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เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุตอ่ประชาชน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

จาํนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

แบ่งเป็น 

หุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 18,770,000 หุน้ เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุน้ละ [] บาท 

หุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 6,230,000 หุน้ เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ ในราคาเสนอขายหุน้ละ [] 

บาท 

(การจดัสรรหุน้ท่ีเสนอขายเป็นไปตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่าย / บรษิทัฯ) 

โดยนาํหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที ่: [] 

ทีป่รึกษาทางการเงนิ : บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกนัการจัดจาํหน่าย : บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 

วันทีย่ืน่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละร่างหนังสือชีช้วน วันที ่10 มกราคม 2563 

วันทีแ่บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละร่างหนังสือชีช้วนมีผลใช้บงัคับ วันที ่[] 

คาํเตือน 

“ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มลูรายละเอียดเกี่ยวกบัผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละเงื่อนไขของหลกัทรพัย ์ รวมทัง้ความเหมาะสม

ในการลงทนุและความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งเป็นอย่างดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยนี์ ้มิไดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์นะนาํใหล้งทนุใน

หลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย หรือมไิดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย หรือรบัรองความครบถว้นและถกูตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยนี์แ้ต่อยา่งใด ทัง้นี ้ การรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรยันี์นี้เ้ป็นความ

รบัผิดชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์

หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยม์ขีอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ผูถ้ือหลกัทรพัยท่ี์ไดซื้อ้

หลกัทรพัยไ์มเ่กินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยม์ีผลใชบ้งัคบัและยงัเป็นเจา้ของหลกัทรพัยอ์ยู่ มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหาย

จากบริษัทหรือเจา้ของหลกัทรพัยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ทัง้นี ้ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้ห้รือควร

จะไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยเ์ป็นเท็จหรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั” 

บคุคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาํเนาแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนไดท่ี้ศนูยส์ารสนเทศ สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์0-2263-6499 ในทกุ

วนัทาํการของสาํนกังาน ระหวา่งเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

คาํเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัททีอ่อกหลักทรัพยก์่อนการตัดสินใจลงทุน
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบรษิัทยอ่ย 
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เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

เอกสารแนบ 5 งบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

งบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 1  
 

 ส่วนที ่1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ขอ้มูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรพัยแ์ละหนังสือชีช้วน ซึ่งเป็นเพียงขอ้มูลสรุป

เก่ียวกับการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของบริษัทท่ีออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(“บริษัทฯ”) ดงันัน้ ผูล้งทุนตอ้งศึกษา

ขอ้มลูในรายละเอียดจากหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจ้ากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์หรืออาจศึกษาขอ้มลูไดจ้าก

แบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนท่ีบรษิัทฯ ยื่นต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดท่ี้ website ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ตอ่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (“IPO”) 

เพื่อซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที ่[●] – [●] 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 

ผู้เสนอขาย 

 

: 

 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“IIG”) 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107562000378 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจท่ีปรกึษาดา้นดิจิทลัและเทคโนโลยีใหแ้ก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถ

แบ่งออกตามประเภทของการดาํเนินธุรกิจได ้ดงันี ้

1. ธุรกิจท่ีปรึกษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบบริหารจดัการ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์าก

ทาง Salesforce  

2. ธุรกิจท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผน

ทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วร์

จากทาง Oracle 

3. ธุรกิจท่ีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์(Brand Strategy) 

การสรา้งและบริหารประสบการณ ์(Experience Management) 

และการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing)  

4. ธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศ  

จาํนวนหุ้นทีเ่สนอขาย : 25 ลา้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้สามัญท่ีออกและเรียกชาํระ

แลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น : 1) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 

18,770,000 หุน้ 

2) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ

บรษิัทย่อย 6,230,000 หุน้ 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 2  
 

เงือ่นไขการจัดจาํหน่าย :  รบัประกนัการจาํหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จาํนวน (Firm Underwriting)  

 ไม่รบัประกนัการจาํหน่าย (Best Effort) 

ราคาเสนอขายตอ่ประชาชน : [●] บาท / หุน้ 

มูลค่าการเสนอขายรวม : [●] บาท 

มูลค่าทีต่ราไว้ (par) : 0.50 บาท / หุน้ 

มูลค่าตามบัญชี (book value) : 4.00 บาท / หุน้ กรณีคาํนวณจากมลูค่าส่วนของเจา้ของของบรษิัทฯ จากงบ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 299.95 ลา้นบาท หารดว้ย

จาํนวนหุน้สามัญปัจจุบันก่อนการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนในครัง้นี ้ซึ่ง

เท่ากบั 75 ลา้นหุน้ หรือเท่ากบั 3.00 บาท / หุน้ กรณีคาํนวณจากมลูค่าส่วน

ของเจ้าของของบริษัทฯ จากงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ง

เท่ากับ 299.95 ลา้นบาท หารดว้ยจาํนวนหุน้สามัญทัง้หมดหลังการเสนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ซึ่งเท่ากบั 100 ลา้นหุน้ (Fully Diluted) 

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพยแ์ปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าย่ืนคาํขออนุญาตต่อสาํนักงานจนถึงช่วง 

เสนอขาย :   ไม่ม ี   มี     

 

ความสัมพันธร์ะหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพยก์ับกลุ่มทีป่รึกษาทางการเงนิและ/หรือผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์

เช่น การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจําหน่าย

หลักทรัพยด์าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย ์การกู้ยืมจากกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงิน

และ/หรือกลุ่มผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์และความสัมพันธอ์ื่นทีอ่าจทาํให้ทีป่รึกษาทางการเงนิและ/หรือผู้จัดจาํหน่าย

หลักทรัพยข์าดความเป็นอิสระในการทาํหน้าที ่:  ไม่ม ี       มี      

 

ทีม่าของการกาํหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่สนอขาย: 

[●] 

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ทีไ่ม่ติด Silent Period : จาํนวน [●] หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ [●] ของจาํนวน

หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุในครัง้นี ้

ตลาดรอง :  SET               mai  

หมวดธุรกิจ (Sector) : เทคโนโลยี (Technology) 

เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน :  Profit test  Market capitalization test  

 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคใ์นการนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลักทรัพยค์รั้งนี ้หลังหักค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสนอขาย

หลกัทรพัยเ์ป็นจาํนวนเงนิสทุธิประมาณ [●] ลา้นบาท ไปใชด้งัต่อไปนี ้ 
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วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

จาํนวนเงนิที่

คาดว่าจะใช ้

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาการ

ใช้เงนิ

โดยประมาณ 

รายละเอียด 

1. การพฒันาและก่อตัง้

ศนูยพ์ฒันาซอฟตแ์วร ์

(Developing Center)  

34 ภายในปี 2563 เพ่ือเปิดโอกาสใหก้บันกัศกึษาท่ีมีความสนใจ

และมีความสามารถดา้นเทคโนโลยีและโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์ใหส้ามารถนาํศกัยภาพท่ีมีมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน ์พฒันาองคค์วามรูค้วามสามารถ 

และสรา้งรายไดใ้นขณะท่ีกาํลงัศกึษาอยู่ ศนูย์

พฒันาดงักล่าวท่ีเชียงใหมจ่ึงถือเป็นสถานท่ี

สาํหรบัการพฒันาซอฟตแ์วรแ์ละพฒันา

ศกัยภาพตน้แบบของบรษิัทฯ 

2. การลงทนุพฒันา

ผลิตภณัฑ ์

20 ภายในไตรมาสท่ี 

4 ปี 2563 และปี 

2564 

บรษิัทฯ มีแผนลงทนุในการจดัตัง้ Innovation 

Lab เพ่ือทาํวจิยัและพฒันา (Research & 

Development) แอปพลิเคชนัของบรษิัทฯ เอง

เพ่ือสรา้งแหล่งรายไดใ้หม่ โดยไมต่อ้งพ่ึงพา

เจา้ของผลิตภณัฑต์า่งชาต ิ 

3. เงินทนุหมนุเวียน [●] ภายในปี 2563 เน่ืองจากธุรกิจมกีารขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และ

เพ่ือใหธุ้รกจิสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่ง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จาํนวนพนกังานจึงตอ้ง

มีจาํนวนมากขึน้เพ่ือรองรบัการขยายตวัของฐาน

ลกูคา้เช่นกนั และนอกจากนีย้งัใชเ้ป็นเงินทนุ

หมนุเวยีนอ่ืน ๆ เพ่ือใหธุ้รกจิสามารถเติบโตได้

ต่อเน่ืองอีกดว้ย 

รวม [●] ล้านบาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ในแต่ละปี ภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและทุนสาํรองอ่ืน (ถา้มี) อย่างไร

ก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กับผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 

การขยายธุรกิจ ความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต 

สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้

เงื่อนไขท่ีว่า บรษิัทฯ จะตอ้งมีเงินสดเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ และการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุต่อผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เห็นสมควร 
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ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจะตอ้งนาํเสนอเพ่ือขออนุมตัิต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็น

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้รายงานใหท่ี้

ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย ์

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “IIG”) จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2534 เพ่ือ

ดาํเนินธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นดิจิทัลและเทคโนโลยีและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลกูคา้ 

(CRM) และใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce และธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบวางแผน

ทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ธุรกิจใหบ้ริการจดัหาบุคลากร ในส่วน

งานสารสนเทศ และธุรกิจท่ีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยุทธแ์บรนด ์(Brand Strategy) การสรา้งและบริหารประสบการณ ์

(Experience Management) และการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) และใหเ้ช่าใช้

ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 

• การเป็นตวัแทนอนญุาตใหล้กูคา้เช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 

• การใหบ้รกิารออกแบบ ติดตัง้และพฒันาระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) 

• การใหบ้ริการสนบัสนุน และดแูลระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจาก

การติดตัง้ใชง้านแลว้ (Application Management Service) 

2. ธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่าย

ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

• การอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละการสนบัสนนุการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

• การขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

• การใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) 

• การใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใช้

งานแลว้ (Application Management Service)  

3. ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ 

(Experience Management) และการตลาดดจิิทลั (Digital Marketing) 

มุ่งเน้นการให้คาํปรึกษาดา้นการออกแบบและบริหารจัดการประสบการณ ์(Experience Management) 

ประกอบดว้ยประสบการณแ์บรนด ์(Brand Experience) ประสบการณล์กูคา้ (Customer Experience) และ

ประสบการณข์องพนกังาน (Employee Experience) ผ่านการศกึษาตลาด การวิเคราะหปั์ญหาของธุรกิจและ

แบรนด ์การทาํความเขา้ใจกลุ่มผูบ้ริโภค หรือ เป้าหมายผ่านเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยในการวางแผน

กลยุทธ ์การสรา้งแบรนดแ์ละการตลาด การออกแบบการใหบ้ริการ (Service Design) การออกแบบเสน้ทาง
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การเดินของลูกคา้ (Customer Journey Design) ตลอดจนการการบริหารจัดการขอ้มูลลูกคา้ (Customer 

Data Management) และการทาํตลาดดิจทิลั (Digital Marketing) บนแพลตฟอรม์เทคโนโลยี 

4. ธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 

บรษิัทฯ จะรบัความตอ้งการมาจากลกูคา้และทาํการจดัหาบคุลากรท่ีเหมาะสม มีประสบการณแ์ละคณุสมบตัิ

ตามท่ีลกูคา้กาํหนด เพ่ือปฏิบตังิานตามท่ีลกูคา้มอบหมาย 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน สามารถสรุปได ้ดงันี ้

ลาํดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ก่อนการเสนอขายหุน้เพิ่ม

ทุน 
หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มเมฆะสวุรรณโรจน ์ 36,506,000 48.67 36,506,000 36.51 

1.1 นาย สมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ 28,316,000 37.75 28,316,000 28.32 

1.2 นางสาว พีชญา เมฆะสวุรรณโรจน ์ 4,440,000 5.92 4,440,000 4.44 

1.3 นาย พศตุม ์เมฆะสวุรรณโรจน ์ 3,750,000 5.00 3,750,000 3.75 

2 กลุ่มโพธิรตันส์มบตัิ(1) 14,214,000 18.96 14,214,000 14.21 

2.1 นางสาว อรนชุ สวุงักรู 10,126,000 13.50 10,126,000 10.13 

2.2 นางสาว เบญญา โพธิรตันส์มบตัิ 2,044,000 2.73 2,044,000 2.04 

2.3 นางสาว กญัญา โพธิรตันส์มบตัิ 2,044,000 2.73 2,044,000 2.04 

3 กลุ่ม รกัอาํนวยกิจ 13,968,000 18.62 13,968,000 13.97 

3.1 นาย ชาญชยั ปัญจมงคล 8,340,000 11.12 8,340,000 8.34 

3.2 นางสาว รตัติยา รกัอาํนวยกิจ 5,628,000 7.50 5,628,000 5.63 

4 นางสาว กาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ 5,438,000 7.25 5,438,000 5.44 

5 นาย ชอบคิด เกษรสมทุร 1,650,000 2.20 1,650,000 1.65 

6 นาย กนกพล วงศสิ์นธน 1,538,000 2.05 1,538,000 1.54 

7 นาย ธนวฒุิ สนุทรเดชา 562,000 0.75 562,000 0.56 

8 นาย พิฑรู จงพิพฒันศิร ิ 562,000 0.75 562,000 0.56 

9 นาย ณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ 562,000 0.75 562,000 0.56 

รวมจาํนวนหุน้ 75,000,000 100.00 75,000,000 75.00 

จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และ

บรษิัทย่อย 
6,230,000 6.23 

จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชน 18,770,000 18.77 

รวมจาํนวนหุน้หลงัการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 100,000,000 100.00 
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(1) นางสาวอรนชุ สวุงักรูเป็นคู่สมรสของนายประพนัธ ์โพธิรตันส์มบตัิ นางสาวเบญญา โพธิรตันส์มบตัิและ นางสาวกญัญา 

โพธิรตันส์มบตัิเป็นบตุรของนายประพนัธ ์โพธิรตันส์มบตัิ ซึ่งเป็นอดีตผูบ้รหิารของบรษิัทฯ  

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีรรมการจาํนวนทัง้สิน้ 9 ท่าน ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายเพ่ิมสขุ สทุธินุ่น ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ 

2. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 

3. นายไพบลูย ์คจุารีวณิช กรรมการบรษิัท, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายยศ กิมสวสัดิ ์ กรรมการบรษิัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายเอกก ์ภทรธนกลุ กรรมการบรษิัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ กรรมการบรษิัท 

7. นายธนวฒุิ สนุทรเดชา กรรมการบรษิัท 

8. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร กรรมการบรษิัท 

9. นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ กรรมการบรษิัท 

โดยมีนางกนกนชุ ณ ระนองเป็นเลขานกุารบรษิัทฯ ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 5/2562 เมื่อวนัท่ี 6 

มิถนุายน 2562 

 

โครงสร้างรายได ้

รายได้ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม1/ 

ดาํเนินการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

  
จาํนวน 

ร้อย

ละ 
จาํนวน 

ร้อย

ละ 
จาํนวน 

ร้อย

ละ 

1. รายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการ

ออกแบบติดต้ังระบบบริหารจัดการ

ความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้

ระบบซอฟตแ์วร ์ 

    

  

  

  

    

1.1 รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 
IIG 104.91 59.90 106.23 52.06 115.16 29.08 
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1.2 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้

และพฒันาระบบบริหารจัดการความสมัพนัธก์บั

ลกูคา้ (CRM) และการใหบ้ริการสนับสนนุ และ

ดแูลระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

(CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

IIG 64.90 37.06 81.36 39.87 103.90 26.24 

รวมรายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการ

ออกแบบติดต้ังระบบบริหารจัดการ

ความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้

ระบบซอฟตแ์วร ์

  169.82 96.97 187.58 91.93 219.06 55.32 

2. รายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการ

ออกแบบติดต้ังระบบวางแผนทรัพยากร

องคก์ร (ERP) และตัวแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร ์ 

        

2.1 รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละจาก

การสนบัสนนุการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง 

Oracle 

ICE - 0.00 - 0.00 23.27 5.88 

2.2 รายไดจ้ากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 
ICE - 0.00 - 0.00 9.61 2.43 

2.3 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้

และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) 

และการใหบ้ริการสนับสนุน และดแูลระบบวางแผน

ทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใช้

งานแลว้ 

ICE - 0.00 - 0.00 113.24 28.60 

รวมรายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการ

ออกแบบติดต้ังระบบวางแผนทรัพยากร

องคก์ร (ERP) และตัวแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร ์

  - 0.00 - 0.00 146.12 36.90 

3. รายได้จากธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร 

ในส่วนงานสารสนเทศ 
IIG 5.01 2.86 14.23 6.97 25.79 6.51 

4. รายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาด้านการวางแผน

กลยุทธแ์บรนด ์ 

การสร้างและบริหารประสบการณ ์และ

การตลาดดิจิทัล  

IIXP - 0.00 - 0.00 3.72 0.94 

รวมรายได้จากการขายและบริการ   174.83 99.83 201.81 98.91 394.69 99.67 

5. รายได้อื่นๆ2/   0.30 0.17 2.23 1.09 1.31 0.33 

รายได้รวม   175.13 100.00 204.04 100.00 396.00 100.00 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 8  
 

 หมายเหต ุ: 1/ ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 บรษิัทฯ ไดท้าํการซือ้หุน้ของ ICE จึงทาํใหข้อ้มลูทางการเงินของ ICE ปรากฎในงบการเงิน

ตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 
2/รายไดอ้ื่นประกอบดว้ยดอกเบีย้รบั รายไดค่้าบรกิารจดัการกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 

สรุปปัจจัยความเสี่ยง 

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

(1) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วร ์(Supplier) นอ้ยราย 

(2) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูคา้รายใหญ่ 

(3) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

(4) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้รหิารและบคุลากรท่ีมีประสบการณแ์ละความสามารถ 

(5) ความเส่ียงจากการวา่จา้งบคุลากรภายนอก (Sub-Contract) 

(6) ความเส่ียงจากความไม่สมํ่าเสมอของรายได ้

(7) ความเส่ียงจากธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 

(8) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

(9) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้รโิภค 

(10) ความเส่ียงจากการละเมดิลิขสิทธิ์ 

2. ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทนุของผูถื้อหลกัทรพัย ์

(1) ความเส่ียงจากการท่ีบรษิัทฯ มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ่งถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 25 

(2) ความเส่ียงจากการท่ีบรษิัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นคาํขออนญุาตจากตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

 

สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 - ปี 2562) 

 

รายละเอียด  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพยร์วม   (ลา้นบาท) 61.16 75.68 444.81 

หนีส้นิรวม  (ลา้นบาท) 54.22 50.52 144.85 

ส่วนของเจ้าของ  (ลา้นบาท) 6.94 25.15 299.95 

รายได้รวม  (ลา้นบาท) 175.13 204.04 396.00 

ค่าใช้จ่ายรวม  (ลา้นบาท) 147.79 179.63 334.78 

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ  (ลา้นบาท) 22.98 18.22 47.75 

มูลค่าทีต่ราไว้ (Par Value)    (บาท) 1,000.00 1,000.00 0.50 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิตอ่หุน้(Fully 

Diluted)1)  

(บาท/หุน้) 
0.23 0.18 0.48 

อัตราส่วนหนีส้นิต่อสว่นผู้ถือหุ้น (D/E)  (เท่า) 7.82 2.01 0.48 
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA)   (%) 26.63 26.63 18.35 

อัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ROE) 

(%) 
(325.87) 113.53 29.38 

หมายเหต ุ: 

1) กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุน้ปรบัลดเต็มท่ี คาํนวณโดยใชก้าํไรสทุธิหารดว้ยจาํนวนหุน้ทัง้หมดภายหลงัจากเสนอ

ขายต่อประชาชนครัง้แรกนีท้ัง้หมด 100,000,000 หุน้ 

 

คาํอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

ผลการดาํเนินงาน 

รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 

ในปี 2561 รายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce  ของบริษัทฯ ปรบัตวัเพ่ิมขึน้

จาํนวน 1.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.26 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการขยายการใหเ้ช่า

ใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มสถาบันการเงิน เช่น บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด 

(มหาชน) และ บรษิัท ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้  

ในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย มีรายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัตวั

เพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 8.93 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8.41 จากปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการท่ี บริษัทฯ 

สามารถรกัษาฐานลกูคา้รายเดิมไวไ้ด ้และยงัสามารถสรา้งรายไดเ้พ่ิมขึน้จากธุรกิจกลุ่มประกนัชีวิต ไดแ้ก่ บริษัท เมืองไทย

ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ 

 

รายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนุนการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle และรายไดจ้าก

การขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ซือ้หุน้สามญั บริษัท ไอซีอี 

คอนซลัติง้ จาํกัด  จึงทาํใหปี้ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนุนการใช้

งานระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle เท่ากับ 23.27 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.88 ของรายไดร้วม และรายได้

จากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle เท่ากบั 9.61 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.43 ของ

รายไดร้วม  

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) และการ

ใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการใหบ้ริการออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM)  

และการใหบ้ริการสนบัสนุน และดูแลระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 16.46 

ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 25.36 จากปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการท่ีบริษัทฯ สามารถเพ่ิมรายไดจ้าก
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การให้บริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ (CRM) จากลูกคา้รายใหม่ ไดแ้ก่ 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) และ บรษิัท แสนสิร ิจาํกดั (มหาชน)  

ในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย มีการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บั

ลกูคา้ (CRM) และการใหบ้ริการสนบัสนุน และดูแลระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็น

จาํนวน 22.54 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27.70 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทฯ 

สามารถเพ่ิมรายไดจ้ากการใหบ้ริการออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ (CRM) จาก

ลกูคา้รายใหม่ ไดแ้ก่ บรษิัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) โดยบรษิัทฯ เขา้ไปช่วยระบบศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ 

(call center) และวางแผนปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้  

 

รายไดจ้ากการให้บริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และการให้บริการ

สนบัสนนุ และดแูลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ซือ้บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ 

จํากัด จึงทาํให้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการออกแบบติดตัง้และพัฒนาระบบวางแผน

ทรพัยากรองคก์ร (ERP) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการตดิตัง้

ใชง้านแลว้ จาํนวน 113.24 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 28.60 ของรายไดร้วมตามลาํดบั 

 

รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากรในส่วนงานสารสนเทศ 

 ปี 2561 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากรในส่วนงานสารสนเทศปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 9.22 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 184.03 จากปี 2560 ซึ่งสาเหตุของการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิาร

จดัหาบคุลากรในส่วนงานสารสนเทศ เกิดจาก บรษิัทฯ มองเห็นถึงโอกาสจากการท่ีองคก์รต่าง ๆ ขาดแคลนบคุลากรในส่วน

งานสารสนเทศ บริษัทฯ จึงขยายขอบเขตการใหบ้ริการ โดยเริ่มให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ  ไดแ้ก่

การศึกษารายละเอียดความตอ้งการของลกูคา้และทาํการหาบุคลากรท่ีเหมาะสมซึ่งคาํนึงถึงประสบการณแ์ละคุณสมบตัิ

ตามท่ีลกูคา้กาํหนดเพ่ือปฏิบตัิงานตามท่ีลกูคา้มอบหมาย 

 ในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากรในส่วนงานสารสนเทศ ปรบัตวัเพ่ิมขึน้

เป็นจาํนวน 11.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 81.24 จากปี 2561 โดยบริษัทฯ สามารถสรา้งรายไดจ้าก

ธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากรในส่วนงานสารสนเทศ ของ บรษิัท ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 6.24 

ลา้นบาทจากปี 2561 เน่ืองจากบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) ตอ้งการปรบัตวัเป็นองคก์รดา้นดิจิทลัมากขึน้ 

ส่งผลใหต้อ้งการบคุลากรในส่วนงานสารสนเทศจาํนวนมากขึน้ 

 

รายไดจ้ากการใหค้าํปรกึษาในดา้นการวางแผนกลยุทธด์า้นแบรนด ์การสรา้งและบรหิารประสบการณล์กูคา้ และ

