystem and Data Mining with Rapid Minor Studio 

ก.ย.- ธ.ค. 2560 Director Certification Program (DCP) รุ่น 248 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเเนบ - 4 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 



216
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นโยบายการกาํกับดแูลกจิการที2ด ี 

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

 

2/6 
นโยบายการกาํกับดูแลกจิการที2ดี  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการที2ดี  
 
คณะกรรมการบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการทีHดี โดยสง่เสริมให้
บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทในเครือ (กลุม่บริษัท) ดําเนินธรุกิจเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีHดี เสริมสร้างองค์กรให้
มีประสทิธิภาพ โดยคํานงึถงึผู้ มีสว่นได้เสยีทีHเกีHยวข้อง เพืHอสร้างคณุคา่ให้กิจการอยา่งยัHงยืน  
คณะกรรมการบริษัทฯ จงึได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการทีHดี เพืHอเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน โดยมีโครงสร้างการ
กํากบัดแูลกิจการแบง่เป็น W หลกัปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี X  
 
หลักปฏบิตั ิ+  ตระหนกัถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้ นําองค์กร ทีHสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการ

อยา่งยัHงยืน  
หลักปฏบิตั ิ,  กําหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการทีHเป็นไปเพืHอความยัHงยืน  
หลักปฏบิตั ิ-  เสริมสร้างคณะกรรมการทีHมีประสทิธิผล  
หลักปฏบิตั ิ.  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร  
หลักปฏบิตั ิ/  สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ  
หลักปฏบิตั ิ0  ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีHยงและการควบคมุภายในทีHเหมาะสม  
หลักปฏบิตั ิ1  รักษาความนา่เชืHอถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู  
หลักปฏบิตั ิ2  สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสืHอสารกบัผู้ ถือหุ้น  
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3/6 
นโยบายการกาํกับดูแลกจิการที2ดี  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

หลักปฏบิตั ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กร ทีMสร้างคุณค่า
ให้แก่กจิการอย่างยัMงยนื  
(ESTABLISH CLEAR LEADERSHIP ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD)  

 
1.1  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบกํากบัดแูลให้องค์กรมีการบริหารจดัการทีHดีซึHงครอบคลมุถงึ  

(1)  การกําหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมาย  
(2)  การกําหนดกลยทุธ์นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรสาํคญัเพืHอให้บรรลวุตัถปุระสงค์

และเปา้หมาย  
(3)  การตดิตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดําเนินงาน  

1.2  คณะกรรมการจะกํากบัดแูลกิจการให้นําไปสูผ่ลในการสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัHงยืน ดงัตอ่ไปนี X  
(1)  สามารถแขง่ขนัได้และมีผลประกอบการทีHดีโดยคํานงึถงึผลกระทบในระยะยาว  
(2)  ประกอบธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสทิธิและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสยี  
(3)  เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบตอ่สิHงแวดล้อม  
(4)  สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีHยนแปลง  

1.3  คณะกรรมการมีหน้าทีHดแูลให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารปฏิบตัหิน้าทีHด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงัและซืHอสตัย์
สจุริตตอ่องค์กร และดแูลให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคบัและมตทีิHประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.4  คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าทีHและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าทีH
และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนตดิตามดแูลให้กรรมการผู้จดัการและ
ฝ่ายจดัการปฏิบตัหิน้าทีHตามทีHได้รับมอบหมาย  

 
 
หลักปฏบิตั ิ2  กาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการทีMเป็นไปเพืMอความยัMงยืน  

DEFINE OBJECTIVES THAT PROMOTE SUSTAINABLE VALUE CREATION  
 
2.1  คณะกรรมการจะดแูลให้วตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการ เป็นไปเพืHอความยัHงยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์และ

เปา้หมายทีHสอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ให้ทั Xงกิจการ ลกูค้า ผู้ มีสว่นได้เสยีและสงัคมโดยรวม  
2.2  คณะกรรมการจะกํากบัดแูลให้มัHนใจวา่ วตัถปุระสงค์และเปา้หมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ

ประจําปีของกิจการสอดคล้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการโดยมีการนํานวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั  

 
 
หลักปฏบิตั ิ3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีMมีประสทิธิผล 

STRENGTHEN BOARD EFFECTIVENESS  
 
3.1  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั XงในเรืHองขนาด องค์ประกอบ 

สดัสว่นกรรมการทีHเป็นอิสระทีHเหมาะสมและจําเป็นตอ่การนําพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัทีHกําหนดไว้  
3.2  คณะกรรมการจะดําเนินการคดัเลอืกบคุคลทีHเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลให้มัHนใจวา่ องค์ประกอบและ

การดําเนินงานของคณะกรรมการเอื Xอตอ่การใช้ดลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ  
3.3  คณะกรรมการจะกํากบัดแูลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการทีHโปร่งใสและชดัเจน เพืHอให้ได้

คณะกรรมการทีHมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัองค์ประกอบทีHกําหนดไว้  
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นโยบายการกาํกับดูแลกจิการที2ดี  

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

3.4  คณะกรรมการจะพิจารณาโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจงูใจให้
คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเปา้หมายทั Xงระยะสั Xนและระยะยาว ก่อนเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการ  

3.5  คณะกรรมการจะดแูลให้กรรมการทกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าทีHและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการ
ปฏิบตัหิน้าทีHกรรมการ  

3.6  คณะกรรมการจะดแูลให้มีกรอบและกลไกในการกํากบัดแูลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและกิจการอืHนทีH
บริษัทไปลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั ในระดบัทีHเหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่ รวมทั Xงบริษัทยอ่ยและกิจการอืHนทีHบริษัทไป
ลงทนุมีความเข้าใจถกูต้องตรงกนัด้วย  

3.7  คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัหิน้าทีHประจําปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ยและ
กรรมการรายบคุคล และนําผลประเมินไปใช้สาํหรับการพฒันาการปฏิบตัหิน้าทีHตอ่ไป  