การตลาดดิจิทลั   

บริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกัด ก่อตัง้ขึน้เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 โดยประกอบธุรกิจหลักในการ

บริการใหค้าํปรกึษาในดา้นการวางแผนกลยุทธด์า้นแบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณล์กูคา้ รวมทัง้การส่ือสารการตลาด
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ดิจิทลั  ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการใหค้าํปรกึษาในดา้นการวางแผนกลยุทธด์า้นแบรนดแ์ละการ

สรา้งประสบการณล์กูคา้ รวมทัง้การส่ือสารการตลาดดิจิทลั  จาํนวน 3.72 ลา้นบาท 

 

กาํไรจากการดาํเนินงานและกาํไรสทุธิ 

ในปี 2561  อตัรากาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานละอตัรากาํไรสทุธิของบริษัทฯ ปรบัตวัลดลง จากปี 2560 เกิดจาก

การปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของตน้ทุนจากการใหบ้ริการ ซึ่งบริษัทฯ มีการลงทุนในการพฒันาพนกังาน เพ่ือรองรบัการขยายตวัของ

บริษัทฯ ในอนาคตและจากการปรับตัวเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบริหาร เน่ืองจากบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมตัวเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์จึงทาํใหบ้รษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมมากขึน้ ส่งผลใหก้าํไรสทุธิจากการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิ

ของบรษิัทฯ ปรบัตวัลดลง 

ในปี 2562 อตัรากาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานและอตัรากาํไรสทุธิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยปรบัตวัเพ่ิมขึน้ จากปี 

2561 โดยสาเหตุหลกัของการปรบัตวัเพ่ิมขึน้เกิดจากการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบริษัทส่งผลใหม้ีการรบัรูก้าํไรของบริษัท 

ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด และจากการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของอตัรากาํไรขัน้ตน้ ซึ่งมีสาเหตหุลกัจากการท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ไดท้าํการลงทนุในส่วนของบคุลากรในปี 2561 ทาํใหพ้นกังานของบรษิัทฯ  มีความเชี่ยวชาญมากขึน้และสามารถดาํเนินงาน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหก้าํไรสทุธิจากการดาํเนินงานและกาํไรสทุธิของบรษิัทฯ ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 

 

ฐานะทางการเงนิ 

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 61.16 ลา้นบาท และ 75.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 444.81 ลา้นบาท โดยสินทรพัยข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 สินทรพัยห์มนุเวียน ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 ของบรษิัทฯ มีมลูค่าเท่ากบั 50.45 ลา้นบาท และ 64.60 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 82.48 และรอ้ยละ 85.36 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั และ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีสินทรัพยห์มุนเวียนเท่ากับ 200.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 45.15 ของสินทรัพยร์วม ซึ่งสินทรัพย์

หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน และค่าสิทธิจากการให้ใช้

ใบอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหนา้เป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นดิจิทัลและ

เทคโนโลยี  

สาํหรบัสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของบรษิัทฯ ณ สิน้ปี 2560 และ ปี 2561 มมีลูค่าเท่ากบั 10.71 ลา้นบาท และ 11.08 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 17.52 และ รอ้ยละ 14.64 ตามลาํดบั และ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเท่ากับ 243.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 54.85 ของสินทรัพยร์วม โดยสินทรัพยไ์ม่

หมนุเวียนส่วนใหญ่ ณ สิน้ปี 2562 ไดแ้ก่ ค่าความนิยม ซึ่งเป็นผลมาจากการเขา้ซือ้หุน้ของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั 

เป็นบรษิัทย่อยเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวมเท่ากบั 54.22 ลา้นบาท และ 50.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 

รอ้ยละ 88.66 รอ้ยละ 66.76 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดับ  ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 

144.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32.57 ของสินทรพัยร์วม 
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หนีสิ้นหมนุเวียน ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 ของบริษัทฯ มีมลูค่าเท่ากับ 52.50 ลา้นบาท และ 48.24 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 85.84 และรอ้ยละ 63.75 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั และ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีหนีสิ้นหมนุเวียนเท่ากบั 127.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 28.61 ของสินทรพัยร์วม ซึ่งหนีสิ้นหมนุเวียน

ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบดว้ย รายไดร้บัล่วงหนา้ส่วนท่ีจะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี เจา้หนีก้ารคา้

และเจา้หนีอ่ื้น ซึ่งเป็นหนีสิ้นหมนุเวียนท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีเงิน

กูย้ืมจากสถาบนัการเงินในปี 2561 จาํนวน 12.00 ลา้นบาท 

 สาํหรบัหนีสิ้นไม่หมนุเวียน ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 ของบรษิัทฯ มีมลูค่าเท่ากบั 1.72 ลา้นบาท และ 2.28 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.81 และรอ้ยละ 3.01 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั และ ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัท

ย่อยมีหนีสิ้นไม่หมนุเวียนมีมลูค่าเท่ากับ 17.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.96 ของสินทรพัยร์วม โดยหนีสิ้นไม่

หมนุเวียนทัง้หมด ไดแ้ก่ รายไดร้บัล่วงหนา้และภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้เท่ากับ 37.50 ลา้นบาท โดยเมื่อวันท่ี 28 

สิงหาคม 2562 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 3/2562 ไดม้ีมติการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปจาํนวน 

25 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทต่อหุน้ และมีมติอนมุตัิใหน้าํหุน้สามญัของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

เอ็ม เอ ไอ 

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของเจา้ของเท่ากับ 6.94 ลา้นบาท และ 25.15 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

11.34 และรอ้ยละ 33.24 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั และ ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีส่วนของเจา้ของเท่ากบั 

299.95 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 67.43 ของสินทรพัยร์วม 

 ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของเจา้ของเท่ากับ 25.15 ลา้นบาท มีส่วนของกาํไรสะสมท่ีจดัสรรเพ่ือสาํรองตาม

กฎหมาย และส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ากบั 1.00 ลา้นบาท และ 14.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการปรบัเพ่ิมขึน้ของส่วนของ

เจา้ของเป็นผลมาจากกาํไรสทุธิประจาํปีจาํนวน 18.22 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม กาํไรสทุธิปรบัตวัลดลงจากปี 2560 จาํนวน 

4.76 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนจากการใหบ้ริการ ซึ่งปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2560 เป็นจาํนวน 27.02 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 77.58 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้  

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของเจา้ของจาํนวน 299.95 ลา้นบาท โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและ

ชาํระแลว้เท่ากับ 37.50 ลา้นบาท มีส่วนของกาํไรสะสมท่ีจดัสรรเพ่ือสาํรองตามกฎหมาย และส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ากบั 

3.75 ลา้นบาท และ 22.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการปรบัเพ่ิมขึน้ของส่วนของเจา้ของเป็นผลมาจากส่วนเกินมลูค่าหุน้

เท่ากบั 235.71 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 และ

กาํไรสทุธิของปี 2562 จาํนวน 47.75 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้วมมากขึน้จาํนวน 191.96 ลา้น

บาท เมื่อเทียบกบัปี 2561 อีกทัง้ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิารท่ีมีสดัส่วนลดลงจากปีก่อนหนา้  

 

เหตกุารณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหม้ีการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปีจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัรา 0.44 บาทต่อหุน้ (ท่ีมลูค่าท่ีตราไวท่ี้ 0.50 บาทต่อหุน้) รวมเป็น
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จาํนวน 33.00 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้มีมติใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 2 เมษายน 2563 ซึ่งจะส่งผลใหก้าํไรสะสม

ที่ย ังไม่ไดจ้ ัดสรรของบริษัทฯ และส่วนของเจา้ของลดลงในจาํนวน 33.00 ลา้นบาท  ทั ้งนี ้การลดลงของส่วนของ

เจา้ของ (มิไดน้ับรวมถึงเงินท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกโดยบริษัทฯ ต่อประชาชนในครัง้

นี ้และคาํนวณบนงบการเงินประจาํปี 2562) จะส่งผลใหอ้ัตราส่วนทางการเงินท่ีสาํคัญเปล่ียนแปลงไป ดังนี ้

 หน่วย ณ 31 ธนัวาคม 2562 ภายหลังการจ่ายเงนิปันผล 

กาํไรสะสมท่ียังไม่ไดจ้ัดสรร ลา้นบาท 22.99 -10.01(1) 

รวมส่วนของเจา้ของ ลา้นบาท 299.95 266.95 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.58 1.25 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.48 0.42 

อัตราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพัน 

(Cash Basis)  
เท่า 0.74 0.74 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 29.38 32.69 
(1) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากกาํไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิทัฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีกาํไร

สะสมจาํนวน 36.81 ลา้นบาท และภายหลงัจากการจ่ายเงินปันผลครัง้นี ้บรษิัทฯ จะมีกาํไรสะสมเป็นจาํนวน 3.81 ลา้นบาท 

นักลงทนุสัมพนัธ ์

ชื่อผูต้ิดต่อ : นางกนกนชุ ณ ระนอง 

ท่ีอยู่ : 475 อาคารสิรภิิญโญ ยนิูตเลขท่ี 1801 ชัน้ท่ี 18 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์ : 0 2248 3746  

อีเมล ์ : knn@iceconsulting.co.th 
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ส่วนที ่2 

บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์

 

ส่วนที ่2.1 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

 

ชื่อบรษิัทภาษาไทย : บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อบรษิัทภาษาองักฤษ : I&I Group Public Company Limited 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107562000378 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ : IIG 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นดิจิทัลและเทคโนโลยีใหแ้ก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถ

แบ่งออกตามประเภทของการดาํเนินธุรกิจได ้ดงันี ้

1. ธุรกิจท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง 

Salesforce  

2. ธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากร

องค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบซอฟต์แวรจ์ากทาง 

Oracle 

3. ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) 

การสรา้งและบรหิารประสบการณ ์(Experience Management) และ

การตลาดดิจิทลั (Digital Marketing)  

4. ธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 475 อาคารสิรภิิญโญ ยนิูตเลขท่ี 1801 ชัน้ท่ี 18 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญา

ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์ : 0 2248 3746 

โทรสาร : 0 2248 3747 

เวบ็ไซต ์ : www.ii.co.th 

ทนุจดทะเบียน : 50.00 ลา้นบาท 

ทนุท่ีเรียกชาํระแลว้ 

(ก่อนการเสนอขายหุน้ในครัง้นี)้ 

: 37.50 ลา้นบาท 

ทนุท่ีเรียกชาํระแลว้ 

(หลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้นี)้ 

: 50.00 ลา้นบาท 

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 0.50 บาท 
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วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน :   

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “IIG”) มีวตัถปุระสงคท่ี์จะนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้

สามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรกจาํนวน 25 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน (ภายหลังหัก

ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้นี)้ ประมาณ [●] ลา้นบาท ไปใช ้โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

จาํนวนเงนิที ่

คาดว่าจะใช ้

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาการ 

ใช้เงนิโดยประมาณ 
รายละเอียด 

1. การพฒันาและก่อตัง้ศนูยพ์ฒันา

ซอฟตแ์วร ์(Developing Center) 

34 ภายในปี 2563 เพ่ือเปิดโอกาสใหก้บันกัศกึษาท่ีมีความสนใจ

และมีความสามารถดา้นเทคโนโลยีและ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ใหส้ามารถนาํ

ศกัยภาพท่ีมีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์พฒันา

องคค์วามรูค้วามสามารถ และสรา้งรายไดใ้น

ขณะท่ีกาํลงัศกึษาอยู่ ศนูยพ์ฒันาดงักล่าวท่ี

เชียงใหม่จึงถือเป็นสถานท่ีสาํหรบัการพฒันา

ซอฟตแ์วรแ์ละพฒันาศกัยภาพตน้แบบของ

บรษิัทฯ 

2. การลงทนุพฒันาผลิตภณัฑ ์ 20 ภายในไตรมาสท่ี 4 

ปี 2563 และปี 2564 

บรษิัทฯ มีแผนลงทนุในการจดัตัง้ Innovation 

Lab เพ่ือทาํวจิยัและพฒันา (Research & 

Development) แอปพลิเคชนัของบรษิัทฯ เอง

เพ่ือสรา้งแหล่งรายไดใ้หม่ โดยไมต่อ้งพ่ึงพา

เจา้ของผลิตภณัฑต์า่งชาต ิ 

3. เงินทนุหมนุเวียน [●] ภายในปี 2563 เน่ืองจากธุรกิจมกีารขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

และเพ่ือใหธุ้รกจิสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ได้

อย่างทั่วถงึและมีประสิทธิภาพ จาํนวน

พนกังานจึงตอ้งมจีาํนวนมากขึน้เพ่ือรองรบั

การขยายตวัของฐานลกูคา้เช่นกนั และ

นอกจากนีย้งัใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหธุ้รกจิสามารถเติบโตไดต้่อเน่ืองอีกดว้ย 

รวม [●] ล้านบาท 

หมายเหต:ุ รายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มเติมไดท่ี้ ส่วนท่ี 2.2 - โครงการในอนาคต 
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ส่วนที ่2.2 

การประกอบธุรกิจ 

 

 

 บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “IIG”) จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2534 ดว้ยทนุ

จดทะเบียนชาํระแลว้เริม่แรก 5 ลา้นบาท ประกอบธุรกิจท่ีปรกึษาดา้นดิจิทลัและเทคโนโลยีและใหบ้รกิารออกแบบตดิตัง้ระบบ

บรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce และธุรกิจท่ีปรกึษาและ

ใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ธุรกจิ

ใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศ และธุรกิจท่ีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์ (Brand Strategy) การ

สรา้งและบรหิารประสบการณ ์(Experience Management) และการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing)   

 โดยบรษิัทฯ เริ่มตน้จากการเป็นท่ีปรกึษาและใหบ้รกิารออกแบบตดิตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง QAD ซึง่เป็นระบบสารสนเทศท่ีรวมขอ้มลูของฝ่ายงานต่าง ๆ ในองคก์รและสรา้ง

ระบบงานและกระบวนการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเรว็และเชื่อมโยงขอ้มลูของทกุฝ่ายไดอ้ย่างครบวงจร ทาํใหก้าร

ทาํงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ในองคก์รมีความสะดวก ชดัเจนและเป็นระบบมากยิง่ขึน้ โดยบรษิัทฯ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทน

จาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง QAD Inc. ซึง่เป็นผูน้าํในการใหบ้รกิารซอฟตแ์วรร์ะบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) 

สาํหรบัอตุสาหกรรมการผลิตทั่วโลก โดยเนน้ในภาคอตุสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะไดแ้ก่อตุสาหกรรมยานยนต ์ อตุสาหกรรม

สินคา้อปุโภค บรโิภค อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อตุสาหกรรมสินคา้เทคโนโลยี อตุสาหกรรมหนกั และอตุสาหกรรมดา้น

อปุกรณก์ารแพทย ์ชีวเวชศาสตร ์ 

 จากการท่ีบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิเก่ียวกบัระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รเป็นระยะเวลากวา่ 3 ปี ทาํให ้ นายสมชาย 

เมฆะสวุรรณโรจน ์ มองเห็นถึงโอกาสและการขยายตวัของกลุ่มผลิตภณัฑด์า้นระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร จากการท่ีระบบ

วางแผนทรพัยากรองคก์รสามารถเชื่อมโยงระบบงานในฝ่ายตา่ง ๆ ขององคก์รเขา้ดว้ยกนั ทาํใหก้ารวางแผนและบรหิาร

ทรพัยากรขององคก์รเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และช่วยลดเวลาและขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน จึงมองหา 

Partner เพ่ือทาํการขยายฐานลกูคา้ใหก้วา้งขึน้ บรษิัทฯ จงึเริ่มวางแผนในการเพ่ิมฐานลกูคา้ในกลุ่มอตุสาหกรรมตา่ง ๆ 

ประกอบกบัการท่ีบรษิัท ออราเคลิ คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งมีความชาํนาญในการใหบ้รกิารระบบวางแผนทรพัยากร

องคก์รแก่กลุ่มลกูคา้ในอตุสาหกรรมการเงินและอตุสาหกรรมคา้ปลีก อยู่ระหว่างการหาหุน้ส่วนทางธุรกจิ (Partner) ในประเทศ

ไทย จึงไดแ้ตง่ตัง้บรษิัทฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย ภายใตซ้อฟตแ์วรข์อง Oracle โดยบรษิัทฯ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

ตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ในปี 2538 ต่อมาบรษิทัฯ ทาํการโอนยา้ยธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้รกิาร

ออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ใหแ้ก่บรษิัท 

ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั (“ICE”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ  

 ในปี 2541 QAD Inc. (เป็นบรษิัทท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง) เล็งเห็นถึงศกัยภาพการเติบโตของธุรกจิการใหบ้รกิารติดตัง้

ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รของบรษิัทฯ จึงทาํการซือ้ธุรกจิท่ีปรกึษาและใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากร

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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องคก์ร (ERP) และตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วร ์ในส่วนท่ีมาจาก QAD จากบรษิัทฯ ใหแ้ก่บรษิทั คิวเอดี (ประเทศไทย) จาํกดั 

ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีรว่มกนัก่อตัง้ระหวา่งบรษิัทฯ และ QAD Inc. โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบียนและ

ชาํระแลว้ ต่อมา บรษิัทฯ ไดท้าํการขายหุน้สามญัของบรษิัท ควิเอดี (ประเทศไทย) จาํกดั ทัง้หมดใหแ้ก ่QAD Inc. โดยคิดเป็น

รอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ในปี 2551 

 ในปี 2555 บรษิัทฯ เริ่มขยายธุรกิจจากการใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร มายงัระบบบรหิารจดัการ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ซึ่งเป็นระบบท่ีชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานใหก้บัพนกังานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 

บรษิัทฯ จึงเริม่ธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้ระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และใหเ้ช่าใช้

ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce โดยไดร้บัการแต่งตัง้จาก Saleforce.com Inc. ซึ่งเป็นผูน้าํในระบบบรหิารจดัการ

ความสมัพนัธล์กูคา้ (CRM) ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของผูใ้ชง้านมากท่ีสดุในโลก 

  นอกจากนี ้ เพ่ือใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งครบวงจร กลุม่บรษิัทฯ จึงมีการ

ใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาดา้นการออกแบบและบรหิารจดัการประสบการณ ์ (Experience Management) ประกอบดว้ย

ประสบการณแ์บรนด ์ (Brand Experience) ประสบการณล์กูคา้ (Customer Experience) และประสบการณข์องพนกังาน 

(Employee Experience) ผ่านการศกึษาตลาด การวเิคราะหปั์ญหาของธุรกจิและแบรนด ์การทาํความเขา้ใจกลุ่มผูบ้รโิภค หรือ 

เป้าหมายผ่านเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพ่ือชว่ยในการวางแผนกลยทุธ ์ การสรา้งแบรนดแ์ละการตลาด การออกแบบการ

ใหบ้รกิาร (Service Design) การออกแบบเสน้ทางการเดินของลกูคา้ (Customer Journey Design) ตลอดจนการการบรหิาร

จดัการขอ้มลูลกูคา้ (Customer Data Management) และการทาํตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) บนเทคโนโลยีแพลตฟอรม์ 

ผ่านบรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั (“IIXP”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ  

 เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 3/2562  ไดม้ีมตอินมุตักิารแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน

จาํกดั พรอ้มทัง้เปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียน 50 ลา้นบาทและทนุ

จดทะเบียนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 37.50  ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
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1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 

วิสยัทศัน ์(Vision) 

- เป็นพนัธมิตรท่ีมุ่งมั่นทุ่มเทและไดร้บัความไวว้างใจมากท่ีสดุในการช่วยใหล้กูคา้ประสบความสาํเรจ็และเติบโตทาง

ธุรกิจในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

พนัธกิจ (Mission) 

- สรา้งแรงบนัดาลใจใหบ้คุลากรมคีวามสามารถสงูสดุในการสรา้งการเจรญิเติบโตแก่ลกูคา้เหนือขอ้จาํกดัในยคุ

เศรษฐกิจดิจิทลั  

- เสรมิความสามารถของลกูคา้ใหส้งูสดุผ่านการทาํงานท่ีใกลช้ิดและความเชี่ยวชาญท่ีเหนือระดบั 

- สรา้งสรรคแ์ละส่งต่อความยั่งยืนสู่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุภาคส่วน 

ค่านิยมขององคก์ร (Core Value) 

Passion  

- เราเต็มเป่ียมไปดว้ยความกระตือรืนรน้และความรกัในทกุส่ิงท่ีทาํและนาํเสนอใหก้บัลกูคา้ โดยมีความภาคภมูิใจใน

องคก์รเป็นแรงขบัเคล่ือนสาํคญัท่ีช่วยใหเ้ราพรอ้มท่ีจะดาํเนินงานอย่างเต็มท่ีเพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีมีรว่มกนั และกา้ว

ขึน้มาเป็นผูน้าํในการใหบ้รกิารท่ีดีท่ีสดุ 

Credential 

- เราใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีชัน้นาํระดบัโลกเพ่ือสรา้งผลลพัธท่ี์เป็นเลิศใหก้ับลกูคา้ของเรา  เรายึดมั่นในความเป็น

ธรรม ความซื่อสตัย ์ยุติธรรม และถือเอาจริยธรรมเป็นมาตรฐานสาํคญัในทาํงานควบคู่ไปกบัการกาํกับดแูลกิจการ

ในทกุกิจกรรม 

Partnership 

- เราเป็นคู่คา้คู่คิดท่ีวางใจไดเ้พ่ือใหล้กูคา้ดาํเนินการไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนมุ่งมั่นท่ีจะตอบสนองความ

ตอ้งการแบบ วิน วิน กับผู้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนอย่างเต็มกาํลัง การทาํงานเป็นทีมเป็นหัวใจสาํคัญท่ีช่วยใหเ้รา

สามารถเอาชนะอปุสรรคและบรรลเุป้าหมายรว่มกนั 

Client solutions 

- เราทาํงานหนักเพ่ือขา้มผ่านอุปสรรคและสรา้งความสัมพันธท่ี์ดีกับลูกคา้ระยะยาวเพ่ือสรา้งความสาํเร็จและการ

เจรญิเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ธุรกิจ 
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1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทีส่าํคัญในช่วงทีผ่่านมา 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในอดีต ดงัต่อไปนี ้

ปี 2534 

มกราคม 2534 : จดทะเบียนก่อตัง้บรษิัทฯ ดว้ยทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

5,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท เมื่อวนัท่ี 5 มกราคม 2534 เพ่ือประกอบธุรกิจท่ีปรกึษา

และให้บริการออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตัวแทนจาํหน่าย

ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง QAD โดยไดร้บัการแต่งตัง้จาก QAD Inc. 

ปี 2536 

เมษายน 2536 : บริษัทฯ ทาํการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 10 ลา้นบาท เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2536 โดยการออกหุน้

สามญั 5,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท ใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้ เพ่ือใชห้มนุเวียนในกิจการ 

ปี 2538 

กมุภาพนัธ ์2538 :  บริษัทฯ เริ่มดาํเนินธุรกิจท่ีปรึกษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร 

(ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle โดยไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัท 

ออราเคิล คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จาํกดั     

ปี 2541 

มีนาคม 2541 : นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์นายประพนัธ ์โพธิรตันส์มบตัิ และนางสาว รตัติยา รกัอาํนวยกิจ 

ซึ่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น ทาํการซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ จากผูถื้อหุน้เดิม (ไม่มี

ความเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ)  

กรกฎาคม 2541 : จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท คิวเอดี (ประเทศไทย) จาํกัด ดว้ยทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 100,000 

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 5,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 20 บาท เมื่อวนัท่ี 13 กรกฎาคม 

2541 โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 และ QAD Inc. (เป็นบรษิัทท่ีไม่เก่ียวขอ้ง) ถือหุน้ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ และบริษัท คิวเอดี (ประเทศไทย) จาํกัด รบั

โอนธุรกจิตวัแทนจาํหน่าย ใหค้าํปรกึษาและใหบ้รกิารติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) 

ในส่วนของซอฟตแ์วรจ์าก QAD จากบรษิัทฯ และต่อมาบรษิัทฯ ไดท้าํการขายหุน้สามญัของบรษิทั 

คิวเอดี (ประเทศไทย) จาํกัด ใหแ้ก่ QAD Inc. จาํนวนทัง้สิน้ 1,250 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 25 ของทุน

จดทะเบียนและชาํระแลว้  

ปี 2544 

มกราคม 2544 : จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท ไอซีอี คอนซัลติง้ จาํกัด ดว้ยทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เมื่อวนัท่ี 5 มกราคม 2544 

เพ่ือประกอบธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) 
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และเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle โดยมีผูถื้อหุน้หลกั คือกลุ่มตระกลูเมฆะ

สวุรรณโรจน ์และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

 : จดทะเบียนก่อตัง้ บรษิัท ไอเวนเจอร ์จาํกดั ดว้ยทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท แบ่งเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2544 โดยมีผู้

ถือหุน้หลกัคือกลุ่มตระกลูเมฆะสวุรรณโรจน ์กลุ่มตระกูลโพธิรตันส์มบตั ิและกลุ่มตระกลูปัญจมง

คล ซื่งเป็นผูถื้อหุน้หลกัและผูบ้รหิาร ของบรษิัท ไอแอนดไ์อ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จาํกดั 

ปี 2550 

มกราคม 2550 : บริษัทฯ ทาํการลดทนุจดทะเบียนเป็น 5 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2550 โดยการลดจาํนวน

หุ้นสามัญจาก 10,000 หุ้น มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 บาท ลงเหลือจาํนวน 5,000 หุ้น มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท  

เมษายน 2550 : บริษัท ไอเวนเจอร ์จาํกัด ทาํการซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด จากผูถื้อหุน้เดิม 

จาํนวนทัง้สิน้ 49,994 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 

ปี 2555 

กมุภาพนัธ ์2555 : บริษัทฯ เริ่มดาํเนินธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบบริหารจดัการความสมัพนัธ์

กับลูกคา้ (CRM) และให้เช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce โดยไดร้ับการแต่งตัง้จาก 

Saleforce.com Inc. 

ปี 2558 

ธันวาคม 2558 : บริษัท ไอซีอี คอนซัลติง้ จาํกัด เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 10 ลา้นบาท เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2558 

โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยเสนอ

ขายใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้ของบรษิัท ไอเวนเจอร ์จาํกดั ซึ่งถือหุน้ในบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ เพ่ือใชห้มนุเวียนในกิจการ 

ปี 2560 

ธันวาคม 2560 : บริษัทฯ ทาํการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 10 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 โดยการออกหุน้

สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 5,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท โดยเสนอขายใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อ

หุน้เดิมของบรษิัท เพ่ือใชห้มนุเวียนในกิจการ 

ปี 2561 

กรกฎาคม 2561 : บริษัท ไอซีอี คอนซัลติง้ จํากัด ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 

29110 : 2001 ซึ่ ง เ ป็นมาตรฐานท่ีช่วยในการควบคุมและบริหารองค์กร ท่ี เ ก่ียวข้องกับ
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กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยบริษัท ทูฟ นอร์ด                     

(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูใ้หก้ารรบัรอง 

ปี 2562 

มีนาคม 2562 : บริษัทฯ ทาํการเพ่ิมทุนจะทะเบียนเป็น 20 ลา้นบาท เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2562 โดยการออกหุน้

สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท โดยเสนอขายใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อ

หุน้ของบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั เพ่ือซือ้หุน้ของบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั ในสดัส่วนรอ้ย

ละ 100 ของหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 

มิถนุายน 2562 : จดทะเบียนก่อตัง้บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั ดว้ยทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาทและชาํระ

แลว้ 250,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เมื่อวนัท่ี 

25 มิถนุายน 2562 เพ่ือประกอบธุรกิจท่ีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์(Brand Strategy) 

การสรา้งและบริหารประสบการณ์ (Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital 

Marketing)   โดยบรษิัท ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.97 

กรกฎาคม 2562 : บรษิัท ไอเวนเจอร ์จาํกดั ทาํการจดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 

สิงหาคม 2562 : บริษัทฯ ทาํการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 37.50 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 โดยการออก

หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 17,500 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท โดยเสนอขายใหแ้ก่กลุ่มผู้

ถือหุน้เดิม  เพ่ือใชห้มนุเวียนในกิจการ 

 : ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 

ดาํเนินการดงันี ้

1. แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และเปล่ียนแปลงชื่อเป็น บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด 

(มหาชน) 

2. เปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากเดิมหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 

3. เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 12.50 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 37.50 ลา้นบาท เป็น

จาํนวน 50.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 25 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท 

4. เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปจาํนวน 25 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

5. มีมติอนุมัติให้นําหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 9  
 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

มีโครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบรษิัทฯ เป็นดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 บริษัทย่อย 

1.3.1.1 บริษัท ไอซอีี คอนซัลติง้ จาํกดั (“ICE”) 

ICE จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 3 มกราคม 2544 ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มตน้จาํนวน 5 ลา้นบาท โดยกลุ่ม

ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ปัจจบุนั ICE มีทนุจดทะเบียน 10 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิัทฯ ไดท้าํการซือ้หุน้ของ ICE เป็นบรษิัทยอ่ยเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 จาํนวน 99,997 

หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  

ICE ประกอบธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

1.3.1.2 บริษัท ไอแอนดไ์อ เอก็ซพ์เีรียนซ ์จาํกดั (“IIXP”) 

IIXP จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 โดยมีทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 1 ลา้นบาท แบ่งเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ใน ICE จาํนวน 9,997 หุน้ คิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 

IIXP ประกอบธุรกิจใหค้าํปรกึษาในดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์(Brand Strategy) การสรา้งและบรหิาร

ประสบการณ ์(Experience Management) และการตลาดดจิิทลั (Digital Marketing) 

 

 

 

 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
(ทนุชาํระแลว้ 37.50 ลา้นบาท) 

บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั 
(ทนุชาํระแลว้ 10.00 ลา้นบาท) 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั 
(ทนุชาํระแลว้ 1.00 ลา้นบาท) 

รอ้ยละ 99.99 รอ้ยละ 99.97 
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สรุปลักษณะการประกอบธุรกจิของแตล่ะบริษัทในกลุ่ม 

ผลิตภัณฑ ์/ บริการ 
ธุรกิจของแต่ละบริษทั 

IIG ICE IIXP 

ธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับ

ลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 

   

- การอนญุาตใหล้กูคา้เชา่ใชร้ะบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM)  - - 

- การใหบ้รกิารออกแบบ ตดิตัง้และพฒันาระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

(CRM) 
 - - 

- การใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM)  

ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ (Application Management Service)  
 - - 

ธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) 

และเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 
   

- การใหใ้ชส้นบัสนนุเก่ียวกบัใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle -  - 

- การขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle -  - 

- การใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) -  - 

- การใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจาก

การติดตัง้ใชง้านแลว้ 
-  - 

ธุรกิจทีป่รึกษาด้านการวางแผนกลยุทธแ์บรนด ์(Brand Strategy) การสร้างและ

บริหารประสบการณ ์(Experience Management) และการตลาดดิจทิัล (Digital 

Marketing)  

- -  

ธุรกิจให้บริการจดัหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ   - - 
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กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาดา้นดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกตาม

ประเภทของการดาํเนินธุรกจิ ไดด้งันี ้

1. ธุรกิจท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ (CRM) และให้เช่าใช้ระบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce  

2. ธุรกิจท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตัวแทนจาํหน่ายระบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

3. ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด ์(Brand Strategy) การสรา้งและบริหารประสบการณ์ (Experience 

Management) และการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing)  

4. ธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศ  

 

2.1 โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิัทฯ ในปี 2560 ถึงปี 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

รายได ้

  งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม1/ 

ดาํเนินการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

  จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

1. รายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ัง

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) และให้

เช่าใช้ระบบซอฟตแ์วร ์ 

    

  

  

  

    

1.1 รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง 

Salesforce 
IIG 104.91 59.90 106.23 52.06 115.16 29.08 

1.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบ

บริหารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และการใหบ้ริการ

สนบัสนุน และดแูลระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

(CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

IIG 64.90 37.06 81.36 39.87 103.90 26.24 

รวมรายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ัง

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) และให้

เช่าใช้ระบบซอฟตแ์วร ์

  169.82 96.97 187.58 91.93 219.06 55.32 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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รายได ้

  งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม1/ 

ดาํเนินการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

  จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

2. รายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ัง

ระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) และตัวแทนจาํหน่าย

ซอฟตแ์วร ์ 

        

2.1 รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนนุการ

ใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle  
ICE - 0.00 - 0.00 23.27 5.88 

2.2 รายไดจ้ากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์าก

ทาง Oracle 
ICE - 0.00 - 0.00 9.61 2.43 

2.3 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบ

วางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และการใหบ้ริการสนบัสนุน และ

ดแูลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการ

ติดตัง้ใชง้านแลว้ 

ICE - 0.00 - 0.00 113.24 28.60 

รวมรายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ัง

ระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) และตัวแทนจาํหน่าย

ซอฟตแ์วร ์

  - 0.00 - 0.00 146.12 36.90 

3. รายได้จากธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงาน

สารสนเทศ 
IIG 5.01 2.86 14.23 6.97 25.79 6.51 

4. รายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาด้านการวางแผนกลยุทธแ์บ

รนด ์การสร้างและบริหารประสบการณ ์และการตลาด

ดิจิทัล  

IIXP - 0.00 - 0.00 3.72 0.94 

รวมรายได้จากการขายและบริการ   174.83 99.83 201.81 98.91 394.69 99.67 

5. รายได้อื่นๆ2/   0.30 0.17 2.23 1.09 1.31 0.33 

รายได้รวม   175.13 100.00 204.04 100.00 396.00 100.00 

หมายเหตุ : 1/ ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ไดท้าํการซือ้หุน้ของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด จึงทาํใหข้อ้มลูทางการเงินของ 

บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั ปรากฎในงบการเงินตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 
2/รายไดอ้ื่นประกอบดว้ยดอกเบีย้รบั รายไดค่้าบรกิารจดัการกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
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2.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

2.2.1 ธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) และให้เช่า

ใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 

ธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) และใหเ้ช่าใชร้ะบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ซึ่งดาํเนินการโดยบรษิัทฯ สามารถแบ่งตามประเภทของการดาํเนินธุรกิจหลกัได ้ดงันี ้

1) การเป็นตวัแทนอนญุาตใหล้กูคา้เช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 

2) การใหบ้รกิารออกแบบ ตดิตัง้และพฒันาระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM)  

3) การใหบ้ริการสนบัสนนุ และดูแลระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใช้

งานแลว้ (Application Management Service)  

  

1) การเป็นตวัแทนอนญุาตใหล้กูคา้เช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce   

บรษิัทฯ เป็นตวัแทนของบรษิัท Salesforce.com, Inc. (“Salesforce”) จากประเทศสหรฐัอเมรกิา ในการใหล้กูคา้ของ

บริษัทฯ สามารถเช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) โดยระบบซอฟตแ์วร ์

Salesforce นีเ้ป็น ระบบงานบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ (CRM) ซึ่งอยู่บนระบบคลาวด ์(Cloud Computing) โดย

ระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้นีจ้ะสามารถช่วยใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการความสมัพนัธ์

กับลกูคา้แบบยึดลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) เป็นระบบท่ีช่วยจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกับลกูคา้

จากทกุแหล่งมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ทาํใหท้กุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดค้รบถว้นและง่ายดายบนหนา้จอเดียว ซึ่งจะทาํ

ให ้brand สามารถสรา้งประสบการณล์กูคา้ (Customer Experience) ท่ียอดเยี่ยม ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจและผูกพนักับแบ

รนด ์(Brand Loyalty) จากการท่ีสามารถเขา้ใจปฏิสัมพันธ์ท่ีลูกคา้มีในแต่ละขณะ ในทุกช่องทาง (Customer Journey) และ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดต้รงใจแบบเฉพาะเจาะจงรายบคุคล  

นอกจากนี ้ระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกคา้ยังสามารถช่วยเพ่ิมรายไดส้รา้งการเติบโตจากการท่ีช่วยให้

ธุรกิจเขา้ใจพฤติกรรมลกูคา้ไดด้ีขึน้ ทาํใหส้ามารถจดักลุ่มลกูคา้ (Customer Segmentation) ตามพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไป 

เพ่ือนาํไปใชใ้นการทาํการตลาดและส่งเสรมิการขายใหเ้ฉพาะลกูคา้แต่ละกลุ่ม ทาํใหเ้กิดการซือ้ซ ํา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

การก้าวเขา้สู่ยุคดิจิทัลท่ีพฤติกรรมลูกคา้เปล่ียนแปลงไปมาก การท่ีผู้บริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลจาํนวนมากได้

โดยง่ายและใชเ้วลาอยู่บนช่องทางออนไลน ์ทาํใหเ้กิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม อนัเป็นผลใหร้ะบบ

บรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ทัง้ในดา้นท่ีเป็นกลยทุธธ์ุรกิจและดา้นเทคโนโลยีเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัยิ่งยวดต่อธุรกิจ 

โดยระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ของ Salesforce มีระบบการทาํงานหลกั ๆ ดงันี ้

- Customer Single View 

เก็บรวบรวมขอ้มลูทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกับลกูคา้จากทกุแหล่งมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ทัง้ขอ้มลู (profile data) ของ

สินคา้และบริการท่ีใชอ้ยู่ ประวัติการสั่งซือ้ ประวัติการติดต่อ และข้อมูลอ่ืน ๆ ทาํให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างครบถว้นและง่ายดายบนหนา้จอเดียว ซึ่งจะทาํใหธุ้รกิจเขา้ใจลกูคา้ไดอ้ย่าง

ลกึซึง้สามารถสรา้งประสบการณล์กูคา้ (Customer Experience) ท่ีดี 
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- Sales Cloud 

เป็นระบบงานขายท่ีจะช่วยใหพ้นักงานขายสามารถบริหารจัดการโอกาสในการขายกับลูกคา้เป้าหมาย

ทัง้หมด ช่วยจดัการในการนดัหมายและเตรียมการเขา้พบอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะทาํงานหรือเดินทาง

อยู่ท่ีใด ซึ่งระบบนีจ้ะช่วยใหพ้นกังานสามารถปิดการขายไดม้ากขึน้ ในขณะท่ีผูบ้ริหารงานขายก็สามารถ

มองเห็นสถานการณก์ารขายและโอกาสปิดการขายของลกูคา้เป้าหมายของพนกังานขายแต่ละคนจากหนา้

จอคอมพิวเตอรห์รืออปุกรณเ์คล่ือนท่ีอ่ืน ๆ ของตนเอง และสามารถท่ีจะใหค้าํแนะนาํและความชว่ยเหลือแก่

พนกังานขายเพ่ือใหปิ้ดการขายไดต้ามแผนและกระบวนการขาย 

 

- Service Cloud 

เป็นระบบงานบริการท่ีจะช่วยใหพ้นกังานฝ่ายบริการใน Call Center สามารถรบัเร่ืองต่าง ๆ จากลกูคา้ได้

ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ (Voice) หรือช่องทางอ่ืน (Non-voice) เช่น Website, LINE หรือ 

Facebook Messenger โดยทนัทีท่ีลกูคา้ติดต่อเขา้มา ระบบจะแสดงขอ้มลูทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งในทนัที ทาํ

ใหพ้นกังานสามารถตอบคาํถามหรือใหค้วามช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ระบบดงักล่าวยงั

สามารถติดตามทุก case ท่ียังคา้งอยู่และดาํเนินการเพ่ือใหแ้น่ใจว่าไดต้อบสนองต่อลูกคา้อย่างสมบรูณ์

ภายในเวลาท่ีกาํหนดตามสญัญาการใหบ้รกิาร (Service Level Agreement) ซึ่งจะช่วยสรา้งความพึงพอใจ

ใหแ้ก่ลกูคา้ 

 

- Marketing Cloud 

เป็นระบบงานการตลาดท่ีรวบรวมขอ้มลูทกุปฏิสมัพนัธก์บัลกูคา้ ทัง้จากการขาย การบรกิาร การตลาด จาก

ทุกช่องทาง เพ่ือใหเ้ราเขา้ใจถึงพฤติกรรมอย่างแทจ้ริงของลูกคา้แต่ละรายในทุกขณะ (Real Time) ทาํให้

สามารถตอบสนองลกูคา้ไดอ้ย่างตรงใจและเฉพาะเจาะจงแต่ละบคุคล (Personalized) ในช่องทาง ในเวลา 

บนอุปกรณ ์(computer, smart phone, tablet) ท่ีลกูคา้ตอ้งการ ถึงแมธุ้รกิจจะมีลกูคา้เป็นจาํนวนมากบน

ระบบดงักล่าว ระบบ Marketing Cloud ก็ยงัสามารถใหบ้รกิารแบบหน่ึงตอ่หน่ึงแตล่ะบคุคลโดยอตัโนมตัไิด ้

 

- Artificial Intelligence (AI) 

ระบบนี้จะถูกขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี  Machine Learning, Deep Learning, Predictive Analytics, 

National Language Processing และ Smart Data Recovery ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตทุกคนง่ายขึน้จากการมี

ขอ้มูลเชิงลึก (Insight) สามารถคาดการณค์วามคาดหวงัของลกูคา้ล่วงหนา้ได ้และคอยแนะนาํธุรกิจให้

สามารถนาํเสนอสินคา้และบริการท่ีตรงใจลกูคา้ แนะนาํการแกไ้ขปัญหาใหล้กูคา้ รวมทัง้ช่วยใหส้ามารถ

ใหบ้รกิารลกูคา้ทกุคนแบบหน่ึงต่อหน่ึงเฉพาะบคุคล 

 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 15  
 

- Analytic Cloud 

ระบบนีเ้ป็นการแสดงขอ้มูลเชิงลึกของลูกคา้บน Dashboard แบบ real time โดยเป็นขอ้มลูท่ีคดักรองมา

จากทกุส่วนทัง้ระบบงานขาย งานบรกิาร และการตลาด ซึ่งขอ้มลูเชิงลกึนีจ้ะทาํใหธุ้รกิจสามารถตดัสินใจได้

อย่างรวดเรว็และนาํไปใชป้ระกอบในการกาํหนดกลยทุธเ์พ่ือดาํเนินการตอ่ไป 

 

โดยบริษัทฯ มีการทาํสญัญาอนุญาตใหลู้กคา้เช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce เป็นรายปี ตัง้แต่ 1 - 3 ปี 

ตามแต่ท่ีตกลงกับลูกคา้แต่ละราย โดยค่าเช่าจะกาํหนดจากระบบงานย่อยท่ีลูกคา้เลือกใชแ้ละจาํนวนผูใ้ชง้าน ซึ่งเมื่อครบ

ระยะเวลาของสญัญาแลว้ ลกูคา้ก็สามารถต่ออายขุองสญัญาออกไปอีก  

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีลูกคา้รายใหญ่ในธุรกิจใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ท่ีมีสัดส่วนรายได้

มากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 2 ราย ซึ่งเป็นลกูคา้ในกลุ่มสถาบนัการเงิน และกลุ่มประกนัชีวิต 

 

2) การใหบ้รกิารออกแบบ ติดตัง้ และพฒันาระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) 

การใหบ้ริการของบรษิัทฯ จะเริ่มตน้ตัง้แต่การใหค้าํปรกึษาเร่ืองการวางกลยุทธด์า้นการบริหารจดัการความสมัพนัธ์

กบัลกูคา้ ไดแ้ก ่การกาํหนดวตัถปุระสงค ์การสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และผลตอบแทนการลงทนุ (ROI) เป็นตน้ โดย

บรษิัทฯ ไดใ้ชแ้นวคิด Design Thinking ในการช่วยออกแบบกลยทุธด์า้นบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ โดยการทาํความ

เขา้ใจธุรกิจของลกูคา้ และทาํการศึกษาถึงผูบ้ริโภคหรือลกูคา้ของกิจการทัง้ในดา้นความตอ้งการความคาดหวงั ปฏิสมัพนัธท่ี์

เกิดขึน้แต่ละช่วงตลอดวงจร (Customer Journey) 

ผลท่ีไดจ้ากการกาํหนดกลยทุธด์า้นการบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้จะถกูนาํมาใชเ้ป็นพิมพเ์ขียว (Blueprint) 

ในการออกแบบติดตัง้และพัฒนา (Implementation) ระบบบริหารจดัการความสัมพนัธก์ับลูกคา้ ซึ่งการดาํเนินการนีม้ีสาม

องคป์ระกอบ กล่าวคือ 1) People ไดแ้ก่ผูบ้ริหาร คณะทาํงานและผูใ้ชง้าน 2) Process คือกระบวนการทาํงานในปัจจบุนั (as 

is) และท่ีออกแบบขึน้ใหม่ (to be) 3) Technology คือระบบซอฟตแ์วรท่ี์จะนาํมาใชก้บัระบบงานท่ีออกแบบขึน้ใหม่ 

ในการพฒันาระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ บรษิัทฯ ยงัมีการพฒันาการเชื่อมต่อ (System Interface & 

Integration) กบัระบบงานอ่ืน ๆ ของลกูคา้ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง การพฒันาฟังกช์นัการทาํงานเพ่ิมเติม (Customization) รวมทัง้

การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพทม์ือถือ (Mobile Applications) เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้ 

รูปแบบและลกัษณะการทาํงานของระบบท่ีบรษิัทฯ เคยทาํการพฒันาใหล้กูคา้มีรายละเอียด ดงันี ้

 

ชื่อโปรแกรม / ประเภทโปรแกรม ลกัษณะการใชง้าน / คณุสมบตัิของโปรแกรม 

Customer Single View 

  

ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวกับลกูคา้ทัง้หมด เพ่ือใหทุ้กส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ลกูคา้ (Customer Touchpoint) สามารถเห็นขอ้มลูทัง้หมดของลกูคา้อย่างครบถว้น

ในท่ีเดียว เพ่ือการให้บริการท่ีดีเลิศ ข้อมูลเหล่านี้ประกอบไปด้วยลักษณะทาง
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ประชากร พฤติกรรม ความชอบ กิจกรรมท่ีผ่านมา ประวตัิการซือ้ ธุรกรรมต่าง ๆ เป็น

ตน้ 

Lead Management 

  

ช่วยใหที้มขายสามารถบรหิารติดตามลกูคา้เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตัง้แต่

การนาํลูกคา้เป้าหมายเขา้สู่ระบบจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ผูท่ี้สนใจดูโฆษณาท่ีลงใน 

Facebook หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ เป็นตน้ ลกูคา้เป้าหมายเหล่านีจ้ะถกู

นาํเขา้มาในระบบโดยอัตโนมตัิ และจะถูกกลั่นกรองเพ่ือการดาํเนินการต่อ หรือส่ง

ต่อใหพ้นกังานขายเพ่ือดาํเนินการต่อไป ซึ่งการส่งต่อนีร้ะบบจะทาํโดยอตัโนมตัิตาม

กฎเกณฑท่ี์มีการกาํหนดไวล่้วงหนา้  

 

นอกจากนี ้ระบบยังจะช่วยจัดการงานต่าง ๆ ใหแ้ก่พนักงานขาย รวมทั้งจัดลาํดบั

ความสาํคญัของงานและตารางนดัหมายการเขา้พบลกูคา้ ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพ

และผลิตภาพให้แก่พนักงานขาย สาํหรับลูกค้าเป้าหมายท่ีมาจากกิจกรรมการ

ส่งเสริมการขายท่ีมีโอกาสท่ีจะนาํไปสู่การปิดการขายและกลายมาเป็นลูกคา้ได ้

ระบบก็จะช่วยวิเคราะหป์ระสิทธิผลของการส่งเสรมิการขายแต่ละกิจกรรมว่าไดผ้ลดี

อย่างไร และคาํนวณหาผลตอบแทนการลงทนุ (ROI) ของแต่ละกิจกรรมส่งเสรมิการ

ขาย 

Opportunity Management 

  