3.8  คณะกรรมการจะดแูลให้คณะกรรมการและกรรมการแตล่ะคนมีความรู้ความเข้าใจเกีHยวกบับทบาทหน้าทีHลกัษณะการ
ประกอบธรุกิจและกฎหมายทีHเกีHยวข้องกบัการประกอบธรุกิจ ตลอดจนสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนได้รับการเสริมสร้าง
ทกัษะและความรู้สาํหรับการปฏิบตัหิน้าทีHกรรมการอยา่งสมํHาเสมอ  

3.9  คณะกรรมการจะดแูลให้มัHนใจวา่การดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถงึข้อมลูทีH
จําเป็น และมีเลขานกุารบริษัททีHมีความรู้และประสบการณ์ทีHจําเป็นและเหมาะสมตอ่การสนบัสนนุการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ  

 
 
หลักปฏบิตั ิ4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร  

ENSURE EFFECTIVE CEO AND PEOPLE MANAGEMENT  
 
4.1  คณะกรรมการจะดําเนินการให้มัHนใจวา่มีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูให้มีความรู้

ทกัษะ ประสบการณ์และคณุลกัษณะทีHจําเป็นตอ่การขบัเคลืHอนองค์กรไปสูเ่ปา้หมาย  
4.2  คณะกรรมการจะดแูลให้มีการกําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการประเมินผลทีHเหมาะสม  
4.3 คณะกรรมการจะต้องมีเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นทีHอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารและการ

ดําเนินงานของกิจการ  
4.4  คณะกรรมการจะตดิตามดแูลการบริหารและพฒันาบคุลากรให้มีจํานวนความรู้ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจทีH

เหมาะสม 
 
 
หลักปฏบิตั ิ5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ  

NURTURE INNOVATION AND RESPONSIBLE BUSINESS  
 
5.1  คณะกรรมการจะให้ความสาํคญัและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมทีHก่อให้เกิดมลูคา่แก่ธรุกิจควบคูไ่ปกบัการสร้าง

คณุประโยชน์ตอ่ลกูค้าหรือผู้ ทีHเกีHยวข้องและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิHงแวดล้อม  
5.2  คณะกรรมการจะตดิตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธรุกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิHงแวดล้อม และ

สะท้อนอยูใ่นแผนดําเนินการ (OPERATIONAL PLAN) เพืHอให้มัHนใจได้วา่ ทกุฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์เปา้หมายหลกัและแผนกลยทุธ์ (STRATEGIES) ของกิจการ  
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5.3  คณะกรรมการจะดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพประสทิธิผล โดย
คํานงึถงึผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย VALUE CHAIN เพืHอให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และ
เปา้หมายหลกัได้อยา่งยัHงยืน  

5.4  คณะกรรมการควรจดัให้มีกรอบการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ทีHสอดคล้องกบั
ความต้องการของกิจการรวมทั Xงดแูลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิHมโอกาสทางธรุกิจและพฒันาการ
ดําเนินงาน การบริหารความเสีHยง เพืHอให้กิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการ  

 
 
หลักปฏบิตั ิ6  ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีMยงและการควบคุมภายในทีMเหมาะสม  

STRENGTHEN EFFECTIVE RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL  
 
6.1  คณะกรรมการจะกํากบัดแูลให้มัHนใจวา่ บริษัทมีระบบการบริหารความเสีHยงและการควบคมุภายในทีHจะทําให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีHเกีHยวข้อง  
6.2  คณะกรรมการจะจดัตั XงคณะกรรมการตรวจสอบทีHสามารถปฏิบตัหิน้าทีHได้อยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระ  
6.3  คณะกรรมการจะตดิตามดแูลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ทีHอาจเกิดขึ Xนได้ระหวา่งบริษัทกบัฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถงึการปอ้งกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สนิ ข้อมลู และโอกาสของบริษัท 
และการทําธรุกรรมกบัผู้ ทีHมีความสมัพนัธ์เกีHยวโยงกบับริษัทในลกัษณะทีHไมส่มควร  

6.4 คณะกรรมการจะกํากบัดแูลให้มีการจดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัด้ิานการตอ่ต้านคอร์รัปชัHนทีHชดัเจนและสืHอสารในทกุ
ระดบัขององค์กรและตอ่คนนอกเพืHอให้เกิดการนําไปปฏิบตัไิด้จริง  

6.5  คณะกรรมการควรดแูลให้กิจการมีกลไกในการรับเรืHองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี Xเบาะแส 
 
 
หลักปฏบิตั ิ7  รักษาความน่าเชืMอถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  

ENSURE DISCLOSURE AND FINANCIAL INTEGRITY  
 
7.1  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดแูลให้ระบบการจดัทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัตา่งๆ

ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัทีิHเกีHยวข้อง  
7.2  คณะกรรมการควรตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี X  
7.3  ในภาวะทีHกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะดําเนินการให้เกิดความ

มัHนใจได้วา่กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอืHนทีHจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ทั Xงนี Xภายใต้การ
คํานงึถงึสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสีย  

7.4  คณะกรรมการจะดําเนินการให้มัHนใจวา่มีการจดัทารายงานความยัHงยืนตามความเหมาะสม  
7.5  คณะกรรมการจะดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหนว่ยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ทีHทําหน้าทีHในการสืHอสารกบั

ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสยีอืHน เชน่ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา  
7.6  คณะกรรมการจะสง่เสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู  
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หลักปฏบิตั ิ8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสืMอสารกับผู้ถือหุ้น  
ENSURE ENGAGEMENT AND COMMUNICATION WITH SHAREHOLDERS  

 
8.1  คณะกรรมการจะดแูลให้มัHนใจวา่ ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรืHองสาํคญัของบริษัท  
8.2  คณะกรรมการจะดแูลให้การดําเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสทิธิภาพ และ

เอื Xอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน  
8.3  คณะกรรมการจะดแูลให้การเปิดเผยมตทีิHประชมุและการจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งถกูต้องและ

ครบถ้วน 
 

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการทีHดีนี Xมีผลบงัคบัใช้ตั Xงแตว่นัทีH 30 กนัยายน 2562 เป็นต้นไป 

 
 
 
 

(นายเพิHมสขุ สทุธินุน่) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
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 ขอบเขตอํานาจหน้าที/ของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที/ของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที/ของคณะกรรมการบริษัท 
 

1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของทีHประชุมผู้ถือหุ้ น  ด้วยความสุจริต 
ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชนข์องบริษัท 

2) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจดัการ
ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลทีHได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายทีHคณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 

3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั Uงคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการชุดย่อยอืHน
ตามความเหมาะสม 

4) พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
บริษัท ทีHนําเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

5) ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนืHอง 

6) จดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน ] เดือนนับแต่วันสิ Uนสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท 

7) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย _ เดือนต่อครั Uง 

8) จดัให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วนัสิ Uนสดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ซึHงผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วนําเสนอต่อทีHประชุมผู้ถือหุ้นเพืHอพิจารณาและอนุมัติ 

9) พิจารณาและอนุมติักิจการอืHน ๆ ทีHสําคญัอนัเกีHยวกับบริษัท หรือทีHเห็นสมควรจะดําเนินการนั Uนๆ เพืHอให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

10) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึHงหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอืHนใด ปฏิบติัการ
อย่างหนึHงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอํานาจเพืHอให้
บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามทีHคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีHกรรมการเห็นสมควร ซึHง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีHยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลทีHได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนั Uนๆ ได้เมืHอ
เห็นสมควร 

11) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของ 
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอืHนทีHประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทัไม่
ว่าจะทําเพืHอประโยชน์ตนหรือเพืHอประโยชน์ผู้อืHน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีHประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีHจะมีมติแต่งตั Uง 

 เว้นแต่อํานาจในการดําเนินการดงัต่อไปนี U จะกระทําได้ก็ต่อเมืHอได้รับอนุมัติจากทีHประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั Uงนี U เรืHอง
ทีHกรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืHนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึHงมีส่วนได้เสีย 
หรือมีความขดัแข้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืHองนั Uน 

(ก) เรืHองทีHกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติทีHประชุมผู้ถือหุ้น 

(ข) การทํารายการทีHกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายทีHกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมติัจากทีHประชุมผู้ถือหุ้น 

 เรืHองต่อไปนี Uจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีHประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ
ทีHเข้าร่วมประชุม และจากทีHประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า _ ใน ] ของจํานวนเสียงทั Uงหมดของผู้ถือหุ้นทีHเข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Uงหมดหรือบางส่วนทีHสําคญั 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที/ของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

(ข) การซื UอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืHนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกีHยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั Uงหมดหรือบางส่วนทีHสําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอืHนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอืHนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิHมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคบั 

(จ) การเพิHมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

(ฉ) การอืHนใดทีHกําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากทีHประชุมคณะกรรมการบริษัทและทีHประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น 
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กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ1 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระที6จดัตั 9งขึ 9นเพื6อช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการกํากบัดแูลและ
ตรวจสอบการบริหารงาน การควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายที6เกี6ยวข้อง นอกจากนี 9 คณะกรรมการตรวจสอบจะ
ทําหน้าที6ในการสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี6ยงของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท 
รวมทั 9งการจดัทํารายงานทางการเงิน เพื6อให้การปฏิบตังิานและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเป็นไปอยา่งโปร่งใสและนา่เชื6อถือ 

2. องค์ประกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที6จะสามารถทําหน้าที6สอบทานความ
นา่เชื6อถือของงบการเงินได้ 

ทั 9งนี 9 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ6งคน ดํารงตําแหนง่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ
แตง่ตั 9งเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเพื6อช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี6ยวกบัการนดัหมายการ
ประชมุ การจดัเตรียมวาระการประชมุ การนําสง่เอกสารประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตั ิดงันี 9 

(1) เป็นผู้ มีคุณสมบตัิครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์และเงื6อนไขที6คณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด 

(2) ไม่เป็นกรรมการที6ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอํานาจตดัสินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนัเฉพาะที6เป็นบริษัทจดทะเบียน 

(4) เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที6จะสามารถทําหน้าที6ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที6จะสามารถทําหน้าที6สอบ
ทานความนา่เชื6อถือของงบการเงินได้ 

4. การแต่งตั >งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที6ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ แต่งตั 9งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ โดย 
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทั 9งนี 9 กรรมการตรวจสอบ
ซึ6งพ้นตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับแตง่ตั 9งให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก 

ในกรณีที6กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไมอ่าจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ ซึ6งจะสง่ผล
ให้บริษัทมีจํานวนกรรมการตรวจสอบตํ6ากวา่ 3 คน ให้ที6ประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือที6ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตั 9งกรรมการ

 
1 บริษัทจะปฏิบตัติามข้อกําหนดที8ออกตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั และประกาศที8ออกตาม
ความในกฎหมายดงักลา่วโดยหนว่ยงานที8เกี8ยวข้อง ภายหลงัจากที8บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 
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ตรวจสอบรายใหม่ เพื6อให้มีจํานวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที6มีจํานวนกรรมการตรวจสอบไม่
ครบถ้วน เพื6อให้เกิดความตอ่เนื6องในการปฏิบตัหิน้าที6ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. อาํนาจ หน้าทีH และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน(รายไตรมาสและประจําปี) ถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูที6

เกี6ยวข้องของบริษัทอยา่งเพียงพอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ที6มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั 9งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั 9ง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื6นใดที6
รับผิดชอบเกี6ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี6ยง การบริหารความเสี6ยงที6 เหมาะสม เพียงพอ มี
ประสทิธิภาพ  

(4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที6เกี6ยวข้องกบัธรุกิจ 

(5) พิจารณาคดัเลือกเพื6อเสนอแตง่ตั 9งบคุคลซึ6งมีความเป็นอิสระและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประสานงานกับผู้สอบบญัชีเกี6ยวกับวตัถุประสงค์ในการดําเนินงานตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที6พบ
ระหว่างตรวจสอบ และประเด็นที6ผู้สอบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระสําคญั รวมทั 9งเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ m ครั 9ง 

(6) พิจารณารายการที6เกี6ยวโยงกนั หรือรายการที6อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและ
ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั 9งเปิดเผยข้อมลูในการทํารายการดงักล่าวอย่าง
ถกูต้องครบถ้วน ทั 9งนี 9เพื6อให้มั6นใจวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(7) จดัทํารายงานผลการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ
บริษัท ซึ6งรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี 9 