ช่วยรวบรวมและนําเสนอข้อมูลให้พนักงานขายสามารถเห็นโอกาสในการขาย 

(Sales Pipeline) ของตนเองทัง้หมด ทาํใหพ้นกังานขายสามารถจดัการเวลาของตน

และความพยายามท่ีจะปิดการขายไปท่ีโอกาสในการขายท่ีมีความเป็นไปได้สูง

ตามลาํดับ พนักงานขายยังสามารถวางแผนการขายและเตรียมการเขา้พบลูกคา้

เป้าหมายแต่ละราย โดยผู้บริหารงานขายก็สามารถช่วยดูแผนการขายและการ

เตรียมเขา้พบ ใหค้าํแนะนาํและความช่วยเหลืออ่ืน ๆ เพ่ือช่วยใหบ้รรลุการปิดการ

ขายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีผูบ้ริหารงานขายก็สามารถมองเห็นโอกาสใน

การขายของพนกังานขายทัง้หมดในความดแูลของตวัเอง และสามารถพยากรณไ์ด้

จากระบบ ว่าจะสามารถไดย้อดขายรวมเท่าไหร ่ในเวลาใด 

Call Center & 

Digital Engagement 
 

ทาํการเชื่อมต่อระบบงานบริการในศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (Call Center) เขา้กับ

ระบบ Computer Telephony Integration (CTI) เพ่ือใหพ้นักงานบริการมีขอ้มูล

ครบถว้นเวลาท่ีลกูคา้โทรเขา้มา และระบบยงัสามารถเชื่อมต่อกับ Social Network 

เพ่ือใหศ้นูยบ์ริการสามารถใหบ้ริการลกูคา้จากระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์บั

ลกูคา้ผ่านทาง LINE และ Facebook Messenger ไดโ้ดยตรง พรอ้มทัง้เชื่อมขอ้มลู 

social profile กบั CRM profile เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้นสมบรูณ ์
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Case Management 
 

เชื่อมต่อกับระบบ Computer Telephony Integration (Call Center) เพ่ือช่วยใน

การรบัเร่ืองจากลกูคา้ ทัง้การสอบถามขอ้มลู เร่ืองรอ้งเรียน การติดตามธุรกรรม เช่น 

บญัชีธนาคาร สญัญาเงินกู ้กรมธรรมป์ระกันภยั/ประกันชีวิต เป็นตน้ โดยระบบจะ

ทาํการส่งเร่ืองต่อโดยอัตโนมัติไปใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือดาํเนินการกับคาํขอ

หรือขอ้รอ้งเรียนตามขอ้กาํหนดท่ีกาํหนดไว้ล่วงหนา้ตามแต่ละประเภทของคาํขอ

หรือข้อรอ้งเรียนนั้น ๆ ระบบจะช่วยเตรียมรายการงานท่ีพนักงานบริการจะตอ้ง

ดาํเนินการทัง้หมดตามกระบวนการสาํหรบัแต่ละคาํขอหรือขอ้เรียกรอ้งนัน้ ๆ และ

ระบบยังจะคอยติดตามและช่วยเตือนเพ่ือให้แน่ใจว่าคาํขอหรือขอ้เรียกรอ้งของ

ลูกคา้จะไดร้บัการดาํเนินการใหลุ้ล่วงเป็นท่ีพอใจของลกูคา้ภายในเวลาท่ีกาํหนด

ตามสญัญาการใหบ้รกิาร (Service Level Agreement)  

Knowledge Base 
 

ช่วยจัดการการเก็บองค์ความรูใ้นการตอบคาํถามและให้บริการลูกค้าเพ่ือเป็น 

Knowledge Base ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและเพ่ิมคุณภาพพนักงานในศูนยบ์ริการ

ขอ้มลูลกูคา้ในการใหข้อ้มลูและจดัการขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ นอกจากนี ้ยงัสามารถนาํ

องคค์วามรูเ้หล่านีไ้ปเผยแพร่บน website เพ่ือใหล้กูคา้สามารถคน้หาคาํตอบหรือ

ขอ้มลูท่ีตอ้งการไดด้ว้ยตวัเอง 

Customer Self-Service 

(Mobile Applications) 

เป็นการพฒันาแอปพลิเคชนับนมือถือ (Mobile Applications) สาํหรบัธุรกิจประกนั

ชีวิต เพ่ือใหล้กูคา้สามารถบริการตวัเองไดอ้ย่างสะดวกง่ายดาย ไม่ว่าจะตรวจสอบ

กรมธรรมท่ี์ถืออยู่ จ่ายเบีย้ เรียกรอ้งและตรวจสอบสินไหม หรือคน้หาโรงพยาบาล

ใกลต้ัว ก็สามารถทาํไดง้่ายดายผ่านโทรศัพทม์ือถือ ซึ่งนอกจากจะอาํนวยความ

สะดวกใหล้กูคา้แลว้ ยงัสามารถลดตน้ทนุค่าใชจ้่ายในศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ 

Micro Finance 

(Mobile Applications) 
 

เป็นการพฒันาแอปพลิเคชนับนมือถือ (Mobile Applications) เพ่ือใหล้กูคา้สามารถ

ยื่นคาํขอสินเชื่อไดด้ว้ยตัวเองผ่านโทรศัพทม์ือถือ โดยการกรอกขอ้มูลส่วนบุคคล 

วงเงินท่ีขอกู ้และลงชื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Digital Signature) แลว้รอการอนุมัติผ่าน

โทรศพัทม์ือถือทัง้หมด 

E-Commerce Website 
 

เป็นการพัฒนาเว็บไซตส์าํหรบัธุรกิจประกันชีวิตเพ่ือใหลู้กคา้สามารถเปรียบเทียบ

และเลือกกรมธรรมแ์บบท่ีตวัเองตอ้งการ ทาํการคาํนวณเบีย้ประกนั กรอกขอ้มลูส่วน

บคุคล ชาํระเบีย้ประกนั และรบักรมธรรมอิ์เล็กทรอนิกส ์(e-Policy) 

 

บริษัทฯ ใช้วิธีการแบบ Agile (Agile/Scrum Methodology) ในการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความสมัพนัธก์ับลกูคา้ ซึ่งเป็นวิธีการท่ีทาํใหร้ะบบสามารถใชง้านไดร้วดเร็ว มีความคล่องตวัสงู สามารถปรบัเปล่ียนระบบใน

ระหว่างการพฒันา ลดความเส่ียงจากการไดร้ะบบท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการ และสรา้งการยอมรบัจากผูใ้ชง้านไดด้ี ซึ่งจะต่าง

ไปจากวิธีการแบบเดิม (Waterfall Methodology) โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนการดาํเนินการ ดงันี ้
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ขัน้ตอนการทาํงานแบบ Agile 

เป็นการทาํโครงการแบบระยะสัน้ ท่ีจะทาํงาน ส่งมอบงานทุก ๆ 1 – 2 อาทิตย ์โดยในสัญญาจะกาํหนดจาํนวนคน 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานอย่างชดัเจนว่าตอ้งการหนา้ท่ีใดบา้งในการทาํงาน และจะใชว้ิธีการทาํงานแบบ Scrum โดยจะต่าง

กับการทาํงานรูปแบบทั่วไปคือ เน้นทาํงานในระยะสั้น มุ่งเน้นการควบคุมการทาํงานท่ีใกลช้ิด กาํหนดเป้าหมายชัดเจน 

เพ่ือท่ีจะได ้Minimum Viable Product ใหป้ล่อยไปสู่กลุ่มเป้าหมายของลูกคา้ใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด เพ่ือท่ีจะเก็บผลการใชง้านและ

ความเห็นของลกูคา้และพฒันาซอฟตแ์วรต์่อไป 

 

1. เก็บความตอ้งการและปัญหาจากลกูคา้ 

บริษัทฯ จะส่งทีม agile team เขา้ไปสอบถามเพ่ือหาตน้เหตุของปัญหาหรือความตอ้งการของลกูคา้ โดยจะนาํ

ขอ้มลูจากลกูคา้มาทาํการวิเคราะหแ์ละคดัเลือก เพ่ือใหเ้ป็นความตอ้งการหรือปัญหาท่ีแทจ้รงิท่ีลกูคา้ตอ้งการ 

2. ระดมความคิดในทีม agile เพ่ือแกไ้ขปัญหา 

หลงัจากไดค้วามตอ้งการท่ีแทจ้ริงและ agile team จะระดมความคิดวิธีท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  จากนัน้จะสรา้ง 

Minimum Viable Product (MVP) ซึ่งคือซอฟตแ์วรข์ัน้ต ํ่าท่ีสามารถตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายของลกูคา้ได ้โดยจะขจดั

ส่วนเกินของซอฟตแ์วรอ์อกไปเพ่ือให้เห็นคุณค่าท่ีแท้จริงท่ีกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้ตอ้งการ ไม่ใช่ซอฟตแ์วรท่ี์มี

คุณลกัษณะ (Feature) จาํนวนนอ้ย ขัน้ตอนนีห้าก MVP ยงัไม่พรอ้มใชง้าน จะกลบัไปท่ีขัน้ตอนการระดมความคิด

ใหม่ 
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3. ตรวจสอบงานโดยลกูคา้ 

เมื่อได ้MVP แลว้ agile team จะส่งมอบงานใหใ้หแ้ก่ลกูคา้ในการตรวจสอบซอฟตแ์วรก์่อนท่ีจะนาํไปใชง้าน โดย

หากลูกค้ายอมรับจะปล่อยซอฟตแ์วรส์ู่กลุ่มเป้าหมายของลูกค้า แต่หากมีการแก้ไข agile team จะต้องแก้ไข

ซอฟตแ์วรใ์หแ้ก่ลกูคา้ต่อไป 

4. ปล่อยซอฟตแ์วรส์ู่กลุ่มเป้าหมายของลกูคา้ 

เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแลว้ ซอฟตแ์วรจ์ะถูกปล่อยใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายของลูกคา้ โดยขั้นตอนนี ้หาก

ลกูคา้ตอ้งการเพ่ิมเติม หรือบรษิัทฯ นาํเสนอฟังกช์นัหรือซอฟตแ์วรใ์หม่ ๆ ก็สามารถซือ้บรกิารเพ่ิมเติมจากบรษิัทฯ ได ้

เพ่ือการใชง้านท่ีดีขึน้  

 

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจให้บริการออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ท่ีมีสดัส่วนรายไดม้ากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าว จาํนวน 4 ราย ซึ่งเป็นลกูคา้

ในกลุ่มสถาบนัการเงิน กลุ่มประกนัภยั กลุ่มประกนัชีวิต และกลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์

 

3) การใหบ้ริการสนบัสนุน และดแูลระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้าน

แลว้ (Application Management Service) 

บริษัทฯ มีการใหบ้รกิารบริหารจดัการ ดูแลระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้แบบบูรณาการภายหลงัติดตัง้

และใชง้านแลว้ โดยมีการทาํสญัญาการดูแลระบบกับลกูคา้เป็นรายปี และสามารถต่อสญัญาเป็นรายปีไปอย่างต่อเน่ือง โดย

การใหบ้ริการสนบัสนุนดูแลระบบนีจ้ะครอบคลมุตัง้แต่การตอบคาํถามการใชง้าน การแกไ้ขปัญหาทางเทคนิค โดยการตอบ

คาํถามทางโทรศพัทห์รือการใหบ้ริการท่ีสถานท่ีทาํงานของลูกคา้ (on site) ภายใตข้อ้กาํหนดระดบัการใหบ้ริการ (Service 

Level Agreement) นอกจากนีบ้ริการนีจ้ะช่วยใหลู้กคา้มั่นใจไดว้่าระบบท่ีไดล้งทุนไปจะยังสามารถทาํงานไดแ้ละมีความ

ทันสมัยตลอดไป ไม่ว่าบุคลากรในองคก์รของลูกคา้ ความตอ้งการใช้งานของผู้ใช ้เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขันและ

สภาพแวดลอ้มการทาํธุรกิจจะมีการเปล่ียนแปลงไป โดยมรีายละเอียดของการใหบ้รกิาร ดงันี ้

1. การใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนนุ (Help Desk) 

บริษัทฯ จะจัดเตรียมพนักงานท่ีมีความรู ้เ ก่ียวกับระบบงานท่ีลูกค้าใช้อยู่  และผ่านการอบรมโดย 

Salesforce.com Inc. เพ่ือใหค้าํปรกึษา แนะนาํและช่วยเหลือทัง้ในดา้นการใชง้านระบบงาน (Application Issues) และดา้น

เทคนิค (Technical Issues) กบัลกูคา้ผ่านทางระบบ Post-Production Support Tool ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงบคุลากรซึ่ง

เป็นผูใ้ชง้าน บรษิัทฯ ก็จะมีการแนะนาํวิธีการใชง้านหรือจดัฝึกอบรมเพ่ิมเติมให ้ 

2. การแกไ้ขปัญหา (Incident Management) 

บริษัทฯ จะจัดเตรียมพนักงานท่ีมีความรูแ้ละผ่านการอบรมโดย Salesforce.com Inc. เพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้น

เทคนิคกับลูกคา้ผ่านทางระบบ Post-Production Support Tool ทนัทีท่ีไดร้บัแจง้จากลูกคา้ว่าระบบมีการติดขดั เกิดความ
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บกพร่อง หรือไม่สามารถใชง้านได ้โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียม Hotline เพ่ือใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดการ

บรกิารตามความรุนแรงของปัญหา ดงันี ้

2.1. ความรุนแรงของปัญหาระดับท่ี 1: ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถใชง้านระบบได ้บริษัทฯ จะทาํการติดต่อกลับ

ภายใน 4 ชั่วโมงนบัจากไดร้บัแจง้จากลกูคา้และจะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ (work-around solution) ให้

แลว้เสร็จภายใน 8 ชั่วโมง และบริษัทฯ จะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาอย่างถาวร (permanent fix solution) ภายใน

ระยะเวลา 5 วนัทาํการ และจะจดัส่งรายงานผลการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ลกูคา้ 

2.2. ความรุนแรงของปัญหาระดับท่ี 2: ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถใช้งานระบบไดใ้นบางส่วนท่ีสาํคัญของระบบ 

บริษัทฯ จะทาํการตอบกลบัภายใน 8 ชั่วโมง นบัจากไดร้บัแจง้จากลกูคา้ โดยนบัเฉพาะเวลาทาํการของคืนวัน

จันทรถ์ึงวันศุกร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ และดาํเนินแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ (work-

around solution) ภายใน 2 วันทาํการ และจะดาํเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร (permanent fix solution) 

ภายในระยะเวลา 10 วนัทาํการ และจะจดัส่งรายงานผลการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ลกูคา้ 

2.3. ความรุนแรงของปัญหาระดบัท่ี 3: ในกรณีท่ีลกูคา้ไม่สามารถใชง้านระบบไดใ้นบางส่วน แต่ไม่กระทบการทาํงาน

หลักของระบบ บริษัทฯ จะทาํการตอบกลับผ่านทางระบบ Post-Production Tool ภายใน 12 ชั่วโมง นับจาก

ไดร้ับแจ้งจากลูกคา้ โดยนับเฉพาะเวลาทาํการของคืนวันจันทรถ์ึงวันศุกร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. ไม่รวม

วันหยุดนักขัตฤกษ์ และดาํเนินแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น (work around solution) ภายใน 4 วันทาํการ และจะ

ดาํเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร (permanent fix solution) ภายในระยะเวลา 15 วันทาํการและจะจัดส่ง

รายงานผลการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ลกูคา้ 

3. การบาํรุงรกัษา (Maintenance) 

บริษัทฯ จะทาํการบาํรุงรกัษาและตรวจสอบระบบ (Preventive Maintenance) เพ่ือใหร้ะบบสามารถใชง้านได้

ตามปกติ โดยบริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้ามาบาํรุงรักษาตามระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา รวมทั้งให้คาํปรึกษาแนะนาํและ

ช่วยเหลือในการปรบัซอฟตแ์วรใ์หเ้ป็นปัจจบุนั ตามท่ีบรษิัท Salesforce.com มีการปล่อยซอฟตแ์วรรุ์น่ใหม่ (Version) ออกมา 

4. การปรบัเปล่ียนใหท้นัสมยั (Evolution Management) 

บริษัทฯ จะใหค้าํปรกึษาและแนะนาํการปรบัเปล่ียนระบบงาน และ/หรือซอฟตแ์วร ์เพ่ือใหส้อดคลอ้งและรองรบั

กับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ สภาวะการแข่งขนั กฎระเบียบความตอ้งการผูใ้ชง้าน หรือเทคโนโลยี ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

เมื่อเวลาผ่านไป ทัง้นีเ้พ่ือใหร้ะบบงานสามารถพฒันาตามภาวการณ ์ไม่ตกยุค ทนัสมยั แข่งขนัไดต้ลอดเวลา ทาํใหก้ารลงทนุ

ในการพฒันาระบบไม่สญูเปล่าหรือดอ้ยคา่เมื่อเวลาผ่านไป 

5. การส่งมอบรายงาน (Report Delivery) 

บริษัทฯ จะนาํส่งรายงานผลการบาํรุงรกัษาหลังจากการดาํเนินการบาํรุงรกัษาแลว้เสร็จ ใหแ้ก่ลูกคา้ทุกครัง้ 

ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีเขา้มาทาํการบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนัและตรวจสอบระบบ (Preventive Maintenance)   

 

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจให้บริการสนับสนุนสนับสนุน และดูแลระบบบริหารจัดการ

ความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ (Application Management Service) ท่ีมีสดัส่วนมากกว่า
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รอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าว จาํนวน 3 ราย ซึ่งเป็นลกูคา้ในกลุ่มสถาบนัการเงิน กลุ่มประกันภยัและประกันชีวิต 

และกลุ่มประกนัชีวิต 

 

2.2.2 ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตัวแทน

จาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

ธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ซึ่งดาํเนินการโดยบริษัทย่อย (บริษัท ไอซีอี คอนซัลติง้ จาํกัด) สามารถแบ่งตามประเภทของการ

ดาํเนินธุรกิจหลกัได ้ดงันี ้ 

1) การอนญุาตใหเ้ชา่ใชแ้ละการสนบัสนนุการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

2) การขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

3) การใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) 

4) การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลังจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

(Application Management Service)  

ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning: ERP) เป็นระบบท่ีใชใ้นการจัดการและควบคุม

ขัน้ตอนการทาํงานในทกุส่วนขององคก์ร โดยมุ่งเนน้การเชื่อมโยงระบบงานขององคก์รเขา้ดว้ยกนัตัง้แตร่ะบบงานทางดา้นบญัชี 

การเงิน ระบบงานทรพัยากรบคุคล ระบบการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินคา้ เพ่ือใหทุ้กฝ่ายในองคก์รใชข้อ้มลูจากแหล่ง

เดียวกันและต่อเน่ืองกัน ทาํใหส้ามารถทาํงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการ

ทาํงาน สามารถทาํงานในลกัษณะ Real Time อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางบญัชี และมาตรฐาน

ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 

ระบบการจดัการขอ้มลูสาํหรบัผูบ้ริหาร (Enterprise Performance Management: EPM) เป็นระบบงานสาํหรบัการ

นาํขอ้มลูในระบบการทาํงานของผูป้ฏิบตัิงานในส่วนต่าง ๆ เพ่ือการวิเคราะหแ์ละการวางแผน สาํหรบัผูบ้ริหาร ระบบ EPM จะ

มีส่วนท่ีนาํขอ้มลูจากหลายระบบมาแปลงใหเ้ป็นขอ้มลูในรูปแบบเดียวกันและสามารถวิเคราะหร์่วมกันได ้รวมถึงนาํขอ้มลูใน

ส่วนนีม้าวางแผนงบประมาณ ซึ่งมีทัง้ส่วนของงบประมาณการขาย งบประมาณค่าใชจ้่าย งบประมาณสินทรพัย ์งบประมาณ

บคุลากร 

1)  การอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละการสนบัสนนุการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

บริษัท ไอซีอี คอนซัลติง้ จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นตัวแทนในประเทศไทยของบริษัท Oracle Inc. จากประเทศ

สหรฐัอเมริกา นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 เพ่ือจาํหน่ายใบอนุญาตใหใ้ชร้ะบบซอฟตแ์วรข์อง Oracle ทัง้ในรูปแบบ On Premise ท่ี

ลูกคา้ตอ้งมีศูนยค์อมพิวเตอรแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐานต่าง ๆ เอง และแบบ Software as a Service (SaaS) บนระบบคลาวด ์

(Cloud Computing)  
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โดยธุรกิจของบริษัทย่อยคือการอนญุาตใหเ้ช่าใช ้และการสนบัสนุนการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle โดย

การเช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle จะเป็นการเช่าใชร้ายปี ในขณะท่ีการสนบัสนุนการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง 

Oracle จะมีระยะเวลาตัง้แต่ 1 - 5 ปี ตามแต่ท่ีตกลงกับลูกคา้แต่ละราย การสนับสนุนการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง 

Oracle คือการใหบ้ริการดูแลระบบงาน (Maintenance Agreement) ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาทางดา้น

เทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกับ Oracle applications ซึ่งเป็นการตอบคาํถามทาง Web applications รวมทั้งสิทธิใหลู้กคา้สามารถทาํ

การอพัเกรดรุ่น (Version) ของระบบซอฟตแ์วร ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทาํงานของระบบงานไดต้ลอดอายกุารใชบ้รกิาร

ของลูกคา้โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม ซึ่งการใหบ้ริการนีเ้ป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทย่อย และบริษัท ออราเคิล คอร์

ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จาํกดั 

การอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละการสนบัสนนุการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle มีรายละเอียด ดงันี ้

• ระบบ Oracle Fusion Cloud เป็นระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร สาํหรบัองคก์รขนาดใหญ่ ท่ีตอ้งการใช้

ระบบ Cloud ท่ีทาง Oracle เป็นผูด้าํเนินการศูนยข์อ้มลูและอุปกรณค์อมพิวเตอร ์พรอ้มทัง้ดูแลระบบเอง

ทัง้หมด 

• ระบบ Oracle E-Business Suite on Premise เป็นระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร สาํหรับองคก์รขนาด

ใหญ่ ท่ีลกูคา้ตอ้งจดัเตรียมและดแูลบรหิารจดัการศนูยข์อ้มลูและอปุกรณค์อมพิวเตอรเ์อง 

• ระบบ Excel4APP เป็นระบบท่ีสามารถเชื่อมโยงกบั Oracle E-Business Suite On Premise และนาํขอ้มลู

มาใชเ้พ่ือการวิเคราะหไ์ดท่ี้ Spreadsheet 

• ระบบ Oracle Netsuite เป็นระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร แบบ Cloud สาํหรบัองคก์รขนาดเล็กถึงกลางท่ี

ทาง Oracle เป็นผูด้าํเนินการศนูยข์อ้มลูและอปุกรณค์อมพิวเตอร ์พรอ้มทัง้ดแูลระบบเองทัง้หมด 

• ระบบ Oracle Hyperion on cloud และ on Premise เป็นระบบ EPM สาํหรับการวางแผนงบประมาณ 

ประกอบดว้ย Planning and Budgeting, Financial Close Consolidation, Account Reconciliation and 

Transaction Matching 

• ระบบ Oracle Analytics เป็นระบบสาํหรบัการเชื่อมโยงขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ท่ีเป็น Oracle และ Non-

Oracle เพ่ือการวิเคราะหข์อ้มลู เป็นส่วนท่ีมีองคป์ระกอบของระบบการแปลงขอ้มลู (ETL) รว่มดว้ย 

• ระบบ Financial ประกอบดว้ย ระบบบญัชีลกูหนี ้ระบบบญัชีเจา้หนี ้ระบบบญัชีแยกประเภททั่วไป ระบบ

บริหารเงินสด ระบบบริหารสินทรพัย ์ระบบการขอเบิกค่าใชจ้่ายพนักงานท่ีมีระบบ workflow กาํกับการ

อนมุตัิรายการ 

• ระบบ Procurement ประกอบดว้ย ระบบการขอซือ้ท่ีมีความสามารถใหพ้นักงานสามารถขอซือ้สินคา้ได้

ตาม Catalog ท่ีบริษัทไดจ้ดัหาใหเ้บือ้งตน้ โดยการขอซือ้ ระบบมีการตรวจสอบงบประมาณท่ีไดจ้ดัตัง้ไว ้

เพ่ือการควบคุมค่าใชจ้่ายท่ีดี พรอ้มทัง้มี workflow สาํหรบัการกาํกับการอนุมติรายการค่าใชจ้่าย จากนัน้ 

ฝ่ายจดัซือ้สามารถนาํใบขอซือ้ จดัทาํเป็นใบสั่งซือ้ และประสานงานกับผูจ้าํหน่ายสินคา้ผ่านทาง Supplier 

Portal นอกจากนี ้ยงัมีระบบสาํหรบัการจดัหาสินคา้ ท่ีสามารถใหม้ีการกาํหนดคุณสมบตัิของสินคา้ และ

คณุสมบตัิของผูจ้าํหน่ายสินคา้ นาํมาเป็นแนวทางการเลือกผูจ้าํหน่ายสินคา้ดว้ยความโปรง่ใสและสามารถ

ตรวจสอบได ้
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• ระบบ Project Portfolio ประกอบดว้ย ระบบการจัดสรา้งโครงการ การกาํหนดงบประมาณโครงการ การ

ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ และรายได้ของโครงการ ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบรายได้และ

ค่าใชจ้่าย ในแต่ละโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

• ระบบ Risk Management เป็นระบบงาน สาํหรบัตรวจสอบความผิดปกติของรายการท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้น

การใชร้ะบบต่าง ๆ เป็นระบบ rule base เพ่ือสามารถสรา้งกฎการตรวจสอบได ้ทาํใหก้ารใชง้านระบบมี

ความโปรง่ใสมากขึน้ 

• ระบบ EPM เป็นระบบงานบญัชีชัน้สงู ท่ีประกอบดว้ย  

o ระบบการรวมงบการเงินของบริษัทในเครือ (Financial Consolidation) ท่ีรองรับการถือหุ้นใน

รูปแบบซบัซอ้น และรองรบัการรวมงบการเงินทัง้ในสกลุเงินต่างประเทศและในประเทศ  

o ระบบการวางแผนและจัดทาํงบประมาณ (Planning & Budgeting) จากทุกส่วนขององคก์ร ท่ี

สามารถนาํขอ้มลูในปีท่ีผ่านมาเป็นแนวทาง รวมทัง้สามารถจดัทาํแผนเพ่ือจดัทาํงบประมาณ  

o ระบบการปันส่วน (Profitability Management) เป็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายในมิติต่าง ๆ ทาํให้

สามารถวิเคราะหข์อ้มลูในเชิงลกึ เพ่ือการตดัสินใจของผูบ้รหิาร 

o ระบบการกระทบยอด (Account Reconciliation) ใชส้าํหรบัการจัดการขอ้มลูท่ีตอ้งการกระทบ

ยอดในปริมาณมาก เช่น ขอ้มูลการรบัจ่ายเงินท่ีแสดงใน Bank Statement และกระทบยอดกับ

บญัชี เพ่ือความถกูตอ้งของขอ้มลูทางบญัชี 

• ระบบ Oracle Transportation Management: OTM เป็นระบบการจดัการบริหารการจดัส่งสินคา้ท่ีรองรบั

แนวทางการจดัส่งสินคา้ท่ีหลากหลายและเหมาะกับสถานการณท์างธุรกิจในปัจจุบนั ท่ีมุ่งเนน้ความเป็น

เลิศในการจดัการจดัส่งสินคา้ใหม้ีประสิทธิภาพและมีตน้ทนุท่ีเหมาะสม 

• ระบบ Supply Chain Management เป็นระบบการจัดการระบบผลิต ตัง้แต่การรบัคาํสั่งซือ้ การวางแผน

การผลิต เพ่ือใหส้ามารถส่งสินคา้ไดท้นัตามคาํสั่งซือ้ การวางแผนการผลิต จะมีผลต่อการวางแผนการสั่งซือ้ 

ใหส้ามารถผลิตไดท้นัตามแผน กระบวนการผลิต จะมีส่วนของระบบตรวจสอบคุณภาพสินคา้ ท่ีสามารถ

กาํหนดค่าท่ียอมรบัไดข้องการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ เพ่ือแยกสินคา้มีคุณภาพ จากสินคา้ไม่มีคุณภาพ 

ไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนี ้จะมีเร่ืองการควบคมุสินคา้คงคลงั ทัง้เร่ืองของปริมาณ เกรดสินคา้ การตรวจนบั

สินคา้ เป็นระบบท่ีครอบคลมุ supply chain อย่างสมบรูณ ์

• ระบบ Data Analytics เป็นระบบ ท่ีครอบคลุมความสามารถ ในการดึงขอ้มูลจากหลายแหล่ง และแปลง

ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน และสามารถจัดเก็บข้อมูลในปริมาณมาก เพ่ือการวิเคราะห์ได้อย่าง

เหมาะสม นอกจากนี ้ระบบการแสดงข้อมูลเพ่ือการวิเคราะหม์ีรูปแบบและฟังกช์ั่นท่ีสมบูรณ ์สามารถ

รองรบัความตอ้งการท่ีซบัซอ้นไดเ้ป็นอย่างดี 
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ในปี 2562 บรษิัทย่อยมีลกูคา้รายใหญ่ในธุรกิจการอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละการสนบัสนนุการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์าก

ทาง Oracle ท่ีมีสัดส่วนรายไดม้ากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าว จาํนวน 3 ราย ซึ่งเป็นลูกคา้ในกลุ่มสถาบนั

การเงิน กลุ่มธุรกิจประกนัภยั กลุ่มอตุสาหกรรมการผลิต  

 

2) การขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

เป็นธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับการอนุญาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนับสนุนการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง 

Oracleเพียงแต่เป็นการจาํหน่ายสิทธ์ิการใชง้านแบบจ่ายครัง้เดียว (One-time License) โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ของการขาย

ใบอนุญาตการใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle เป็นลูกคา้ท่ีซือ้การใชง้าน Oracle ครัง้แรกและหากในปีถัดไป มีความ

ตอ้งการใชง้านต่อ ลูกคา้จะตอ้งซือ้สิทธิการสนับสนุนการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ต่อไป ตามท่ีไดก้ล่าวไป

ขา้งตน้ 

ในปี 2562 บรษิัทย่อยมีลกูคา้รายใหญ่ในธุรกิจการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ท่ีมีสดัส่วน

รายไดม้ากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าว จาํนวน 3 ราย ซึ่งเป็นลกูคา้ในกลุ่มสถาบนัการเงิน กลุ่มหา้งคา้ปลีก

และคา้ส่ง และกลุ่มอตุสาหกรรม 

 

3) การใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) 

บริษัทย่อยมีการใหบ้ริการติดตัง้และพัฒนาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รใหก้ับลูกคา้ ทั้งระบบ Cloud และ On 

premise เพ่ือให้การทาํงานของระบบวางแผนทรัพยากรองคก์รเป็นไปอย่างราบร่ืน พรอ้มทั้งพัฒนาระบบเพ่ิมเติม เพ่ือให้

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่าง ๆ ของลูกคา้ ในการติดตั้งระบบ บริษัทย่อยดาํเนินการโดยนาํ Best Practice ของ 

applications มาเป็นตน้แบบ มุ่งเนน้ใหใ้ชค้วามสามารถของระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รไดอ้ย่างเต็มท่ี และมีการควบคมุท่ี

ดีร่วมดว้ย บริการติดตัง้ระบบจะรวมถึงการฝึกอบรมการใชง้านระบบใหแ้ก่พนักงานของลูกคา้เพ่ือใหลู้กคา้สามารถใชง้าน

ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดาํเนินการใหล้กูคา้ไดท้ดสอบระบบใหพ้รอ้มใชง้าน และรว่มกบั

ลกูคา้นาํระบบออกใชง้าน และส่งต่อระบบงานใหก้บัทีมงานบาํรุงรกัษาระบบต่อไป  

บริษัทย่อยไดท้าํการพัฒนาโปรแกรม E-Tax หรือ iCE – TAX ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม (Add – on) เพ่ือพัฒนาการ

ทาํงานของระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) โดยมีรายละเอียดการพฒันา ดงันี ้

ปีท่ีทาํการพฒันา คาํอธิบายคณุลกัษณะท่ีทาํการพฒันาเพ่ิมเติม 

2558 สรา้งระบบเพ่ือดึงขอ้มูล ภาษีซือ้ ภาษีขาย และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จากระบบ Oracle version 11i โดย 

ผูป้ฏิบตัิงาน สามารถจดัการขอ้มลูเพ่ิมเติม และจดัทาํรายงานเพ่ือนาํส่งสรรพากร 

2559 ปรบัระบบใหเ้หมาะสมกบัระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รรุน่ (Version) ใหม่  

2560 เพ่ิมความสามารถ ในการเชื่อมโยงขอ้มลูกบักรมสรรพากรออนไลน ์

2561 เพ่ิมความสามารถในการทาํ Open API เพ่ือใหส้ามารถเชื่อมโยงกับระบบ ERP ไดจ้ากทุกยี่หอ้ รวมถึง 

Netsuite ของ Oracle  
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ปีท่ีทาํการพฒันา คาํอธิบายคณุลกัษณะท่ีทาํการพฒันาเพ่ิมเติม 

2562 จัดทาํ Roadmap เพ่ิมเติมให้รองรบั ภงด 1 ภงด 2 ภงด 54 และ ภพ 36 พรอ้มทั้งเพ่ิมฟังก์ชันการส่ง 

ใบรับรองการหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย ให้แก่ผู้ขายทางอีเมล ์รวมทั้ง Roadmap การพัฒนาให้สอดคลอ้งกับ

กรมสรรพากร ในเร่ืองของ E-Withholding tax และอ่ืน ๆ  

 

 

ในปี 2562 บริษัทย่อยมีลูกคา้รายใหญ่ในธุรกิจการให้บริการออกแบบติดตัง้และพัฒนาระบบวางแผนทรพัยากร

องคก์ร (ERP) ท่ีมีสดัส่วนรายไดม้ากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าว จาํนวน 3 ราย ซึ่งเป็นลกูคา้ในกลุ่มสถาบนั

การเงิน กลุ่มธุรกิจประกนัภยั และกลุ่มคา้ปลีก  

 

4) การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ภายหลังจากการติดตั้งใช้งานแล้ว 

(Application Management Service)  

นอกเหนือจากการใหบ้ริการติดตัง้และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) แลว้ บริษัทย่อยมีการใหบ้รกิาร

ในการบริหารจดัการดูแลระบบงานแบบบูรณาการภายหลงัติดตัง้และใชง้านแลว้ โดยมีการทาํสญัญาการดูแลระบบกับลกูคา้

เป็นรายปีและสามารถต่อสญัญาเป็นรายปีไป โดยเป็นบรกิารใหค้วามช่วยเหลือการใชร้ะบบงาน และในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึน้

หลังจากการเริ่มใชง้านระบบ การสนับสนุนมีทั้งส่วนของวิธีการใชง้านและแกปั้ญหาทางเทคนิคซึ่งเป็นการตอบคาํถามทาง

โทรศพัท ์โดยมีการกาํหนดระดบัความสาํคญัของปัญหา เพ่ือใหก้ารแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม บริษัทไดจ้ดัทาํรายงานสรุป

การแก้ไขและนาํส่งให้แก่ลูกคา้ทุก ๆ เดือน พรอ้มทั้งเขา้เยี่ยมลูกคา้ตามระยะท่ีเป็นการแจง้ผลการใชร้ะบบ และนาํเสนอ

แนวทางเพ่ือใหใ้ชร้ะบบงานไดด้ียิ่งขึน้ บรษิัทย่อยมีการจดัเตรียมพนกังานเฉพาะเพ่ือดาํเนินการใหบ้รกิารในส่วนนี ้ 
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การใหบ้ริการในการตอบคาํถามและแกไ้ขปัญหา จะใชร้ะบบการบนัทึก Log ปัญหาและการส่ือสาร เพ่ือใหส้ามารถ

จดัเก็บขอ้มลูการสนบัสนนุอย่างเป็นระบบและสามารถนาํมาใชเ้ป็น Knowledge base ต่อไป 

ในปี 2562 บริษัทย่อยมีลูกคา้รายใหญ่ในธุรกิจการให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร 

(ERP) ภายหลังจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ (Application Management Service) ท่ีมีสัดส่วนรายไดม้ากกว่ารอ้ยละ 10 ของ

รายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าว จาํนวน 1 ราย ซึ่งเป็นลกูคา้ในกลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมการผลิต 

 

2.2.3 ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ 

(Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)  

ธุรกิจท่ีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยุทธแ์บรนด ์(Brand Strategy) การสรา้งและบริหารประสบการณ ์(Experience 

Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งดาํเนินการโดยบริษัทย่อย (บริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์

จาํกัด) มุ่งเนน้การใหค้าํปรกึษาดา้นการออกแบบและบริหารจดัการประสบการณ ์(Experience Management) ประกอบดว้ย

ประสบการณ์แบรนด ์(Brand Experience) ประสบการณ์ลูกคา้ (Customer Experience) และประสบการณ์ของพนักงาน 

(Employee Experience) ผ่านการศึกษาตลาด การวิเคราะหปั์ญหาของธุรกิจและแบรนด ์การทาํความเขา้ใจกลุ่มผูบ้ริโภค 

หรือ เป้าหมายผ่านเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยในการวางแผนกลยุทธ ์การสรา้งแบรนดแ์ละการตลาด การออกแบบการ

ใหบ้ริการ (Service Design) การออกแบบเสน้ทางการเดินของลกูคา้ (Customer Journey Design) ตลอดจนการการบริหาร

จดัการขอ้มลูลกูคา้ (Customer Data Management) และการทาํตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) บนแพลตฟอรม์เทคโนโลยี 

ท่ีจะช่วยสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ อนันาํไปสู่การเพ่ิมศกัยภาพและนาํความสาํเรจ็มาสู่ธุรกิจของลกูคา้ในท่ีสดุ  

 

ทัง้นี ้บริการท่ีทางบริษัทย่อยส่งมอบใหก้ับลกูคา้นัน้ เป็นบริการแบบครบวงจร โดยมีการนาํแนวคิดเชิงออกแบบหรือ 

Design Thinking มาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการทาํงาน ดงันี ้

1) การเขา้ใจปัญหาและการคน้หาโอกาส (Diagnostic and Discovery) 

2) การสรา้งสรรคก์ลยทุธแ์ละออกแบบโซลชูนั (Solution Ideation and Design) 

3) การพฒันาโซลชูนัและลงมือปฏิบตั ิ(Solution Activation)  

 

 

 

 

 

1) การเข้าใจปัญหาและการค้นหาโอกาส (Diagnostic and Discovery) 

บรษิัทย่อยมองเห็นโอกาสในการนาํเสนอแนวทางในการเสรมิสรา้งศกัยภาพและการแข่งขนัของธุรกิจในยคุเศรษฐกิจ

ดิจิทลันั้น เริ่มตน้จากการทาํความเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจัยในการตัดสินใจซือ้สินคา้หรือบริการ (Decision-

1. 

การเขา้ใจปัญหาและคน้หาโอกาส 

(Diagnostic and Discovery) 

2.  

การสรา้งสรรคแ์ละออกแบบโซลชูนั  

(Solution Ideation and Design) 

3.  

การพฒันาโซลชูนัและลงมือปฏิบตัิ 

(Solution Activation and 

Implementation) 
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making Factors) โดยเฉพาะปัญหาท่ีผูบ้รโิภคพบเจอ (Pain Points) ซึ่งหมายถึงปัญหาท่ีลกูคา้รายบคุคลตอ้งประสบพบเจอใน

การซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างเสน้ทางการเดินทางของผูบ้ริโภค (Customer Journey) โดย Pain Point นัน้ มี

ความสาํคญัและจาํเป็นอย่างมากในการวางแผนพฒันาโซลชูนัและเคร่ืองมือในการทาํตลาดดิจิทลัของธุรกิจ ดว้ยเหตนีุ ้การ

สรา้งรากฐานท่ีแข็งแกร่งดว้ยการเขา้ใจกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ผนวกกับการนาํฐานขอ้มลูของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายมาช่วยในการ

ออกแบบเสน้ทางการเดินทางของผูบ้ริโภค (Customer Journey) ท่ีช่วยสรา้งใหเ้กิดประสบการณท่ี์ดีกับลูกคา้ โดยใชค้วาม

เขา้ใจอย่างลกึซึง้ในความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและการสรา้งประสบการณแ์บรนดท่ี์ถกูตอ้ง 

การทาํความเขา้ใจลูกคา้และกลุ่มเป้าหมายเพ่ือระบุปัญหาท่ีเกิดขึน้และมองหาโอกาสในการปรบัปรุงพัฒนาของ

บริษัทย่อยนัน้เป็นการผสมผสานกันระหว่างการดึงขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมาย (Human Exploration) โดยใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น 

การเฝ้าสังเกตพฤติกรรม (Observation) การวิจัยและพูดคุยกับลูกคา้ (Consumer Research and Immersion) การทาํเวิรก์

ชอป (Workshop) การประเมินบรกิารจากการใชง้านจรงิ (Service Safari) ตลอดจนการนาํขอ้มลูเดิมจากฐานขอ้มลูมาทาํการ

วิเคราะห์ (Data Analytics) ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเชิงประชากรศาสตร ์(Demographic Data) ข้อมูลประวัติการใช้บริการ

(Purchasing Data) พฤติกรรมออนไลน์  (Online Behavioral Data) โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยของขอ้มูล และความเป็น

ส่วนตวัสงูสดุของลกูคา้ (Data Safety and Privacy) เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง 

• เสน้ทางการเดินทางหลกัของผูบ้รโิภค (Master Customer Journey) 

• ปัจจยัท่ีส่งผลถึงการตดัสินใจซือ้สินคา้และบรกิาร (Customer-buying Decision) 

• ปัญหาท่ีกลุ่มเป้าหมายประสบ (Customer Pain Points) อนัส่งผลต่อประสบการณก์ารใชสิ้นคา้และบรกิาร 

• ส่ิงท่ีกีดขวางกลุ่มเป้าหมายจากการซือ้สินคา้และบรกิาร (Barriers to adopt) 

• ช่องทางในการคน้หาขอ้มลูข่าวสารหรือติดต่อกบัแบรนด ์(Touchpoints) 

นอกจากนี ้ขอ้มลูท่ีบรษิัทยอ่ยนาํมาใชใ้นการวิเคราะหเ์พ่ือวางกลยทุธแ์ละออกแบบพฒันาโซลชูนันัน้ไม่ไดม้ีเพียง

ขอ้มลูของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจดัวา่เป็นขอ้มลูจากภายนอก (Outside-in Approach) เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึขอ้มลูจากฝ่ังธุรกิจ 

(Inside-out Approach) ซึง่แบ่งออกเป็นประเด็นย่อยท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

• กลยทุธด์า้นแบรนดแ์ละวิสยัทศันข์องธุรกิจ (Brand Vision and Business Strategy)  

• ความพรอ้มดา้นบคุลากรและทีมงาน (People and Team)  

• กระบวนทาํงานท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีและขอ้มลูลกูคา้ภายในองคก์ร (Internal Processes and Operations)  

• เทคโนโลยี ขอ้มลู และระบบของธุรกิจ (Technology, Data, and System)  

• และช่องทางการติดต่อของแบรนด ์(Touchpoints) 

จากขอ้มลูขา้งตน้ บริษัทย่อยจะนาํมาจดัทาํเป็นรายงาน (Diagnostic Report) เพ่ือนาํเสนอกบัลกูคา้ต่อไป กล่าวได้

ว่า ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการทาํความเขา้ใจผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายและธุรกิจอย่างลึกซึง้อนัจะนาํไปสู่การสรา้งโอกาสในการ

พฒันาแนวความคิดและสรา้งสรรคโ์ซลชูนัเพ่ือช่วยแกปั้ญหาใหก้บัธุรกิจไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
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2) การสร้างสรรคก์ลยุทธแ์ละออกแบบโซลูชัน (Solution Ideation and Design) 

หลังจากคน้หาปัญหาและโอกาสของธุรกิจในขัน้ตอนก่อนหนา้แลว้ เพ่ือใหก้ารนาํเทคโนโลยีไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

สงูสดุทัง้ตวัผูบ้รโิภคและธุรกิจ ในส่วนของการสรา้งสรรคแ์ละออกแบบโซลชูนัในขัน้ตอนนี ้บรษิัทย่อยจะมุ่งออกแบบการบรหิาร

จดัการขอ้มลูลกูคา้และวิธีการใชแ้พลต์ฟอรม์เทคโนโลยีการตลาดดิจิทลั หรือท่ีเรียกกันว่า Marketing Technology  ไม่ว่าจะ

เป็น Marketing Cloud, Experience Platform, Commerce Platform, Content Platform และอ่ืนๆ เพ่ือช่วยในแก้ปัญหาท่ี

ผูบ้รโิภคพบเจอ (Pain points) ในระหว่างเสน้ทางการใชสิ้นคา้หรือบรกิารของธุรกิจของผูบ้ริโภค (Customer journey)  โดยยึด

จากความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคหรือลกูคา้เป้าหมายเป็นสาํคญั อีกทัง้ บรษิัทย่อยยงัมุ่งเนน้การวางแผนเสน้ทางการเดินของ

ผู้บริโภคท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย (Data-driven Customer Journey) เ พ่ือให้ธุรกิจสามารถส่งมอบ

ประสบการณก์ารใชสิ้นคา้และบริการของธุรกิจท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคา้ (Best Customer Experiences) ผ่านการบริหารจัดการ

ขอ้มลูลกูคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ ในขัน้ตอนนี ้บริษัทย่อยยงัช่วยลกูคา้ทาํการกาํหนดดชันีชีว้ดัความสาํเร็จของธุรกิจ  

(Performance KPIs) ท่ีเหมาะสมร่วมกัน เพ่ือใหที้มงานในองคก์รไดเ้ห็นเป้าหมายท่ีสาํคญัร่วมกัน ตวัอย่างเช่น Conversion 

Rate, Retention Rate, Customer Satisfaction, Customer Lifetime Value เป็นตน้ 

ในการออกแบบโซลชูนันัน้ บริษัทย่อยจะช่วยลกูคา้ทาํการออกแบบโครงสรา้งของการเก็บขอ้มลูและแสดงผลลกูคา้

และการใชโ้ซลชูนัแพลตฟอรม์ในการทาํการตลาด โดยเริ่มตัง้แต ่ดงันี ้

 
1. การจดัวางโครงสรา้งการเก็บขอ้มลูกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ประเภทของสินคา้และบรกิาร ตลอดจนพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลู

การซือ้สินคา้ การใชสิ้นคา้ ระบบสมาชิก ขอ้มลูท่ีไดจ้ากพฤติกรรมออนไลน ์หรือขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมุ่ง

ไปท่ีการใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้เพ่ือคน้หาความตอ้งการใหม ่ๆ ท่ีอาจะเกิดขึน้ 

2. การสรา้งระบบการแสดงผลลกูคา้แบบ Customer Single View 
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หรือท่ีเรียกว่า Customer 360 degree ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมและสถานะของลูกคา้เป็น

รายบุคคล (Individual) เพ่ือความพรอ้มในการส่งมอบประสบการณ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ี

จาํเพาะเจาะจงของลกูคา้แต่ละรายท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างปัจจบุนัทนัที (Real-time) 

3. การดาํเนินกจิกรรมการตลาดหรือท่ีเรียกว่า Marketing Activation 

ผ่านการบริหารจดัการแคมเปญทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ (Campaign Management) โดยการ

ออกแบบเนือ้หาใหม้ีความเป็นเฉพาะบคุคล (Personalized Contents) และส่งผ่านช่องทางการส่ือสารประเภท