- ความเหน็เกี6ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที6เชื6อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเหน็เกี6ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเห็นเกี6ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที6เกี6ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 
- ความเหน็เกี6ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเหน็เกี6ยวกบัรายการที6อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที6คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าที6ตามกฎบตัร (Charter)  
- รายการอื6นที6เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั6วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที6และความรับผิดชอบที6ได้รับ

 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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(8) ปฏิบตักิารอื6นใดตามที6คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการปฏิบัติหน้าที6ตามวรรคหนึ6ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที6สอดส่องดแูล ฝ่ายจดัการมีหน้าที6รับผิดชอบต่อการจดัเตรียมงบการเงิน
ของบริษัท และผู้สอบบญัชีภายนอกมีหน้าที6ตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
รับทราบร่วมกนัว่า ฝ่ายจดัการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมลูความรู้เรื6อง
บัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ฉะนั 9นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงิน และข้อมลู
การเงินที6บริษัทนําเสนอให้กบัผู้ ถือหุ้นและบคุลอื6นๆ 

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการแก้ไข เปลี6ยนแปลง นิยาม คณุสมบตั ิขอบเขต อํานาจหน้าที6 และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื6อให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ คณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ และ/หรือ บทบญัญตัขิองกฎหมายอื6นที6เกี6ยวข้อง 

  

6. การประชุม 

(1) ให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ครั 9ง ทกุ ๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลาการ
จดัทํารายงานทางการเงิน ทั 9งนี 9 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการ
ร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที6
จําเป็นต้องหารือร่วมกนั 

(2) ให้คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชมุเฉพาะกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม
ประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั 9ง โดยอาจจดัเป็นการประชมุพิเศษเพิ6มจากการประชมุปกติ หรือจดัการประชมุกบัผู้สอบบญัชี
โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมเป็นวาระหนึ6งของการประชมุปกตขิองคณะกรรมการตรวจสอบซึ6งมีวาระอื6น ๆ อยูด้่วยก็ได้ 

(3) ในการเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือบคุคลซึ6งได้รับมอบหมาย
สง่หนงัสือนดัประชมุ พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการตรวจสอบทกุท่านลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 
วนัก่อนวนัประชมุ เพื6อให้กรรมการตรวจสอบได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นเร่งดว่น เพื6อรักษาสทิธิ
หรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื6นหรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นั 9นก็ได้ 

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ6งหนึ6งของ
จํานวนกรรมการตรวจสอบทั 9งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที6ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที6ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที6ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ6งมาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ6งทําหน้าที6เป็นประธานในที6
ประชมุ 

(2) การวินิจฉยัชี 9ขาดของที6ประชมุให้ถือเอาเสียงข้างมาก 
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(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบคนหนึ6งมีสทิธิออกเสียงหนึ6งเสียง เว้นแตก่รรมการตรวจสอบ
ซึ6งมีส่วนได้เสียงในเรื6องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื6องนั 9น ทั 9งนี 9 ในกรณีที6คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที6
ประชมุมีสทิธิออกเสยีงเพิ6มขึ 9นอีกหนึ6งเสยีงเป็นเสยีงชี 9ขาด 

(4) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รายงานผลการประชุมต่อที6ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน 
คราวถดัไปเพื6อทราบทกุครั 9ง 

  

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบนี 9 ให้มีผลใช้บงัคบัตั 9งแตว่นัที6 30 กนัยายน 2562 เป็นต้นไป   

    

    

 

    

(นายเพิ6มสขุ สทุธินุน่) 
                        ประธานกรรมการบริษัท 
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กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จดัตั <งขึ <นเพืBอทําหน้าทีBสรรหาบคุคลทีBมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพืBอดํารงตําแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีBบริหารของบริษัท รวมทั <งพิจารณารูปแบบ และ
หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีBบริหารเพืBอเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพืBอ
พิจารณาอนมุตั ิหรือนําเสนอตอ่ทีBประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัติอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 

2. องค์ประกอบ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนอยา่งน้อย 3 คน ซึBงประกอบด้วยเป็นกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่
ของจํานวนคณะกรรมการสรรหาฯ ทั <งหมด 

ทั <งนี < ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหาฯ”) ซึBงเป็น
กรรมการอิสระ 1 คน ดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และแต่งตั <งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพืBอ
ช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกีBยวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ นําสง่เอกสาร
ประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบตัขิองกรรมการสรรหาฯ  

กรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นบคุคลผู้ ทีBมีคณุสมบตั ิดงันี < 

(1) เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีความซืBอสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทีBจะ
อทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัหิน้าทีBแก่บริษัทได้ 

(2) มีคณุสมบตัคิรบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายทีBเกีBยวข้อง 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลซึBงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอืBนซึBงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท ไม่วา่จะทําเพืBอประโยชน์ของตนหรือผู้ อืBน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ทีBประชมุคณะกรรมการบริษัท
ทราบก่อนทีBจะมีมตแิตง่ตั <ง 

4. การแต่งตั Aงและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั <งบุคคลทีBมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามทีBระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพืBอดํารงตําแหน่ง
กรรมการสรรหาฯ  โดยกรรมการสรรหาฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั <งนี < กรรมการสรรหาฯ ซึBงพ้นตําแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแตง่ตั <งเป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีก 

ในกรณีทีBกรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ ซึBงจะสง่ผล
ให้มีจํานวนกรรมการสรรหาฯ ตํBากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั <งกรรมการสรรหาฯ รายใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทีหรือ
อย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วนัทีBจํานวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถ้วน เพืBอให้เกิดความต่อเนืBองในการปฏิบตัิหน้าทีBของ
คณะกรรมการสรรหาฯ  
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5. อาํนาจ หน้าทีK และความรับผิดชอบ 

(1) กําหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท) 
และประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร และพิจารณาคดัเลือกผู้ ทีBมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเชีBยวชาญเพืBอเสนอชืBอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั <ง และ/หรือ นําเสนอต่อทีBประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตั <งตอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 

(2) พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร เพืBอให้สอดคล้องกับธุรกิจของ
บริษัทและสภาวการณ์ 

(3) พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรัพย์ หรืออืBนใด) ของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีBบริหารให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายทีBเกีBยวข้อง  

(4) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบ  

(5) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าทีBและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(6) ประเมินผลและรายงานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
รวมทั <งจดัทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และเปิดเผยเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

(7) ดําเนินการอืBนใดตามทีBได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายทีBคณะกรรมการบริษัท
กําหนด 

6. การประชุม 

(1) ให้มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ตามทีBประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร แต่ให้มีการประชมุ
อยา่งน้อย 1 ครั <งตอ่ปี 

(2) ในการเรียกประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ  ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบคุคลซึBงได้รับมอบหมาย
ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหาฯ ทุกท่าน
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ g วนัก่อนวนัประชมุ เพืBอให้กรรมการสรรหาฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ เว้นแต่
เป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน เพืBอรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอืBนหรือ
กําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นั <นก็ได้ 

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ  ต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึBงหนึBงของจํานวน
กรรมการสรรหาฯ ทั <งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีBประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในทีB
ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีBได้ ให้กรรมการสรรหาฯ ซึBงมาประชมุเลือกกรรมการสรรหาฯ คนใดคน
หนึBงทําหน้าทีBเป็นประธานในทีBประชมุ 
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4/4 
กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

(2) การวินิจฉยัชี <ขาดของทีBประชมุให้ถือเอาเสียงข้างมาก 

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาฯ คนหนึBงมีสิทธิออกเสียงหนึBงเสียง เว้นแตก่รรมการสรรหาฯ ซึBงมี
ส่วนได้เสียงในเรืBองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืBองนั <น ทั <งนี < ในกรณีทีBคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในทีBประชมุออกเสยีงเพิBมขึ <นอีกหนึBงเสยีงเป็นเสยีงชี <ขาด 

(4) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ รายงานผลการประชุมต่อทีBประชุมคณะกรรมการบริษัทใน 
คราวถดัไปเพืBอทราบทกุครั <ง 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ นี <ให้มีผลใช้บงัคบัตั <งแตว่นัทีB 30 กนัยายน 2562 เป็นต้นไป 

 

 

 

  (นายเพิBมสขุ สทุธินุน่) 
              ประธานกรรมการบริษัท 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเเนบ – 8 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2564  
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เอกสารเเนบ 8 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

 

         วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น    

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ประกอบด้วย นายไพบูลย์ คุจารีวณิช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายยศ กิมสวัสด์ิ และ นายเอกก์ ภทรธนกุล 
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางกนกนุช ณ ระนอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเส่ียงที่มีผลกระทบสําคัญต่อองค์กร รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งส้ินจํานวน 4 คร้ัง โดยรายละเอียดการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะปรากฎอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ” โดยได้มีการหารือร่วมกับ
ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้ 

1. การสอบทานงบการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 
2564 ทั้งในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วน
ของงบการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชี การเปิดเผย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สําคัญซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน รวมถึงขอบเขตการ
ตรวจสอบ โดยในปี 2564 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสําคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยแต่ประการใด 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสําคัญ และมีการจัดทําตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

2. การสอบทานระบบการควบคมุภายในและและกาํกับดูแลการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุก
ไตรมาส ซ่ึงครอบคลุมด้าน บัญชีการเงิน การใช้ทรัพยากร การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงไม่พบประเด็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ  

สําหรับงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบที่ได้อนุมัติไว้ รวมทั้งพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบ
อย่างสม�าเสมอ 
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เอกสารเเนบ 8 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
แบบแสดงรายการ 56-1 ONE REPORT ประจําปี 2564  
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการ 
ดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
และความเส่ียงของของบริษัทฯ 

3. การสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็น
แนวทาง อีกทั้ง ได้รับการยืนยันจากผู้บริหารว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการ
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากรายงานและคํายืนยันของผู้บริหารที่
รับผิดชอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นปกติทางธุรกิจ และมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน ตามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. การสอบทานระบบการประเมินการบรหิารความเสีย่ง 

บริษัทฯ ได้มีการจัดทําระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ระดับองค์กร โดยผู้บริหารแต่ละสายงานเป็นผู้
ประสานงานและรับผิดชอบงานบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาโครงสร้าง กรอบการบริหารความ
เส่ียง และแผนการจัดการความเส่ียง รวมทั้งทบทวนความเส่ียงและติดตามการบริหารความเส่ียง การพิจารณาปัจจัยเส่ียง
ทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง
สอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กําหนดไว้   

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการ
ดําเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงและการติดตามความคืบหน้า รวมทั้งมีการทบทวนความ 
เส่ียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างสม�าเสมอ 

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบยีบของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ จัดให้มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ และดําเนินการให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เฝ้าติดตามจากการสอบทานงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทฯ แล้ว 

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎบัตรฯ และได้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งนําเสนอข้อเสนอแนะ 
แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกคร้ังที่มีการประชุมสรุปโดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง ได้ให้ความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานภายใต้ระบบการกํากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล โปร่งใส และเช่ือถือได้ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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7. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากภายนอกของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร์ 
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเสนออนุมัติค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีสําหรับปี 2564 

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และ
ความระมัดระวัง รอบคอบ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 
สอดคล้องตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงินและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นใน การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้
ความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานภายใต้ระบบการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และเช่ือถือได้ รวมทั้งมี
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

            นายไพบูลย์ คุจารวีณิช 
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

นโยบายการพัฒนาความยั.งยืน 

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ดําเนินธุรกิจที>ปรึกษาด้านดิจิทลัและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจ

ต่างๆ ยดึมั>นบนพื Nนฐานของการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที>ดี โปร่งใส มีความเท่าเทียมและ

บริหารจัดการความเสี>ยงทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ>งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่

คุณค่าโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ>งแวดล้อม บนพื Nนฐานของความยั>งยืนที>จะช่วยสร้างการ

เปลี>ยนแปลงที>ดีและช่วยขบัเคลื>อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ>งประกอบด้วยการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมใน