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ์เว็บไซต ์ขอ้ความทางโทรศพัท ์แอปพลิเคชนัมือถือโซเชียลมีเดีย ศนูยบ์รกิารลกูคา้ หรือ

ช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีมีการออกแบบใหเ้ชื่อมโยงและส่งต่อขอ้มลูแบบปัจจุบัน (Real time) โดยการใชแ้พลตฟอรม์

การตลาดดิจทิลัท่ีถกูออกแบบไวเ้ป็นอย่างดีมาเป็นตวักลางจดัการแคมเปญท่ีสาํคญั ตวัอย่างท่ีในขัน้ตอนนี ้เช่น 

การใชเ้คร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารจดัการกลุ่มเป้าหมาย (Lead Management) และทาํการตลาดอัตโนมตัิ 

(Marketing automation) เป็นตน้  

 

3) การพัฒนาโซลูชันและลงมือปฏิบัติ (Solution Activation) 

เป็นขั้นตอนท่ีนาํเคร่ืองมือและกลยุทธท่ี์ออกแบบไวม้าปรบัใช ้นอกจากการติดตามและการประเมินผลแลว้ บริษัท

ย่อยยังตอ้งคอยติดตามการทาํงานของเคร่ืองมือท่ีไดอ้อกแบบไว้อย่างใกลช้ิด (Monitoring and Optimizing) รวมถึงการ

ออกแบบเนือ้หาท่ีเหมาะสม (Develop Relevant Content) ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม มีการอพัเดทเนือ้หาเป็นประจาํ

ทกุเดือน และมีการประชมุ แจง้ผลลพัธจ์ากการติดตามผล และหารือแนวทางการดาํเนินการในอนาคตอย่างสมํ่าเสมอ   

การจดัการเนือ้หาท่ีดี (Well-managed Content) ในแต่ละขัน้ตอนของเสน้ทางการเดินทางของผูบ้ริโภค จะช่วยเพ่ิม

โอกาสในการปิดการขายของลกูคา้มากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ช่องทางในการท่ีลกูคา้จะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายก็เป็นอีกปัจจยัสาํคญัเช่นกัน 

ช่องทางท่ีบริษัทย่อยใหบ้ริการแก่ลกูคา้ครอบคลมุช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัทม์ือถือ การแสดงผลผ่านเว็บไซต ์วิดีโอ 

อีเมล ์เป็นตน้  

นอกจากนี ้ ในขัน้ตอนนี ้ เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีมากยิ่งขึน้ หากลกูคา้มีความตอ้งการท่ีจะใชร้ะบบซอฟตแ์วรร์ว่มดว้ย 

บรษิัทย่อยจะทาํการส่งต่อใหบ้รษิัทฯ (“IIG”) ดแูลลกูคา้ต่อ โดยนาํ Salesforce ในส่วนของ Marketing Cloud เขา้มาใชร้ว่มกบั

เคร่ืองมือและกลยทุธท่ี์ออกแบบไว ้ 

ในปี 2562 บริษัทย่อย (บริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกัด) มีลูกคา้รายใหญ่ในธุรกิจใหค้าํปรกึษาในดา้นการ

วางแผนกลยุทธ์ดา้นแบรนดแ์ละการส่ือสาร ผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัล จาํนวน 1 ราย ซึ่งเป็นลูกคา้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์

โภชนาการ 

 

2.2.4 ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 

บริษัทฯ ใหบ้ริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ โดยบริษัทฯ จะรบัความตอ้งการมาจากลูกคา้และทาํการ

จัดหาบุคลากรท่ีเหมาะสม มีประสบการณแ์ละคุณสมบัติตามท่ีลูกคา้กาํหนด เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีลูกคา้มอบหมาย โดย

ลกัษณะงานนัน้ ไม่จาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกับระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce หรือ Oracle สามารถเป็นงานเทคโนโลยีใน

รูปแบบอ่ืนไดเ้ช่นกนั 
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สาํหรบับคุลากรท่ีบรษิัทฯ จดัหามานัน้จะเป็นการว่าจา้งบคุลากรภายนอกมาเป็นพนกังานชั่วคราวของบรษิทัฯ ในช่วง

ระยะเวลาตามท่ีระบุในสญัญากับลกูคา้ โดยบริษัทฯ มีการรบัประกนัคณุภาพของบุคลากรใหแ้กล่กูคา้ หากบุคลากรท่ีบรษิัทฯ 

จดัหามาใหล้กูคา้ไม่สามารถทาํงานตามท่ีไดร้บัมอบหมายได ้หรือลาออกจากการปฏิบตัิงาน บรษิัทฯ จะทาํการจดัหาบคุลากร

ใหแ้ก่ลกูคา้เพ่ือทดแทนตอ่ไป โดยขัน้ตอนการจดัหาบคุลากรมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีลูกคา้รายใหญ่ในธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ ท่ีมีสัดส่วนรายได้

มากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าว จาํนวน 2 ราย ซึ่งเป็นลกูคา้ในกลุ่มสถาบนัการเงิน 

 
 
2.3 ตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

2.3.1 กลยุทธก์ารแข่งขัน  

(1) การเป็นพันธมิตรธุรกิจแบบย่ังยืน (Lifelong Customer Engagement) 

บรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นพนัธมิตรท่ีไดร้บัความไวว้างใจมากท่ีสดุ (The Most Trusted Partner) จากลกูคา้ บรษิัทฯ เชื่อ

ว่าปัจจยัหลกัท่ีจะทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ คือการเขา้ใจความคาดหวงัของลกูคา้และตอบสนองความคาดหวงันัน้ดว้ย

ความทุ่มเทเพ่ือใหทุ้กโครงการประสบความสาํเร็จ ช่วยใหล้กูคา้สามารถปรบัตวัไดท่้ามกลางกระแส disruptive ท่ีกระทบทุก

อุตสาหกรรมอย่างรุนแรง เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสรา้งการเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน อันจะทาํให้บริษัทฯ เป็น

พนัธมิตรธุรกิจในระยะยาวและเป็นส่วนหน่ึงในความสาํเรจ็และการเติบโตของลกูคา้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการขายโครงการแต่

ละโครงการเท่านัน้  
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(2) ความม่ันคงและชื่อเสียง (Credentials) 

บรษิัทฯ มีความมั่นคงสามารถดาํเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 28 ปี ผ่านการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีครัง้สาํคญั เช่น 

Mainframe, Client-Server, Internet/ Web, Cloud Computing มาสู่ Disruptive Technology ในปัจจุบนั และผ่านความผนั

ผวนทางเศรษฐกิจหลายครัง้ โดยบริษัทฯ ยงัคงเป็นผูน้าํในการนาํเทคโนโลยีใหม่มาติดตัง้และนาํออกใชใ้หแ้ก่ธุรกิจชั้นนาํใน

หลากหลายอตุสาหกรรมจนมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ตลอดมา จากชื่อเสียงท่ีสั่งสมทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถไดล้กูคา้ใหม่จากการ

แนะนาํบอกต่อ (words of mouth) จนมีการเติบโตถึงทกุวนันี ้

 

(3) ความมุ่งม่ัน (People Passion) 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นเลิศในธุรกิจท่ีปรกึษาดิจิทลัและเทคโนโลยี จึงไดป้ลกูฝังพนกังานและสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

ใหทุ้กคนมุ่งมั่นท่ีจะประสบความสาํเร็จ มีทักษะและความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในวิชาชีพของตน เรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ  และ

พฒันาตนเองตลอดเวลา (Lifelong Learning) ทัง้นีเ้พ่ือใหบ้รษิัทฯ เป็นผูน้าํสามารถเทียบไดก้บับรษิัทท่ีปรกึษาธุรกิจชัน้นาํของ

โลก 

 

(4) ผู้บริหารและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจและมีประสบการณย์าวนาน (Expertise and Experience) 

การประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี นอกจากความแข็งแกร่งในดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีแลว้ บริษัทฯ 

ยงัตอ้งอาศยัความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และประสบการณข์องผูบ้ริหารและบุคลากรของบริษัทฯ การท่ี

ผูบ้ริหารของบริษัทฯ เป็นผูม้ีประสบการณใ์นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นระยะเวลากว่า 28 ปี ประกอบกับความรูค้วาม

เชี่ยวชาญของผูร้ว่มก่อตัง้ ทาํใหบ้ริษัทฯ มีความเขา้ใจในอตุสาหกรรมดงักล่าว มีประสบการณใ์นตลาดทัง้ช่วงขาขึน้และขาลง 

เห็นแนวโนม้ในอนาคต และสามารถมองหาช่องทางในการขยายธุรกิจ ส่งผลถึงศกัยภาพในการแข่งขนั ไม่ว่าจะเป็นกับผูเ้ล่น

รายเดิมในตลาด หรือผูเ้ล่นใหม่ท่ีจะเขา้มาในอุตสาหกรรมก็ตาม อีกทัง้ยงัไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ ทัง้ในดา้นผลิตภณัฑ์

และการบรกิารตลอดมา 

 

(5) วิสัยทัศนท์ีก่้าวไกลของผู้บริหาร (Visionary Leader) 

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ท่ีสามารถเล็งเห็นถึงแนวโน้มเทคโนโลยีระดับโลก และเป็นผู้บุกเบิกในการนาํ

เทคโนโลยีระดับโลกมาใช้ในภาคธุรกิจในประเทศไทย นับตั้งแต่ระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร หรือ ERP (Enterprise 

Resource Planning) ระบบบริหารจดัการความสมัพนัธล์กูคา้ หรือ CRM (Customer Relationship Management) บนระบบ

คลาวด ์(Cloud Computing) จนในปัจจุบัน บริษัทฯ ก็กา้วเขา้สู่การทาํระบบการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) และ

การออกแบบและการจดัการประสบการณข์องลกูคา้ (Customer Experience) โดยอาศยัจดุแข็งของบริษัทฯ ในการเป็นธุรกิจ

เทคโนโลยี (Tech Firm) ชัน้นาํท่ีเชี่ยวชาญดา้นแพลตฟอรม์ รวมเขา้กับทีมผูเ้ชี่ยวชาญดา้นแบรนด ์การวิจยัตลาด การวางกล

ยุทธ ์การทาํตลาดผ่านช่องทางดิจิทลั (Digital Agency) เพ่ือสรา้งความแตกต่างท่ีเหนือกว่า โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดบริษัทย่อยขึน้

ใหม่ในชื่อบริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกัด (I&I Experience Company Limited) หรือ IIXP เพ่ือใหบ้ริการแก่ลกูคา้และ

ตอบโจทยเ์ร่ืองการตลาดดิจิทลัไดอ้ย่างครบวงจร 
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ดว้ยวิสัยทัศนท่ี์กา้วไกลของผูบ้ริหาร ทาํใหเ้ชื่อมั่นไดว้่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่หยุดพัฒนาดา้นการสรรหา

ผลิตภณัฑแ์ละขอบเขตการใหบ้ริการไวเ้พียงเท่านี ้แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมองหาโอกาสและช่องทางใหผ้ลิตภณัฑแ์ละ

บรกิารของตนเป็นผูน้าํในตลาดอยู่เสมอ 

 

(6) วิธีการทาํงานทีต่อบโจทยยุ์คดิจิทัล (Digital-era Practices) 

บริษัทฯ ไดน้าํเอาแนวทางและวิธีการทาํงานระดบัโลก (World-class Practices) ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการดาํเนินงาน

โครงการ ทัง้นีเ้พ่ือใหส้ามารถตอบโจทยธ์ุรกิจท่ีกาํลงัถกู disrupt และจาํเป็นตอ้งปรบัตวัอย่างรวดเรว็ (Digital Transformation) 

เช่น Human Exploration เพ่ือศึกษาทาํความเข้าใจความตอ้งการและพฤติกรรมลูกคา้ Design Thinking และ Service 

Design เพ่ือการออกแบบโซลชูั่น และ Agile Methodology เพ่ือใหส้ามารถส่งมอบชิน้งานไดร้วดเร็ว และนาํออกใชง้านดว้ย

ความถ่ีท่ีเรียกว่า Sprint เพ่ือใหส้ามารถนาํ feedbacks จากลกูคา้กลบัมาปรบัแกไ้ดอ้ย่างว่องไวใน Sprint ถดัไป 

ซึ่งวิธีการเหล่านีไ้ดร้บัความนิยมมากในปัจจุบัน มีการนาํมาใชก้ันแพร่หลายในองคก์รชัน้นาํระดับโลก และในกลุ่ม

ธุรกิจ Start-up 

 

(7) คู่ค้าระบบซอฟตแ์วรช์ั้นนําระดับโลก 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีคู่คา้ท่ีเป็นผูพ้ฒันาเทคโนโลยีซอฟตแ์วรร์ะดบัโลก ไดแ้ก่ Salesforce.com Inc. และ Oracle 

Corporation จากสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจําหน่ายและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ด้วยระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และบริษัทย่อยคือ ICE 

Consulting เป็นตวัแทนจาํหน่ายและใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้วางระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ดว้ยระบบซอฟตแ์วร์

จากทาง Oracle อย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยซอฟต์แวรข์อง Salesforce และ Oracle ได้รับการยอมรับอย่าง

กวา้งขวางและเป็นท่ียอมรบัว่าเป็นผูน้าํในตลาดโลก 

โดย Salesforce.com Inc ไดร้บัรางวัลบริษัทท่ีมีนวัตกรรมมากท่ีสุดในโลกจาก Forbes Innovators เป็นเวลา 7 ปี

ติดต่อกนั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 – 2561 และจากขอ้มลูสถิติท่ีจดัทาํโดย IDC Worldwide Semiannual Software Tracker ระบวุา่ 

Salesforce มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 1 ในตลาดซอฟตแ์วรร์ะบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ตัง้แต่ปี 2555 เป็น

ตน้มา ตามมาดว้ย Oracle เป็นอนัดบัท่ี 2 โดยในปี 2561 ส่วนแบ่งทางการตลาดซอฟตแ์วรร์ะบบบริหารจดัการความสมัพนัธ์

กบัลกูคา้ สามารถแสดงได ้ดงันี ้

รูปภาพท่ี 1: ส่วนแบ่งทางการตลาดซอฟตแ์วรร์ะบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ในปี 2561 
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ท่ีมา: IDC Worldwide Semiannual Software Tracker 

 
จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ให้ความสาํคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์จากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลก โดยคัดเลือก

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นผูน้าํในตลาดโลก มีการปรบัใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัท่ีสดุ และไดร้บัการยอมรบัอย่างแพร่หลาย 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหส้ามารถปรบัตัวต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป สรา้งขีด

ความสามารถในการแข่งขนัทดัเทียมกบับรษิัทชัน้นาํในโลก  

 

(8) การให้บริการแบบครบวงจร (Full Lifecycle Support) 

นอกจากระบบงาน (Solutions) ท่ีบรษิัทฯ ออกแบบติดตัง้ระบบ (Implementation) จนสามารถใชง้านไดแ้ลว้ บรษิัทฯ 

ยังใหบ้ริการครอบคลุมไปถึงการใหค้าํปรึกษาและดูแลระบบระยะยาวแบบสัญญารายปี (AMS: Application Management 

Service) ซึ่งบรกิารดงักล่าวจะทาํใหล้กูคา้ไม่จาํเป็นตอ้งมีบคุลากรมาดแูลปรบัปรุงระบบ แต่สามารถจะใชบ้คุลากรของบรษิัทฯ 

ท่ีมีความเชี่ยวชาญมากกว่ามาดูแลบาํรุงรกัษาระบบแทน และยงัสามารถแน่ใจไดว้่าระบบจะยงัสามารถทาํงานไดแ้ละมีความ

ทนัสมยัตลอดไป นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัขยายขอบเขตการใหบ้ริการใหค้รอบคลมุไปถึงการวางแผนกลยุทธ์องคก์ร การสรา้ง

และวางแผนประสบการณล์กูคา้ และการตลาดดิจิทลัดว้ย กล่าวไดว้า่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยสามารถใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งครบ

วงจร ตัง้แต่การวางแผนธุรกิจไปจนถึงการออกแบบติดตัง้ระบบเพ่ือใชง้าน ไม่ว่าบุคลากรในองคก์รของลกูคา้ ความตอ้งการใช้

งานของผูใ้ช ้เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขนัและสภาพแวดลอ้มการทาํธุรกิจจะมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม 
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(9) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

บริษัทฯ มีศูนยพ์ัฒนาซอฟตแ์วร ์(Development Center) ของตนเองท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และหาดใหญ่ ในปัจจุบนัมี

พนักงานประจาํจาํนวนมากกว่า 50 คน ซึ่งเป็นนักพัฒนาซอฟตแ์วร ์(Software Developer) และ UI/UX Designer ทั้งหมด 

เพ่ือพัฒนาซอฟตแ์วรเ์พ่ิมเติมใหก้ับลูกคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชง้านเฉพาะ รวมถึงการเขียน Mobile Applications 

เพ่ือใชง้านบนโทรศพัทม์ือถือและ Mobile Devices  

นอกจากนี ้บริษัทย่อยยงัไดพ้ฒันาโปรแกรม e-Tax ภายใตช้ื่อ iCE-TAX ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิของ

บริษัทย่อยโดยระบบ iCE-TAX นีจ้ะเชื่อมโยงกับระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับภาษีซือ้ ภาษีขาย 

และภาษีหักท่ีจ่าย มาประมวลผลเพ่ือจัดทาํเอกสารและรายงานตามรูปแบบท่ีสรรพากรกาํหนดตามนโยบาย National e-

Payment ของรฐับาล 

ศูนยพ์ัฒนาซอฟตแ์วรท่ี์จงัหวัดเชียงใหม่และหาดใหญ่นีจ้ะถูกยกระดับขึน้เป็นศูนยก์ารเรียนรู ้(Learning Center) 

และเป็น Center of Excellence เพ่ือสรา้งบคุลากรท่ีมีทกัษะความสามารถเป็นเลิศ อนัจะเป็นการสรา้งงานในต่างจงัหวดั สรา้ง

บคุลากรเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทลั และสรา้งมลูค่าในเชิงพาณิชย ์

 

2.3.2 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้หลักของบริษัทฯ คือ กลุ่มสถาบนัการเงินและธนาคาร กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต กลุ่มอสังหาริมทรพัย ์และ

กลุ่มโรงพยาบาล เป็นตน้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลกูคา้ภายในประเทศ โดยในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้าก

การอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce รายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบ ติดตัง้และพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการความสมัพันธ์กับลูกคา้ (Implementation Service) รายไดจ้ากการใหบ้ริการสนับสนุนและดูแลระบบบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Application Management Service) และรายได้จากธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงาน

สารสนเทศ ใหแ้ก่ลกูคา้ภายในประเทศเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 รอ้ยละ 100.00 และรอ้ยละ 100.00 ตามลาํดบั   

 ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีการซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด ทาํใหก้ลุ่มบรษิัทฯ มี รายได้

จากการใหใ้ชส้นบัสนุนเก่ียวกบัใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle รายไดจ้ากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และ

การใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ เพ่ิมเขา้มาดว้ย และ 

ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนบริษัทย่อยภายใตช้ื่อ บริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกัด ซึ่งประกอบ

ธุรกิจ ท่ีปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ (Experience 

Management) และการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) 

กลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยประกอบดว้ยกลุ่มสถาบนัการเงินและธนาคาร กลุ่มธุรกิจประกนัชีวิต กลุ่ม

อสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มธุรกิจยานยนต ์และกลุ่มธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ โดยส่วนใหญ่ยงัคงเป็นลกูคา้ภายในประเทศเป็นหลกั ในปี 

2562 รายไดร้อ้ยละ 99.82 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเป็นรายไดจ้ากลกูคา้ภายในประเทศ  
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2.3.2.1 ธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) และให้เช่า

ใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce  

ลกูคา้ท่ีใชบ้รกิารธุรกิจท่ีปรกึษาและบรกิารออกแบบติดตัง้ระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และเช่า

ใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce คือ กลุ่มลูกค้าท่ีมีฝ่ายขายอยู่ในองค์กร และต้องการระบบซอฟต์แวร์บริหาร

ความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) เพ่ือใหก้ารทาํงานของพนกังานขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรกัษาฐานลกูคา้กลุ่ม

เดิม และในขณะเดียวกนัก็ช่วยในการติดตามลกูคา้รายใหม่ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการปิดการขาย โดยกลุ่มลกูคา้ของบริษัทฯ มา

จากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มสถาบนัการเงิน กลุ่มประกันชีวิต กลุ่มธุรกิจส่ือสาร กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต เป็นตน้ 

และส่วนใหญ่เป็นลกูคา้เอกชน 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ใน ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 

เท่ากับ 104.92 ลา้นบาท 106.23 ลา้นบาท และ 115.16 ตามลาํดับ และบริษัทฯ มีรายไดก้ารใหบ้ริการออกแบบติดตัง้และ

พัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ (Implementation Service) และการให้บริการสนับสนุนและดูแลระบบ

บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ (Application Management Service) ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 64.90 

ลา้นบาท 81.36 ลา้นบาท และ 103.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบ

บริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) และใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วร ์คิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 96.97 รอ้ยละ 91.93 และ 

รอ้ยละ 55.32 ของรายไดร้วมตามลาํดบั 

กลุ่มลกูคา้ท่ีใชบ้รกิารธุรกจิท่ีปรกึษาและใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้ระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) 

และใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ในปี 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้

กลุ่มอตุสาหกรรม 
สดัส่วนแต่ละ

อตุสาหกรรม* 
ตวัอยา่งลกูคา้ 

กลุ่มธนาคารและสถาบนัการเงิน รอ้ยละ 28.86 บรษิัท ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มประกนัชวีิต รอ้ยละ 13.22 บรษิัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มธุรกิจส่ือสาร รอ้ยละ 2.25 บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั 

กลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์ รอ้ยละ 7.84 บรษิัท แสนสิร ิจาํกดั (มหาชน) 
*เป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมของปี 2562 

 

2.3.2.2 ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตัวแทน

จาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle  

ภายหลงัจากการท่ีบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั ไดเ้ขา้มาเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ทาํใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยมี

กลุ่มลกูคา้ในส่วนของธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) เขา้มาดว้ย โดยกลุ่ม

ลกูคา้ประเภทนี ้คือกลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการใชร้ะบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ในการทาํใหร้ะบบงานขององคก์รในแต่ละ

ฝ่ายเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกัน ตัง้แต่ระบบงานทางดา้นบญัชี การเงิน ระบบงานทรพัยากรบุคคล ระบบการผลิต รวมถึงระบบการ

กระจายสินคา้ เพ่ือให้ทุกฝ่ายในองคก์รสามารถทาํงานร่วมกัน ส่งผลให้ผู้บริหารขององคก์รสามารถวางแผนและบริหาร
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ทรพัยากรขององคก์รใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ช่วยลดเวลาและขัน้ตอนการทาํงาน และทาํใหส้ามารถ

ทาํงานในลกัษณะ Real Time ได ้โดยกลุ่มลกูคา้ของบรษิัทย่อย มาจากหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น กลุ่มธนาคารและสถาบนั

การเงิน กลุ่มหา้งคา้ปลีกและคา้ส่ง กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต/ก่อสรา้ง กลุ่มธุรกิจความงาม เป็นตน้ และส่วนใหญ่เป็นลกูคา้

เอกชน  

ในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการใหใ้ชส้นบัสนนุเก่ียวกบัใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง 

Oracle จาํนวน 23.27 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 5.88 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากการขายใบอนุญาตการใชร้ะบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle จาํนวน 9.61 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.43 ของรายไดร้วม และรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบวางแผนทรพัยากร

องคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ จาํนวน 113.24 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 28.60 ของรายไดร้วม 

ลกูคา้หลกัในส่วนของธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้รกิารติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และตวัแทนจาํหน่าย

ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ในปี 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้