กระบวนการหลักของการดําเนินธุรกิจ (CSR-in-process) และนอกกระบวนการหลักของการดําเนินธุรกิจ (CSR-after-

process) นําไปสูก่ารพฒันาต่อยอดให้เกิดนวตักรรมทางธุรกิจภายในกระบวนการทํางานและการพฒันาผลิตภณัฑ์ตลอดจน

มาตรฐานการบริการตา่งๆ อนัก่อให้เกิดคณุคา่ร่วมด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ>งแวดล้อมในหว่งโซธ่รุกิจ 

การปฏิบตัิตามนโยบายการพัฒนาความยั>งยืนองค์กรฉบบันี N ถือเป็นส่วนหนึ>งในการดําเนินธุรกิจอนัเป็นรากฐาน

สําคัญนําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื>อให้มีการดําเนินธุรกิจที>ยั>งยืนและมุ่งรักษาสมดุลและควบคุมผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจ สงัคมและสิ>งแวดล้อม โดยได้กําหนดกรอบนโยบายการพฒันาความยั>งยืนและแนวทางปฏิบตัิในการบริหารจดัการ

และขบัเคลื>อนองค์กร  ดงันี N 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรมตามหลักการกาํกับกจิการที=ดี 

บริษัทฯ ยดึมั>นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื>อสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั Nงมั>นที>จะดําเนิน

ธุรกิจตามหลกัจริยธรรมและการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสมอภาคกนั รวมถึงปฏิเสธการกระทํา ที>ขดัต่อการแข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม อาทิเช่น การแสวงหาข้อมลูที>เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที>ไม่สจุริตทาง

การค้า เป็นต้น และยดึมั>นในการปฏิบตัิตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามหลกัการกิจการที>ดี นอกจากนี N บริษัทฯ 

ส่งเสริมให้มีโครงการรณรงค์การเสริมสร้างและปลูกจิตใต้สํานึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั Nนให้เกิดความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั=น 

บริษัทฯ มุ่งมั>นบริหารกิจการบนพื Nนฐานความโปร่งใสและมีจริยธรรม ภายใต้หลกัการการกํากบัดแูลกิจการที>ดีและ

ปฏิบตัิตามกฎหมายที>เกี>ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั>น  มุ่งสร้างแนวร่วมและสนับสนุนกระแสการ

ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั>นและการให้หรือรับสินบนกบัเจ้าหน้าที>ทั Nงภาครัฐและภาคเอกชน โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายและ

โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั>น โดยกําหนดให้มีการแบ่งหน้าที>ความรับผิดชอบ 

กระบวนการทํางาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพื>อเกิดการถ่วงดุลอํานาจและวางแนว

ปฏิบตัิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ เพื>อให้เกิดความรัดกมุในการตรวจสอบและปอ้งกนัไม่ให้เกิดเหตกุารณ์

ทจุริตคอร์รัปชั>นอยา่งเหมาะสม รายละเอียดเพิ>มเตมิดงันี N2.1  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

ดําเนินการหรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชั>นในทกุรูปแบบทั Nงทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานที>เกี>ยวข้อง 

และให้มีการสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั>นนี Nอยา่งสมํ>าเสมอ 
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2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าที>ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทําที>เข้าข่าย

การทุจริตคอร์รัปชั>นที>เกี>ยวข้องกับบริษัทโดยแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที>รับผิดชอบ และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆ 

2.3 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที>แจ้งเรื>องการทจุริตคอร์รัปชั>น รวมทั Nงบคุคลที>ให้ความ

ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชั>น 

2.4 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการตอ่ต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชั>น และมีหน้าที>ในการให้การส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั>น เพื>อ

สื>อสารไปยงัพนกังานและผู้ ที>เกี>ยวข้องทกุฝ่าย รวมทั Nงทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ

ตา่ง ๆ เพื>อให้เหมาะสมกบัการเปลี>ยนแปลงของสภาพธรุกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

2.5 ผู้ ที>กระทําการทจุริตคอร์รัปชั>นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที>บริษัทฯ กําหนดไว้ และ

อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั Nนผิดกฎหมาย 

2.6 จดัให้มีการสื>อสารนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั>น ไปยงัหน่วยงานทกุระดบัในบริษัท ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น การอบรมพนกังาน ระบบสื>อสารภายในของบริษัทเพื>อให้ผู้ เกี>ยวข้องทราบและนํานโยบายไป

ปฏิบตั ิเป็นต้น 

2.7 บริษัทฯ กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื>อสารผ่านช่องทางต่างๆ  เพื>อให้พนกังาน

และผู้ มีสว่นเกี>ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั และจดัให้มีมาตรการการปกปอ้งผู้แจ้งเบาะแส โดย

มีการปกป้องตวัตนของผู้ แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพื>อหลีกเลี>ยงการถูกลงโทษหรือการปฏิบตัิที>ไม่เป็น

ธรรม รวมถึงมีการแต่งตั Nงคณะทํางานเพื>อตรวจสอบและติดตามเบาะแสที>มีการแจ้งเข้ามา อีกทั Nงบริษัทฯ

สนับสนุนให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบุคคลอื>นที>ต้องปฏิบัติหน้าที>ที>เกี>ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการละเมิด

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั>นของบริษัท 

2.8 บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเลื>อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล

การปฏิบตัิงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็น

ธรรมและเพียงพอ เพื>อป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชั>นภายในองค์กรและเป็นการสร้างหลกัประกนัและความ

มั>นใจให้แก่คณะกรรมการ พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ 

2.9 บริษัทฯ จดัให้มีระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบการจดัซื Nอจดัจ้าง โดยกําหนดวงเงิน ตารางอํานาจอนมุตัิ 
วตัถุประสงค์ในการทํารายการ และผู้ รับ ซึ>งต้องมีเอกสารหลกัฐานที>ชัดเจนประกอบ และมีการกําหนด
อํานาจอนมุตัิในแต่ละระดบัอย่างเหมาะสมเพื>อความชดัเจนในการดําเนินการในเรื>องที>มีความเสี>ยงสงูกบั
การเกิดการทจุริตคอร์รัปชั>นในเรื>องดงัตอ่ไปนี N ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทต้องปฏิบตัิด้วย
ความระมดัระวงั และตรวจสอบให้แนช่ดั 
2.9.1 การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลี Nยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกตหิรือประเพณีนิยมในมลูคา่ที>เหมาะสม 
2.9.2 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย โดย

ต้องมั>นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดงักล่าวไม่ได้เป็นการอําพรางการติด
สนิบน 

2.9.3 ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมลู และการดําเนินการอื>น ๆ กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี N กรรมการ 
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ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทกุขั Nนตอนของการดําเนิน
กิจการ 

3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิต่อผู้ ที>มีส่วนเกี>ยวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที>เท่า

เทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขั Nนพื Nนฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเรื>องของเชื Nอชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อาย ุ

การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถงึจดัให้มีการดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสว่นเกี>ยวข้องกบัการ

ละเมิดสทิธิมนษุยชน เชน่ การใช้แรงงานเดก็ และการคกุคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี N บริษัทได้สง่เสริมให้มีการเฝา้ระวงัการ

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจดัให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียน

สาํหรับผู้ ที>ได้รับความเสยีหายจากการถกูละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการดําเนินธรุกิจของบริษัทและดําเนินการเยียวยาตามสมควร  

4. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที>

จะช่วยเพิ>มมลูค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยั>งยืนของบริษัทในอนาคต 

ทั Nงนี N บริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิโดยยดึตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. z{|} ซึ>งรวมถึงประกนัสงัคม 

กองทนุเงินทดแทน และการจดัให้มีสวสดัิการพนกังานในระดบัต่าง ๆ ครอบคลมุประกนัสขุภาพ การคุ้มครองและ ประกนัภยั 

อีกทั Nง บริษัทยงัสง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเข้าร่วมสมัมนา และ

ฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที>เกี>ยวข้องเพื>อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติที>ดี มี

คณุธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแก่บคุลากร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียน

เกี>ยวกบัการปฏิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมหรือการกระทําที>ไมถ่กูต้องในบริษัทรวมถงึให้การคุ้มครองพนกังานที>รายงานเรื>องดงักลา่ว 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ มุ่งมั>นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที>ตอบสนองต่อความ

ต้องการของลกูค้า ตามมาตรฐานของผลิตภณัฑ์และบริการตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดําเนินธุรกิจ การพฒันาสินค้าและบริการของ

บริษัทฯ เพื>อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้า ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อย่างยั>งยืนในระยะยาว ทั Nงนี Nการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเกี>ยวข้องกบัผู้ มีสว่นได้เสียหลายกลุม่ อาทิ ลกูค้า คู่ค้า ผู้ ถือ

หุ้น คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี N ภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สงัคม และสิ>งแวดล้อม ซึ>งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที>

แตกต่างกนั บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้เสียให้สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละกลุม่ โดยมี

รายละเอียดดงันี N 

5.1 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมุง่มั>นสร้างความพงึพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้า ควบคูไ่ปกบัการสร้างผลตอบแทน

ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อยา่งยั>งยืนในระยะยาวและยดึมั>นในหลกัการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื>อสตัย์ และ

ความเอาใจใสล่กูค้า รายละเอียดดงันี N 
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5.1.1 บริษัทฯ คํานึงถึงคณุภาพและมาตรฐานของสินค้าและประสิทธิภาพในการผลิต โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าที>มี

ความปลอดภยัและได้มาตรฐานสากล รวมถึงพฒันาระบบการบริหารการบริการเพื>อให้ลกูค้าได้รับสินค้า

และบริการที>มีคณุภาพและได้รับความพงึพอใจสงูสดุ  

5.1.2 บริษัทฯ มีโครงการที>พฒันาคิดค้นสินค้าและบริการใหม่อย่างต่อเนื>อง เพื>อตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้า เพื>อให้ลกูค้าได้ใช้สินค้าที>หลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ บริษัทฯ ยึด

มั>นในการทําการตลาดที>เป็นธรรม โดยกําหนดนโยบายการให้ข้อมลูเกี>ยวกบัสินค้าและบริการของบริษัทที>

ถกูต้อง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื>อให้ลกูค้าได้รับข้อมลูที>ถกูต้องและเพียงพอในการ

ตดัสนิใจ  

5.1.3 บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมั>นที>จะให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจสงูสดุ รวมถึงการ

ออกแบบ สร้างสรรค์ และพฒันาสนิค้าและบริการอยูเ่สมอ เพื>อให้ลกูค้ามีความมั>นใจในคณุภาพ มาตรฐาน 

และความปลอดภยัของสนิค้าและบริการของบริษัทฯ 

5.1.4 บริษัทฯ จดัให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพื>อใช้ในการสื>อสารติดตอ่กบัลกูค้า รวมถงึการรับเรื>องร้องเรียนเกี>ยวกบั

คณุภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื>อให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

5.1.5 บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางที>มิชอบ 

 

5.2 ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้า 

บริษัทฯ คํานงึถงึความเสมอภาคและความซื>อสตัย์ในการดําเนินธรุกิจ อีกทั Nงคํานงึถงึการรักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่

ค้าอยูเ่สมอ โดยการปฏิบตัติามกฎหมายและกตกิาที>กําหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ 

กําหนดแนวทางปฏิบตัติามรายละเอียดดงันี N 

5.2.1 บริษัทฯ ปฏิบตัอิยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และตั Nงอยูบ่นพื Nนฐานของการได้รับผลตอบแทนที>เป็นธรรมทั Nงสอง

ฝ่าย 

5.2.2 บริษัทฯ ไมเ่รียก รับ หรือจา่ยผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบ

ข้อมลูวา่มีการเรียก รับ หรือการจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ที>ไมส่จุริตเกิดขึ Nน บริษัทฯ จะร่วมกนักบัคูค้่าตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ Nนอยา่งรวดเร็ว 

5.2.3 บริษัทฯ และคูค้่า ปฏิบตัติามเงื>อนไขตา่ง ๆ ที>ได้ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด หากบริษัทฯ ไมส่ามารถปฏิบตัิ

ได้ จะต้องดําเนินการแจ้งให้คูค้่าทราบลว่งหน้า เพื>อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกั

ของความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามข้อปฏิบตัติามกฎหมาย 