กลุ่มอตุสาหกรรม 
สดัส่วนแต่ละ

อตุสาหกรรม* 
ตวัอยา่งลกูคา้ 

กลุ่มธนาคารและสถาบนัการเงิน รอ้ยละ 16.27 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มหา้งคา้ปลีกและคา้ส่ง รอ้ยละ 6.50 บรษิัท บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มอตุสาหกรรมการผลิต/ก่อสรา้ง รอ้ยละ 7.24 
บรษิัท โตโยตา้ ไดฮทัส ุเอ็นจเินียริ่ง แอนด ์แมนแูฟคเจอริ่ง 

จาํกดั 

กลุ่มธุรกิจความงาม รอ้ยละ 1.68 บรษิัท สยามเฮลท ์กรุ๊ป จาํกดั 
*เป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมของปี 2562  

 

2.3.2.3 ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด ์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ 

(Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)  

เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 บรษิัทฯ ไดจ้ดทะเบียนก่อตัง้บรษิัทยอ่ยภายใตช้ื่อ บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั 

โดยเป็นการขยายขอบเขตการใหบ้ริการของกลุ่มบริษัทฯ ใหค้รอบคลุมตัง้แต่ขัน้ตอนแรก ซึ่งคือการเริ่มวางกลยุทธ์ ไปจนถึง

ขัน้ตอนการขาย และการดแูลลกูคา้หลงัการขาย โดยมุ่งเนน้การใหบ้รกิารท่ีปรกึษาในการศกึษาแบรนด ์วิจยัตลาด วางกลยทุธ ์

และออกแบบเสน้ทางการเดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey) เพ่ือการสรา้งประสบการณท่ี์ยอดเยี่ยมใหก้ับลูกคา้ 

(Customer Experience) โดยนาํเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเป็นแพลตฟอรม์และทาํการตลาดดิจิทลั ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการธุรกิจดงักล่าว 

ไดแ้ก่ ลกูคา้ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองมือทางการแพทย ์ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากธุรกิจท่ีปรกึษา

ดา้นการวางแผนกลยุทธ์แบรนด ์(Brand Strategy) การสรา้งและบริหารประสบการณ ์(Experience Management) รวมทัง้

ดา้นการส่ือสารการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) จาํนวน 3.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.94 ของรายไดร้วม 

รายละเอียดของลกูคา้ในปี 2562 สามารถแสดงได ้ดงันี ้
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กลุ่มอตุสาหกรรม สดัส่วนแต่ละอตุสาหกรรม* ตวัอยา่งลกูคา้ 

กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์
รอ้ยละ 0.94 บรษิัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส จาํกดั 

*เป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมของปี 2562  

 

2.3.2.4 ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 

ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศคือกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการบุคลากรทางดา้น

สารสนเทศ และตอ้งการจา้งบุคลากรเพียงระยะสัน้ และบรษิัทฯ ก็มีความเชี่ยวชาญดา้นสารสนเทศ และมีความกวา้งขวางใน

อุตสาหกรรม จึงไดม้ีบริการจดัหาบุคลากรใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีมีความตอ้งการ โดยลกูคา้ท่ีซือ้บริการจากบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรม

สถาบนัการเงิน และอตุสาหกรรมส่ือสาร และส่วนใหญ่เป็นลกูคา้เอกชน โดยในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บรษิัทฯ มีรายได้

จากธุรกิจใหบ้ริการจดัหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศเท่ากับ 5.01 ลา้นบาท 14.23 ลา้นบาท และ 25.79 ลา้นบาท และมี

สดัส่วนรายได ้รอ้ยละ 2.86 รอ้ยละ 6.97 และรอ้ยละ 6.51 ของรายไดร้วมตามลาํดบั 

ลกูคา้ในส่วนของธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศในปี 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้

กลุ่มอตุสาหกรรม 
สดัส่วนแต่ละ

อตุสาหกรรม* 
ตวัอยา่งลกูคา้ 

กลุ่มธนาคารและสถาบนัการเงิน รอ้ยละ 6.27 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มส่ือสาร รอ้ยละ 0.25 บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จาํกดั (มหาชน) 
*เป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมของปี 2562  

 

2.3.3 นโยบายการกาํหนดราคา 

2.3.3.1 ธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) และให้เช่า

ใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 

(1) การให้เช่าใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce   

บริษัทฯ จะกําหนดราคาโดยอ้างอิงจากต้นทุนค่าเช่าใช้ระบบซอฟต์แวร ์(Software Subscription) ตามจาํนวน

ผูใ้ชง้าน แลว้นาํมาบวกดว้ยกาํไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสม นอกจากนีย้งัพิจารณาเพ่ิมเติมจากภาวะการแข่งขนัจากคู่แข่ง

ทางการคา้ 

(2) การให้บริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Implementation 

Service) และการให้บริการสนับสนุนและดูแลระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Application 

Management Service) 
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บรษิัทฯ จะกาํหนดราคาโดยพิจารณาจากจาํนวนและระยะเวลาของพนกังานท่ีจะเขา้ไปทาํโครงการนัน้ ๆ (Man-day) 

แลว้นาํมาบวกดว้ยกาํไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัพิจารณาเพ่ิมเติมจากภาวะการแข่งขนัจากคู่แข่งทางการคา้ 

ความซบัซอ้นของปัญหาและขอ้กาํหนดลกูคา้ 

 

2.3.3.2 ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตัวแทน

จาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

(1) การจาํหน่ายใบอนุญาตการใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle  

บริษัทย่อยจะกาํหนดราคาโดยอา้งอิงจากตน้ทุนลิขสิทธิ์ซอฟตแ์วร ์(Software License) ตามจาํนวนผูใ้ชง้าน แลว้

นาํมาบวกดว้ยกาํไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสม นอกจากนีย้งัพิจารณาเพ่ิมเติมจากภาวะการแข่งขนัจากคู่แข่งทางการคา้ 

(2) การให้บริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (Implementation Service) และ

การให้บริการสนับสนุนและดูแลระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (Application Management Service) 

บริษัทย่อยจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาจากจาํนวนและระยะเวลาของพนกังานท่ีจะเขา้ไปทาํโครงการนัน้ ๆ (Man-

day) แลว้นาํมาบวกดว้ยกาํไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสม นอกจากนีย้งัพิจารณาเพ่ิมเติมจากภาวะการแข่งขนัจากคู่แข่งทาง

การคา้ ความซบัซอ้นของปัญหาและขอ้กาํหนดลกูคา้   

 

2.3.3.3 ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด ์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ 

(Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 

บริษัทย่อยจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาจากจาํนวนและระยะเวลาของพนกังานท่ีจะเขา้ไปทาํโครงการนัน้ ๆ (Man-

day) แลว้นาํมาบวกดว้ยกาํไรขัน้ตน้ท่ีเหมาะสม นอกจากนีย้งัพิจารณาเพ่ิมเติมจากภาวะการแข่งขนัจากคู่แข่งทาง

การคา้ ความซบัซอ้นของปัญหาและขอ้กาํหนดลกูคา้   

 

2.3.3.4 ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 

บริษัทย่อยจะกาํหนดราคาโดยพิจารณาจากตน้ทุนว่าจา้งรายเดือนบุคลากรท่ีจะเขา้ไปทาํโครงการนัน้ ๆ แลว้นาํมา

บวกดว้ยกาํไรขั้นตน้ท่ีเหมาะสม นอกจากนีย้ังพิจารณาเพ่ิมเติมจากภาวะการแข่งขันจากคู่แข่งทางการคา้และ

ขอ้กาํหนดลกูคา้ 

 

2.3.4 ช่องทางการจัดจาํหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทางการจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรแ์ละบริการผ่านทีมขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โดยตรง ซึ่งทีมการตลาดทางตรง (Tele marketing) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทาํการติดต่อลกูคา้โดยตรง โดยพิจารณา
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จากงบการเงิน งบประมาณการลงทุนในส่วนงานสารสนเทศ ขนาดธุรกิจและจาํนวนพนักงานของกลุ่มเป้าหมาย  และ

ทาํการศกึษาความตอ้งการของลกูคา้ จากนัน้จะส่งทีมขาย (Sales) เขา้ไปนาํเสนอระบบงานใหแ้ก่ลกูคา้  

หากลูกคา้สนใจท่ีจะดาํเนินโครงการตามท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย นาํเสนอ ฝ่ายขายจะทาํสัญญาและรบัคาํสั่งซือ้ 

(Purchase Order) จากลกูคา้ ในกรณีท่ีตอ้งมีการจดัหาระบบซอฟตแ์วร ์บริษัทฯ และบรษิัทย่อยจะเป็นตวัแทนในการติดต่อ

และสั่งซือ้กบัผูพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วร ์เพ่ือดาํเนินการติดตัง้หรือเปิดใหล้กูคา้สามารถเขา้ใชง้านระบบซอฟตแ์วรไ์ด ้

 

2.3.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 

จากรายงานของสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) สภาพเศรษฐกจิไทยในปี 2562 ในช่วง

ไตรมาสแรก เศรษฐกิจขยายตวัรอ้ยละ 2.9 เทียบกับการขยายตวัรอ้ยละ 3.8 ในไตรมาสกอ่นหนา้ เมื่อปรบัผลของฤดกูาลแลว้ 

ขยายตัวจากไตรมาสก่อนหนา้รอ้ยละ 0.8 (QoQ SA) มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเน่ืองของการบริโภคภาคเอกชน 

การลงทุนภาคเอกชน และการขยายตวัเรง่ขึน้ของการใชจ้่ายของรฐับาล ในขณะท่ีดา้นภาคการต่างประเทศ การส่งออกสินคา้

ปรบัตวัลดลงตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและแรงกดดนัจากมาตรการกีดกันทางการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กับจีน ดา้นการ

ผลิต การผลิตภาคเกษตรและสาขาไฟฟ้าขยายตวัเรง่ขึน้ ส่วนการผลิตสาขาอตุสาหกรรมสาขาการขายส่ง การขายปลีก สาขาท่ี

พกัแรมและบรกิารดา้นอาหาร สาขาการขนส่งฯ และสาขาการก่อสรา้งชะลอตวัลง   

สาํหรบัไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 เศรษฐกิจขยายตวัรอ้ยละ 2.4 ชะลอตวัจากไตรมาสก่อนหนา้ มีปัจจยัสาํคญัมาจากการ

ชะลอตวัของอุปสงคใ์นประเทศและการลดลงของภาคต่างประเทศ ดา้นการผลิตภาคเกษตรชะลอตวัลง ดา้นการผลิตสินคา้

อุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 0.2 ตามการลดลงของการผลิตสินคา้เพ่ือการส่งออกและการชะลอตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ 

ส่วนสาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้ สาขาการขายส่งฯ สาขาท่ีพักแรมและบริการดา้นอาหารและสาขากิจกรรมทาง

การเงินและการประกนัภยั ขยายตวัรอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 5.9 รอ้ยละ 3.7 และรอ้ยละ 1.8 ตามลาํดบั ซึ่งชะลอตวัจากไตรมาสท่ี 

1/2562 อย่างไรก็ตาม สาขาการทาํเหมืองแร่ สาขาการไฟฟ้า สาขาก่อสรา้ง และสาขาขอ้มลูข่าวสารและการส่ือสารขยายตวั

เร่งขึน้ ดา้นการใชจ้่าย การใชจ้่ายเพ่ืออุปโภคบริโภคขัน้สดุทา้ยของเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 4.4 การใชจ้่ายเพ่ือการอุปโภคขัน้

สดุทา้ยของรฐับาลขยายตวัรอ้ยละ 1.1 การลงทุนในประเทศขยายตวัรอ้ยละ 2.0 ชะลอตวัลงจากรอ้ยละ 4.9 รอ้ยละ 3.4 และ

รอ้ยละ 3.2 ในไตรมาสท่ี 1 ขณะท่ีการส่งออกและนาํเขา้สินคา้และบริการลดลงรอ้ยละ 6.1 และรอ้ยละ 2.7 ตามลาํดบั หลัง

ปรบัปัจจยัฤดกูาลออกแลว้ โดยรวมกล่าวคือเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 2/2562 ขยายตวัรอ้ยละ 0.4 (QoQ SA)  

สาํหรบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 เศรษฐกิจขยายตวัรอ้ยละ 2.6 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัรอ้ยละ 2.4 ในไตรมาสก่อนหนา้ 

(%YoY) และเมื่อปรบัผลของฤดูกาลออกแลว้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 ขยายตวัจากไตรมาสก่อนหนา้รอ้ยละ 

0.2 (%QoQ SA) ดา้นการใชจ้่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัต่อเน่ืองของการบรโิภคภาคเอกชนและการขยายตวัเร่งขึน้

ของการลงทนุภาคเอกชน การลงทนุภาครฐั และการใชจ้า่ยของรฐับาล ในขณะท่ีปรมิาณการส่งออกสินคา้ลดลง ดา้นการผลิต 

การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวั การผลิตสาขาท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหารขยายตวัเร่งขึน้ การผลิตสาขาการ

ขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้ขยายตวัต่อเน่ือง ในขณะท่ีการผลิตสาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ สาขาก่อสรา้ง และสาขา

ไฟฟ้า ก๊าซฯ ชะลอตวัลงจากไตรมาสก่อนหนา้ ส่วนสาขาอตุสาหกรรมปรบัตวัลดลงต่อเน่ือง 
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 สาํหรบัไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 เศรษฐกิจขยายตวัรอ้ยละ 1.6 เทียบกับรอ้ยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหนา้ ปัจจยัหลกัมา

จากการลดลงของการส่งออก การใชจ้่ายเพ่ือการบริโภคขัน้สุดทา้ยของรฐับาลและการลงทุนภาครฐั ขณะท่ีการบริโภคภาค

ครวัเรือนและการลงทนุเอกชนขยายตวัตอ่เน่ือง ดา้นการผลิต ภาคเกษตรลดลงรอ้ยละ 1.6 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 2.7 ใน

ไตรมาสก่อนหนา้ การผลิตสินคา้อุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 2.3 ตามการลดลงของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละโรงกลั่นนํา้มัน 

ในขณะท่ีภาคบริการขยายตวัรอ้ยละ 4.1 เทียบกับการขยายตวัรอ้ยละ 3.9 ในไตรมาสก่อนหนา้ สาขาท่ีขยายตวัประกอบดว้ย 

สาขาท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหาร สาขาการขายส่งและขายปลีกฯ และสาขาขอ้มลูข่าวสารและการส่ือสาร ดา้นการใชจ้่าย 

การใชจ้่ายเพ่ือการอปุโภคบรโิภคขัน้สดุทา้ยของเอกชน และ การลงทนุรวมขยายตวัรอ้ยละ 4.1 และรอ้ยละ 0.9 ชะลอลงจาก

การขยายตัวรอ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหนา้ ตามลาํดับ ขณะท่ีการใชจ้่ายเพ่ือการอุปโภคขั้นสุดทา้ยของ

รฐับาล การส่งออกและนาํเขา้สินคา้และบริการลดลงรอ้ยละ 0.9 รอ้ยละ 3.6 และรอ้ยละ 8.3 เมื่อปรบัผลของฤดูกาลแลว้ 

เศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 4 ขยายตวัรอ้ยละ 0.2 ในระดบัเดียวกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ SA) 
 

รูปภาพที ่1: อตัราการขยายตวัของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ ปี 2556 - 2562 

 
ทีม่า: สาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 

รูปภาพที ่2: อตัราการขยายตวัของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย ปี 2560 - 2562 
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ทีม่า: สาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 

สาํหรบัเศรษฐกิจไทยในปี 2562 รวมทัง้ปี เศรษฐกิจขยายตวัรอ้ยละ 2.4 เทียบกับรอ้ยละ 4.2 ในปี 2561 โดยมลูค่า

การส่งออกสินคา้ลดลงรอ้ยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวม ขยายตวัรอ้ยละ 4.5 และรอ้ยละ 2.2 ตามลาํดบั 

อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียรอ้ยละ 0.7 และ บญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 6.8 ของ GDP 

สําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แถลงข่าว ณ วันท่ี 17 

กมุภาพนัธ ์2563 โดยคาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 1.5 – 2.5 ชะลอตวัลงจากปี 2562 ตามขอ้จาํกดัจากการระบาดของไวรสัโควดิ-

19 ปัญหาภยัแลง้ และความล่าชา้ของงบประมาณ แต่ยงัมีปัจจยัสนบัสนุนจาก (1) การปรบัตวัดีขึน้อย่างชา้ ๆ ของเศรษฐกิจ

และการคา้โลกตามการลดลงของแรงกดดนัจากมาตรการกีดกันการคา้และความเส่ียงจากการแยกตวัของสหราชอาณาจกัร

แบบไรข้อ้ตกลง (2) การขยายตวัในเกณฑท่ี์น่าพอใจของการใชจ้่ายภาคครวัเรือนและการลงทนุภาคเอกชนและภาครฐั (3) แรง

ขบัเคล่ือนจากมาตรการภาครฐั และ (4) ฐานการขยายตวัท่ีตํ่าในไตรมาสสดุทา้ยของปี 2562 ทัง้นี ้คาดว่า มลูค่าการส่งออก

สินคา้จะขยายตวัรอ้ยละ 1.4 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ 3.5 และรอ้ยละ 3.6 ตามลาํดบั อตัรา

เงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ในช่วงรอ้ยละ 0.4 – 1.4 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 5.3 ของ GDP  

จากท่ีกล่าวมา องคป์ระกอบหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยตรง คือ การบริโภคและ

การลงทุนภาคเอกชน ซึ่งในปี 2562 ถึงแมว้่าการลงทุนภาคเอกชนจะลดลงจากปีก่อนหนา้ แต่การบริโภคภาคเอกชนยังคง

ขยายตวัต่อเน่ืองใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ สาํหรบัปัจจยัสนบัสนุนกาํลงัซือ้ ความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคท่ีปรบัตวัสงูขึน้ในช่วงไตรมาส

สดุทายของปี การใชจ้่ายยงัคงมีปัจจยัสนบัสนนุจากอตัราเงนิเฟ้อท่ีอยูใ่นระดบัตํ่า และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิภาครฐัซึง่ชว่ย

สนบัสนนุกาํลงัซือ้ของครวัเรือน 

 

รูปภาพที ่3: ดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปี 2561 –ปี 2562 
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อตัราการขยายตวัขององคป์ระกอบผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ

ดา้นการใชจ้่าย มลูคา่ท่ีแทจ้รงิ (รอ้ยละ)

การบรโิภคของเอกชน การอปุโภคของรฐับาล
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ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) 

 

อุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) 

โดยเฉพาะหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology) ซึ่งรวมถึงผู้

ใหบ้ริการเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการขอ้มูลและการส่ือสาร ผูผ้ลิตหรือใหบ้ริการติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร ์ผูผ้ลิตหรือ

จาํหน่ายอปุกรณส์าํหรบัเทคโนโลยี เช่น ผูว้างระบบ IT ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร ์ซึ่งทางบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเองก็ไดป้ระกอบธุรกิจ

ท่ีปรึกษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ (CRM) ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร 

(ERP) ธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศ และธุรกิจท่ีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การสรา้งและ

บรหิารประสบการณ ์และการตลาดดิจิทลั ซึ่งลว้นจดัอยู่ในอตุสาหกรรมดงักล่าวทัง้สิน้   

 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) 

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู้คนมากขึ ้นอย่างต่อเ น่ือง โดยผลสํารวจจาก Tech 

Breakthroughts Megatrend ซึ่งทาํการสาํรวจรูปแบบเทคโนโลยีกว่า 150 แบบทั่วโลกจากกลุ่มประเทศพฒันาแลว้และกาํลงั

พัฒนา เพ่ือคน้หาเทคโนโลยีท่ีจะเขา้มามีบทบาทในการพลิกโลกเขาสู่อตุสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคตอีก 2 - 6 ปีขา้งหนา้ 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

ปัญญาประดิษฐ ์

(Artificial Intelligence: AI) 

คอมพิวเตอรท่ี์วิเคราะหส่ิ์งต่าง ๆ ดว้ยเหตุผลจนสามารถตอบโตก้ารสนทนาไดอ้ย่างดี

เยี่ยม นอกจากนีย้ังสามารถเรียนรูแ้ละจดจาํขอ้มูลได ้ในอนาคต ความกา้วหนา้และ

ผลสาํเร็จของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะช่วยให้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ถูกนาํมาใช้

มากกว่าปัจจบุนัและสามารถประมวลผลขอ้มลูขนาดใหญ่ท่ีมนษุยไ์ม่สามารถทาํได ้
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โลกกึง่เสมือนจริง             

(Augmented Reality: AR) 

ผสมผสานเทคโนโลยีการมองเห็นกับโลกความเป็นจริงมาเป็นหน่ึงเดียวดว้ยการซอ้น

เทคโนโลยีเข้ากับการมองของมนุษย์ปกติ ทําให้เกิดมุมมองใหม่ของการเรียกใช้

เทคโนโลยีและจดัการระบบไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ตวัอย่างการใชง้านเบือ้งตน้ในปัจจบุนั 

เช่น การสวมใส่ VR ในการจดัของเพ่ือตรวจนบัสต๊อกสินคา้ไปในตวั 

 

 

บล็อกเชน             

(Blockchain) 

 

เทคโนโลยีการรอ้ยต่อขอ้มลูทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั โดยขอ้มลูทกุบล็อกจะเป็นเหมือนสาํเนา

ของตัวเอง เมื่อเกิดการแกไ้ขจะทาํใหทุ้กบล็อกรบัรูก้ารแกไ้ขนั้น ๆ และมีประวัติเก็บไว้

อย่างซบัซอ้น จึงมีความปลอดภยัของโครงสรา้งอย่างสงู ซึ่งปัจจุบนั ความสามารถของ

บล็อกเชนถูกนาํมาใชง้านในรูปของ Bitcoin หรือเงินเสมือนจริง ไดร้บัความสนใจจาก

กลุ่มธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคาร เป็นอย่างมาก 

 

 

โดรน                  

(Drones) 

 

หน่ึงในเทคโนโลยีการบินท่ีพฒันาใหม้ีขีดความสามารถของการบินหลายระยะดว้ยระบบ

อตัโนมตัิ ทาํใหโ้ดรนเขา้มาแทนท่ีการบินในหลากหลายระบบทัง้เล็กและใหญ่ การนาํมา

ปรบัใช ้มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการทหาร การช่วยเหลือผูป้ระสบภัย การขนส่ง เช่น 

เปล่ียนจากเคร่ืองบินใส่ปุ๋ ยและยาพืชไร ่เป็นเคร่ืองโดรนบรรทกุปุ๋ ยบินเขา้พืน้ท่ีอตัโนมตัิ 

 

 

อินเตอร์เน็ตสําหรับทุกสิ่ง             

(Internet of Things: IoT) 

 

เทคโนโลยีนีส้ามารถแทรกตวัเขา้ไปไดแ้ทบทกุอตุสาหกรรม เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีของ

การส่ือสารอปุกรณเ์ท่านัน้ โดยจะช่วยลดเวลาการจดัการทัง้หมดของมนษุย ์รวมไปถงึทาํ

ใหม้นษุยม์ีความปลอดภยั สะดวก และรวดเรว็มากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้IoT ยงัเป็นอปุกรณ์

ท่ีจะเก็บขอ้มลู รายงานส่ิงท่ีจาํเป็นใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการตรวจสอบในระบบสินคา้

คงคลงัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยอปุกรณข์นาดเล็ก 

 

 

โลกเสมือนจริง              

(Virtual Reality: VR) 

 

เทคโนโลยีท่ีอาจดใูกลเ้คียงกบั AR แต่ความจรงินัน้มคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ไม่ว่า

จะเป็นวิธีการใช ้หรือรูปแบบท่ีนาํไปใชง้าน นั่นเพราะ VR เป็นส่ิงท่ีอยู่ในโลกเสมือนเพียง

อย่างเดียวเท่านัน้ โดยไม่มีการซอ้นกันของโลกความจริงแต่อย่างใด เช่น การทาํเคร่ือง 

VR เพ่ือฝึกบินเคร่ืองบิน เพ่ือช่วยลดตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ 
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จากการคาดการณ ์ณ เดือนมกราคม 2563 ของการท์เนอร ์(Gartner Inc.) บริษัทวิจยัและใหค้าํปรกึษาชัน้นาํระดบั