5.2.4 บริษัทฯ ไมใ่ช้อํานาจหน้าที>ของตน หรืออาศยัอํานาจหน้าที>ของผู้ อื>น เพื>อประโยชน์ของตน หรือชว่ยเหลอื

ผู้ อื>นในทางมิชอบ 

5.2.5 บริษัทฯ ไมมี่สว่นร่วมในกิจกรรมของคูค้่า ซึ>งขดัตอ่ผลประโยชน์ หรืออาจก่อความเสยีหายแก่บริษัท  

5.2.6 บริษัทฯ รักษาความลบัของคูค้่าอยา่งจริงจงัและสมํ>าเสมอ รวมถงึไมนํ่าข้อมลูของคูค้่ามาใช้เพื>อประโยชน์

ตนเองและผู้ ที>เกี>ยวข้อง 

5.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
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บริษัทฯ มุง่สร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กรและธรุกิจในระยาว โดยยดึมั>นในหลกัการกํากบัดแูลกิจการที>โปร่งใส 

รอบคอบ และจริยธรรมทางธรุกิจ เพื>อสร้างความมั>นใจให้กบัผู้ ถือหุ้น  และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิขั Nนพื Nนฐานของตน และ

มุง่มั>นในการสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถงึการเจริญเตบิโตอยา่งยั>งยืน สร้างมลูคา่เพิ>มและให้

ผลตอบแทนที>เหมาะสมอยา่งตอ่เนื>อง รวมทั Nงดําเนินธรุกิจตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที>ดี กําหนดแนวทางปฏิบตัติาม

รายละเอียดดงันี N 

5.3.1 บริษัทฯ กําหนดให้มีการบริหารจดัการและการปฏิบตัหิน้าที> โดยนําความรู้และทกัษะการบริหารมา

ประยกุต์ใช้อยา่งเตม็ความสามารถ ด้วยความซื>อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ ด้วย

ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื>อประโยชน์สงูสดุของ ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

5.3.2 บริษัทฯ ไมด่ําเนินการใดๆ ในลกัษณะที>อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

5.3.3 บริษัทฯ กําหนดไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท แสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองและ

ผู้ เกี>ยวข้อง โดยใช้ข้อมลูภายในที>ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ และไมเ่ปิดเผยข้อมลูความลบัทางธรุกิจ

อนัจะนํามาซึ>งผลเสยีตอ่บริษัทฯ หรือบคุคลภายนอก 

5.3.4 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื>อกรรมการล่วงหน้า โดยกําหนด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื>อกรรมการล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5.4 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมุ่งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

เกี>ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม กําหนดแนวทางปฏิบัติตาม

รายละเอียดดงันี N 

5.4.1 ประพฤตปิฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัอยา่งเสรี และเป็นธรรม 

5.4.2 ไมแ่สวงหาข้อมลูที>เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการที>ไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 

5.4.3 ไม่ทําลายชื>อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจาก

มลูความจริง 

 6. การดแูลรักษาสิ=งแวดล้อม 

บริษัทให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมในการดแูลรักษาสิ>งแวดล้อมโดยบริษัทดําเนินการและควบคมุให้

การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายที>เกี>ยวข้องกบัการดแูลรักษาสิ>งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี N บริษัทยงัให้ความสาํคญัตอ่การลดของเสยีจากกระบวนการผลติ โดยยดึหลกัการใช้ให้น้อยหรือใช้เทา่ที>จําเป็น โดยมี

วตัถปุระสงค์ เพื>อให้มีการหมนุเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ผ่านหลกัการ ลดการใช้  (Reduce) 

การใช้ซํ Nา (Reuse) และ การนํากลบัมาใช้ใหม ่(Recycle) เพื>อการดแูลรักษาและหลกีเลี>ยงการทําลายสิ>งแวดล้อม   

นอกจากนี N บริษัทฯ ได้คํานงึถงึความสาํคญัในการเปลี>ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Risks and Opportunities) 

บริษัทฯ จึงกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า โดยระบชืุ>อผู้ทวนสอบ

การจดัทําคาร์บอนฟตุพริ Nนท์ขององค์กรที>ขึ Nนทะเบียนกบัองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือผู้ทวนสอบที>บริษัท
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เห็นว่ามีผลงานเป็นที>ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล เพื>อสะท้อนถึงความมุ่งมั>นในการลดผลกระทบทางลบต่อ

สิ>งแวดล้อมหรือการจดัการการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก  

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม เพื>อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่

สงัคมอย่างแท้จริง  โดยบริษัทสนบัสนนุกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน ส่งเสริมการดําเนินงาน

ด้านจิตอาสาที>เกี>ยวข้องกบัการพฒันาชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนื>อง และปลกูจิตสํานึกด้านความรับผิดชอบต่อชมุชน สงัคม 

และสิ>งแวดล้อมให้กบัพนกังานทกุระดบั  

8.        การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน  

คณะทาํงานการพฒันาความยั=งยืน (Sustainable Development Working Committee หรือ SDC)  

กําหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ แต่งตั Nงคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยกําหนดให้มีจํานวน

สมาชิกไมน้่อยกวา่ 3 คน แตไ่มเ่กิน 7 คน และคณะทํางานการพฒันาความยั>งยืนคดัเลือกสมาชิก 1 คน  ทําหน้าที>เป็นประธาน

คณะทํางานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

การกาํหนดแผนการดาํเนินการและการรายงานผลการปฏบิตักิาร 

กําหนดให้คณะทํางานการพฒันาความยั>งยืนจดัทําแผนงานนําเสนอ  คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี โดยคํานึงถึง

กรอบแนวทางการดําเนินการพฒันาความยั>งยืน ร่วมกบัความเหมาะสมกบัการดําเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และ

ผลประกอบการของบริษัท และจดัทํารายงานผลการปฏิบตักิารนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารอยา่งน้อย  ปีละ 1 ครั Nง    

 นโยบายการพฒันาความยั>งยืน ฉบบันี N มีผลบงัคบัใช้ตั Nงแตว่นัที> 11 พฤศจิกายน z{à| เป็นต้นไป 

 

 

 

(นายเพิ>มสขุ สทุธินุน่) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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