โลก มลูค่าการใชจ้่ายทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิารไอทีของประเทศไทยในปี 2563 จะสงูกว่า 752 พนัลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 

2.4 จากปี 2562 และจะเพ่ิมขึน้เป็น 772.6 พนัลา้นบาท ในปี 2564 โดยซอฟตแ์วรอ์งคก์รจะเป็นเทคโนโลยีท่ีมีอตัราการเติบโต

รวดเร็วท่ีสดุ และบริการดา้นการส่ือสารของโทรศพัทพื์น้ฐานและโทรศพัทม์ือถือ ทั้งเสียงและดาตา้เป็นเทคโนโลยีท่ีจะมีการ

ลงทุนมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยการคาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายดา้นไอทีของประเทศไทย ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564 

สามารถแสดงได ้ดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

 

โดยรองประธานฝ่ายวิจยั บริษัท การท์เนอร ์อิงค ์ไดใ้หข้อ้มลูว่าผลจากความไม่แน่นอนของตลาดโลกกลบัทาํใหภ้าค

ธุรกิจหนัมาเพ่ิมการลงทนุดา้นไอทีเป็นสองเท่าเน่ืองจากการคาดการณว์่าธุรกิจจะมีรายไดเ้ติบโตมากขึน้ แต่รูปแบบการใชจ้่าย

จะเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง จากแนวโนม้การใชจ้่ายไอทีทั่วโลก ซอฟตแ์วรจ์ะเป็นตลาดหลักท่ีเติบโตรวดเร็วสุดในปีนี ้

โดยเฉพาะการใหบ้รกิารในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) สาํหรบัการใชจ้่ายซอฟตแ์วรท่ี์ไม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบคลาวด ์ก็

ยงัมีการเติบโตต่อเน่ืองแมจ้ะอยู่ในอตัราท่ีโตชา้ลง แนวโนม้การใชจ้่ายดา้น SaaS จะเพ่ิมขึน้ ในขณะเดียวกนั การซือ้ซอฟตแ์วร์

ลิขสิทธิ์ก็ยงัคงมีอยู่รวมถึงขยายการใชง้านออกไปจนถึงปี 2566 โดยการคาดการณก์ารเติบโตของมลูค่าการใชจ้่ายดา้นไอทีทั่ว

โลก สามารถแสดงได ้ดงันี ้

 

 มูลค่าการใช้จ่ายในปี 2562 มูลค่าการใช้จ่ายในปี 2563 มูลค่าการใช้จ่ายในปี 2564 

ระบบ Data Center 24,775 24,931 25,297 

ซอฟตแ์วรส์าํหรบัองคก์ร 39,029 43,498 48,483 

อปุกรณ ์Device 202,040 214,399 219,418 

บรกิารดา้นไอที 60,477 64,196 68,097 

บรกิารดา้นการส่ือสาร 408,118 405,056 411,336 

มูลค่าการลงทุนด้านไอททีัง้หมด 734,439 752,080 772,632 

 มูลค่าการเติบโตในปี 2562 มูลค่าการเติบโตในปี 2563 มูลค่าการเติบโตในปี 2564 

ระบบ Data Center -2.7% 1.9% 1.5% 

ซอฟตแ์วรส์าํหรบัองคก์ร 8.5% 10.5% 10.5% 

อปุกรณ ์Device -4.3% 0.8% -0.3% 

บรกิารดา้นไอที 3.6% 5.0% 5.5% 

บรกิารดา้นการส่ือสาร -1.1% 1.5% 2.1% 

มูลค่าการลงทุนด้านไอททีัง้หมด 0.5% 3.4% 3.7% 
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เมื่อพิจารณาจากสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชง้านระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) พบว่าการใชง้าน

ระบบดงักล่าวในองคก์รต่าง ๆ เพ่ิมสงูขึน้ ถึงแมว้่าการสาํรวจจากสถาบนัต่าง ๆ จะยงัไม่มีการสาํรวจความตอ้งการของตลาด

ต่อระบบบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) โดยตรง แต่จากขอ้มลูของ Agile CRM ซึ่งเป็น platform ระบบ CRM ขอ้มลูทาง

สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบดงักล่าวไดส้ะทอ้นถึงความตอ้งการของตลาดต่อระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

(CRM) รวมถึงแนวโนม้การใชง้านในอนาคตดว้ย โดยรายละเอียดสามารถแสดงได ้ดงันี ้

1) การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) 

ข้อมูลทางสถิติ : จากการวิจัยของ Grand View บริษัทวิจัยและให้คาํปรึกษาดา้นการตลาดในอินเดียและ

สหรฐัอเมริกา พบว่า CRM เป็นตลาดซอฟตแ์วรท่ี์เติบโตเร็วท่ีสุดในปัจจุบัน โดยมีมูลค่าอุตสาหกรรมมากถึง 

14,000 ลา้นดอลลารใ์นปี 2553 และคาดว่าจะมีมลูค่าสูงถึง 80,000 ลา้นดอลลารใ์นปี 2568 ซึ่งเพ่ิมขึน้เกือบ

รอ้ยละ 600 

2) ระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) กลายเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อธุรกิจ 

ขอ้มลูทางสถิติ : จากการสาํรวจของ CRM Magazine นิตยสารท่ีรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัระบบ CRM พบว่ารอ้ย

ละ 91 ของธุรกิจท่ีมีพนกังานจาํนวนมากกว่า 10 คน ใชร้ะบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และ

องคก์รท่ีใชโ้ซลชูนั CRM อย่างเต็มความสามารถจะเป็นองคก์รท่ีอยู่รอดในอนาคต 

3) ผลตอบแทนการลงทนุ เมื่อนาํระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) มาปรบัใช ้

ข้อมูลทางสถิติ : จากการวิจัยของ Nucleus Research ผู้ให้บริการระดับโลกดา้นการวิจัยเทคโนโลยี พบว่า

ผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนดา้นเทคโนโลยีขององคก์รท่ีนาํระบบ CRM ไปปรบัใชอ้ยู่ท่ี 8.71 ดอลลาร ์ต่อ 1 

ดอลลารท่ี์ไดล้งทุนไป เน่ืองจากระบบดงักล่าวช่วยเพ่ิมความคล่องตวัและทาํใหก้ระบวนการทาํงานเป็นไปโดย

อตัโนมตัิ ทีมสามารถใชเ้วลานอ้ยลงในกระบวนการทาํงาน และใหค้วามสาํคญักับการมอบประสบการณใ์หแ้ก่

ลกูคา้ ทาํใหเ้กิดความภกัดีต่อแบรนด ์(brand loyalty) นั่นเอง 

4) การเพ่ิมขึน้ของการใชง้านระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ในโทรศพัทม์ือถือ 

ข้อมูลทางสถิติ : จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โดยเฉล่ียแล้วรอ้ยละ 65 ของพนักงานท่ีใช้ระบบ CRM ใน

โทรศพัทม์ือถือ สามารถสรา้งยอดขายไดเ้ท่ากับเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ในขณะท่ีเพียงรอ้ยละ 22 ของพนกังาน

ขายท่ีไม่ใชป้ระโยชนจ์ากระบบดงักล่าว สามารถสรา้งยอดขายไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

5) ประสบการณข์องลกูคา้กาํลงัเป็นส่ิงท่ีธุรกิจใหค้วามสนใจ 

ขอ้มูลทางสถิติ : จากการสาํรวจผูใ้ชง้านระบบ CRM ของ Super Office แพลตฟอรม์ CRM บนคลาวด ์พบว่า

ประสบการณข์องลูกคา้ไดร้บัการจดัอันดบัใหแ้ซงราคา สาํหรบัการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค กล่าวคือผูค้นจะ

ยินดีจ่ายมากขึน้ ถา้ไดร้บัการปฏิบตัิอย่างดี นั่นคือความสาํคญัของประสบการณข์องลกูคา้ในปัจจบุนั  

6) การเพ่ิมขึน้ของยอดขายและผลผลิต 

ขอ้มลูทางสถิติ : จากการสาํรวจของ Salesforce ผูพ้ฒันาระบบ CRM ชัน้นาํระดบัโลก พบว่าธุรกิจท่ีใชป้ระโยชน์

จากระบบ CRM มีแนวโน้มจะเห็นยอดขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 29 และความแม่นยาํในการคาดการณ์ยอดขาย

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 42 

7) อตัราการแปลงลกูคา้เป้าหมายเป็นยอดขาย (conversion rate) ท่ีดีขึน้ 
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ขอ้มูลทางสถิติ : ขอ้มูลจาก Cloudswave บราวเซอรส์าํหรบัคน้หาขอ้มูล SaaS แอพพลิเคชัน และซอฟตแ์วร์

ธุรกิจ แสดงใหเ้ห็นว่าการนาํซอฟตแ์วร ์CRM มาปรบัใช ้สามารถเพ่ิมอตัราการแปลงลูกคา้เป้าหมายมาเป็น

ยอดขาย (conversion rate) ไดส้งูสดุถึงรอ้ยละ 300 

8) การรกัษาความพึงพอใจของลกูคา้ 

ข้อมูลทางสถิติ : จาก Capterra ผู้ให้บริการวิจัยและบทวิจารณ์ผู้ใช้แอพพลิเคชันซอฟตแ์วรธุ์รกิจ โพลของ

ผูใ้ชง้านระบบ CRM พบว่ารอ้ยละ 47 ของผูต้อบแบบสอบถามกล่าวว่าการใชง้านระบบ CRM มีผลกระทบอย่าง

มากต่อการรกัษาลกูคา้ และในอตัรารอ้ยละท่ีเท่ากนักล่าวว่าระบบดงักล่าวช่วยเพ่ิมความพึงพอใจของลกูคา้ 

9) การเขา้ถึงของขอ้มลู 

ข้อมูลทางสถิติ : จากการวิจัยจาก Nucleus Research ผู้ให้บริการระดับโลกดา้นการวิจัยเทคโนโลยี พบว่า

ซอฟตแ์วร ์CRM ช่วยปรบัปรุงการเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างมาก พนกังานขายของบริษัทท่ีใชร้ะบบดงักล่าวสามารถ

ลดระยะเวลาการปิดการขาย (sales cycle) ไดร้อ้ยละ 8 ถึงรอ้ยละ 14 

10) ความสะดวกในการใชง้านระบบ 

ขอ้มูลทางสถิติ : จากการศึกษาของ Inside CRM ผูใ้หบ้ริการขอ้มลูเชิงลึกเก่ียวกับระบบ CRM พบว่าผูใ้ชง้าน

ระบบ CRM รอ้ยละ 65 พิจารณาว่าความง่ายและสะดวกในการใชง้านเป็นขอ้กาํหนดสาํคญัท่ีสดุเมื่อเลือกโซลู

ชนั CRM และการท่ีระบบดงักล่าวมีช่วงการเรียนรูท่ี้สัน้ลงช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชร้ะบบไดอ้ย่างคล่องตวัมาก

ยิ่งขึน้ และเพ่ิมการยอมรบัของระบบดงักล่าว 

 สาํหรบัตลาดซอฟตแ์วรร์ะบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) จากขอ้มลูของ Allied Market Research ผูใ้หบ้ริการ

ดา้นการวิจยัตลาดทั่วโลกและใหค้าํปรกึษาดา้นธุรกิจ พบว่าตลาดซอฟตแ์วรร์ะบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ทั่วโลกมี

มูลค่า 35,810 ลา้นเหรียญสหรฐัในปี 2561 และคาดว่าจะมีมูลค่า 78,400 พันลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2569 เพ่ิมขึน้ท่ีอัตรา 

CAGR รอ้ยละ 10.20 จากปี 2562 ไปยังปี 2569 โดยฟังกช์ันธุรกิจการเงินยังคงโดดเด่นในช่วงเวลาท่ีคาดการณ ์เน่ืองจาก

องคก์รส่วนใหญ่มีการใชง้านโมดูลทางการเงินเพ่ือลดความซบัซอ้นในการทาํงาน รวมถึงการจดัการทรพัยากรจะมีการเติบโต

จากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง การปรับใช้โมดูล ERP จึงมีความจาํเป็น ในปี 2561 อุตสาหกรรมการผลิตเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีการปรับใช้ซอฟต์แวรร์ะบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มากท่ีสุดและคาดการณ์ว่าการใช้งานใน

อุตสาหกรรมดังกล่าวจะยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งนําไปสู่การเพ่ิมขึน้ของผู้ใช้งานในตลาดยา ยานยนต์ เสื ้อผ้า 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืน ๆ การเติบโตของตลาดซอฟตแ์วรร์ะบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) มาจากหลายปัจจยั เช่น การ

เติบโตของตลาดใหม่ การยา้ยไปยงัระบบคลาวดเ์น่ืองจากการบาํรุงรกัษาท่ีมีตน้ทุนตํ่า โดยคาดว่าพืน้ท่ีท่ีจะมีการเติบโตสงูสดุ 

ได้แก่ เอเชียแปซิฟิก เน่ืองจากมีองค์กรขนาดกลางและย่อมเกิดขึน้เป็นจํานวนมาก และให้ความสนใจกับการจัดการ

กระบวนการทางธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้จากบทความของ Terebinth ประโยชนข์องระบบดงักล่าวต่อองคก์ร มีดงันี ้

1) สรา้งความประทบัใจต่อลกูคา้ (Customer Satisfaction)  

ระบบ ERP ช่วยใหม้ีการเก็บขอ้มูลลูกคา้และการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ ทาํใหส้ามารถตอบสนองความ

ตอ้งการลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และแม่นยาํ ลดปัญหาจากการส่งของไม่ทนั อนัเน่ืองมาจากระบบ Inventory ไม่มี
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ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและลูกค้ามี

ประสบการณใ์นสินคา้และบรกิารท่ีดีขึน้กบับรษิัท 

2) ส่งเสรมิการทาํงานรว่มกนั (Improve Collaboration) 

ระบบ ERP สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูของหน่วยงานและกระบวนการต่าง ๆ ภายในองคก์รทัง้หมดเขา้ไวด้ว้ยกัน

ภายในแพลตฟอรม์เดียว ซึ่งหมายความวา่ขอ้มลูของแตล่ะหน่วยงานท่ีจาํเป็นตอ้งรูห้รือมีสิทธ์ิเขา้ถึงไดจ้ะรวมกนั

เป็นหน่ึงในระบบเดียว ทกุแผนกหน่วยงานสามารถทาํงานและใชข้อ้มลูรว่มกนับนแพลตฟอรม์เดียวไดอ้ย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

3) ลดและควบคมุตน้ทนุ (Cost Control) 

ช่วยลดตน้ทุนดา้น Capability ของทรพัยากรมนุษยท่ี์ใชไ้ปกับกระบวนการทาํงานซํา้ ๆ ดว้ยกระบวนการท่ีเป็น

อตัโนมตัิมากขึน้ ช่วยในการคาํนวนวตัถดุิบท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตใหม้ีความแมน่ยาํมากขึน้ทาํใหส้ามารถลดตน้ทนุ

ในการเก็บวตัถุดิบท่ีไม่จาํเป็น สามารถควบคุม ติดตามตน้ทุนและกระบวนการผลิตตัง้แต่ตน้สายจนจบสายได ้

รวมไปถึงลดความเส่ียง และความจําเป็นการลงทุนในระบบปลีกย่อย (Specific Program) สาํหรับแต่ละ

หน่วยงานในอนาคตอีกดว้ย 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน (Work Efficiency) 

ระบบ ERP จะช่วยลดเวลาท่ีเสียไปจากการทาํงานซํา้ซอ้นท่ีไม่จาํเป็น ซึ่งอาจจะส่งผลถึงประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการทาํกาํไรขององคก์ร โดยระบบ ERP นัน้มี Workflow ท่ีช่วยลดความจาํเป็นในการป้อนขอ้มลู

ดว้ยตนเองซํา้ ๆ ใหเ้ป็นแบบอตัโนมตัิมากขึน้ เช่น การ Convert ขอ้มลูจากใบสั่งขาย SO ไปสรา้งเป็นใบส่งของ 

(DO) ใหโ้ดยอตัโนมตัิ ลดความซบัซอ้นขัน้ตอนในการทาํงาน และรวมไปถึงมีการจดัเก็บขอ้มลูอย่างเป็นระบบ 

5) การวิเคราะหท่ี์ดีกว่า (Better Analysis) 

ดว้ยความสามารถของระบบ ERP ท่ีสามารถบูรณาการขอ้มลูของแต่ละหน่วยงานเขา้ไวด้ว้ยกันในระบบเดียว

และมีการอัพเดทข้อมูลแบบ Real-time ท่ีมาพรอ้มกับเคร่ืองมือในการสรา้ง Reports ท่ีหลากหลายทาํให้

ผูบ้รหิารสามารถดงึขอ้มลูท่ีจาํเป็นสาํหรบัการวิเคราะหม์าใชง้านไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ ช่วยใหผู้บ้รหิารเห็น

ภาพรวมขององคก์รไดท้นัที และสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งแม่นยาํมากขึน้ในสถานการณต์่าง ๆ 

6) ความยืดหยุ่นสงู (Flexible) 

ระบบ ERP ท่ีดีจะครอบคลมุการทาํงานทุกส่วนขององคก์ร สามารถปรบัแต่งใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของ

ธุรกิจนั้น ๆ ได ้(Implement) โดยสามารถปรบัใหเ้ขา้กับความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาของธุรกิจท่ี

กาํลงัเติบโต ทาํใหม้ั่นใจไดว้่าไม่ตอ้งลงทนุสาํหรบัระบบใหม่เมื่อความตอ้งการของธุรกิจเปล่ียนไปหรือเติบโตขึน้

ในอนาคต 

7) มีความปลอดภยัสงู (High Security) 

ระบบ ERP สมัยใหม่มีความปลอดภัยในขอ้มูลสูงเน่ืองจากมีการกาํหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มลูของผูใ้ชแ้ต่ละ

ระดบัหรือบทบาทหนา้ท่ี และสามารถตรวจสอบประวตัิการเขา้ถึงขอ้มลูยอ้นหลงัได ้หมายความว่าผูใ้ชง้านแตล่ะ

คนจะมองเห็นมูลไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีจาํเป็นกับตาํแหน่งงานของตนเองเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการทาํงาน

https://www.tereb.in.th/erp/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-erp-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2/
https://www.tereb.in.th/erp/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-erp/
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แบบเก่าท่ีใชก้ารจดบนัทึกขอ้มลูลงใน กระดาษ ตาราง หรือไฟล ์Excel ท่ีมีโอกาสท่ีขอ้มลูจะสญูหายหรือรั่วไหล

ไดง้่ายกว่า 

 

จากผลสาํรวจของ The Balance SMB เว็บไซตท่ี์รวบรวมบทความครอบคลุมถึงธุรกิจขนาดเล็กและการเงินส่วน

บคุคล ไดท้าํการสาํรวจ โดยผลสาํรวจระบบซอฟตแ์วร ์CRM ท่ีดีท่ีสดุในแต่ละดา้น สาํหรบัปี 2563 มีรายละเอียด ดงันี ้ 

1) Salesforce : นับเป็นซอฟตแ์วรท่ี์มีชื่อเสียงและไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดในอุตสาหกรรม CRM มีคุณสมบัติท่ี

รองรบัการดาํเนินธุรกิจในทุกรูปแบบ คุณสมบตัิหลากหลาย สามารถตัง้ค่าระดบัสงูได ้เป็นการอพัเดทขอ้มลูเชิง

ลกึแบบเรียลไทม ์(real-time) เหมาะสาํหรบัการทาํงานรว่มกนัทัง้องคก์ร 

2) Agile : เป็นระบบการจดัการลกูคา้สมัพนัธท่ี์เหมาะกบัธุรกจิขนาดเล็ก มีเคร่ืองมือการบรกิารท่ีหลากหลาย และมี

ความสามารถในการทาํการตลาดอตัโนมตัิและตรวจสอบส่ือสงัคมออนไลน ์

3) Zoho : เป็นโซลชูนัท่ีใชง้านไมยุ่ง่ยาก มีคณุสมบตัิในการสรา้งและทาํใหก้ระบวนการการขายเป็นไปโดยอตัโนมตัิ 

สามารถพฒันาโซลชูนัท่ีผนวกรวม กาํหนดค่าเองได ้

4) HubSpot : เหมาะสาํหรับองคก์รท่ีตอ้งการขยายขีดความสามารถ โซลูชันสามารถปรับขนาดไดเ้พ่ือรองรบั

จาํนวนลกูคา้ท่ีจะเพ่ิมขึน้ในอนาคต 

5) Streak : มีชื่อเสียงในดา้นการใชง้านอย่างง่ายดาย มีโมดูลหลากหลาย สรา้งบนแอพพลิเคชนัท่ีผูใ้ชง้านใชเ้ป็น

ประจาํโดยท่ีผูใ้ชง้านเชื่อมต่อกับอินเตอรเ์น็ต สามารถทาํงานร่วมกับขอบเขตทั้งหมดของแอพพลิเคชันอ่ืน ๆ 

สามารถทาํงานกบับญัชี Gmail ได ้

6) Pipedrive : เหมาะสาํหรบัองคก์รท่ีตอ้งการการจดัการการขาย เป็นระบบท่ีสรา้งขึน้เพ่ือการป้อนขอ้มูลขัน้ตํ่า

และการส่งออกสงูสดุ อินเตอรเ์ฟซหลกัคือ pipeline ท่ีช่วยใหอ้งคก์รสามารถควบคุมกระบวนการขายท่ีซบัซอ้น

ได ้

7) Insightly : เหมาะสาํหรบัธุรกิจขนาดเล็กและมีขอ้จาํกัดดา้นงบประมาณ รองรบัการป้อนขอ้มลูเชิงลึกดว้ยราคา

ท่ีเป็นมิตร  

จากรายงานของ Panorama Consulting Group บรษิัทใหค้าํปรกึษาเฉพาะดา้นท่ีเชี่ยวชาญดา้นระบบดิจิทลัและการ

ใชง้านระบบ ERP ไดจ้ดัอนัดบัระบบซอฟตแ์วร ์ERP 10 อนัดบัแรก สาํหรบัปี 2563 สามารถแสดงได ้ดงันี ้  

1) SAP : ถกูออกแบบและพฒันามาเพ่ือใชใ้นองคก์รขนาดใหญ่ทั่วโลก แมว้่าระบบซอฟตแ์วรจ์ะใชเ้วลานานในการ

ติดตัง้ แต่ระบบซอฟตแ์วรจ์ะถกูสรา้งขึน้มาใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของแต่ละบรษิัทโดยเฉพาะ 

2) Oracle Netsuite : นับเป็นอีกแพลตฟอรม์หน่ึงท่ีมีชื่อเสียงอย่างมาก มีชุดแอพพลิเคชนัท่ีซบัซอ้นรองรบัการใช้

งานทัง้แบบพืน้ฐานและแบบขัน้สงู การเขา้ซือ้กิจการ Netsuite โดย Oracle นัน้เป็นประโยชนต์่อทัง้สองฝ่าย โดย 

Netsuite สามารถพัฒนาและนาํเสนอฟังกช์ันการทาํงานขั้นสูงเพ่ิมเติมจากผลิตภัณฑข์อง Oracle ในขณะท่ี 

Oracle ไดร้บัประโยชนจ์ากระบบแบบ SaaS ของ Netsuite 

3) Microsoft : ผลิตภณัฑม์ีความแข็งแกรง่สาํหรบับรษิัทขนาดเล็กถึงกลาง โดยทั่วไปแลว้ จะเหมาะสาํหรบับริษัทท่ี

ใชป้ระโยชนจ์ากโปรแกรมของ Microsoft อยู่แลว้ 
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4) Infor : เป็นโซลชูนัสาํหรบัองคก์รระดบัโลก เป็นชดุแอพพลิเคชนัท่ีสามารถกาํหนดคา่ใหต้รงกบัความตอ้งการของ

ประเภทองคก์รขนาดใหญ่ 

5) IFS : เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีฟังกช์นัการใชง้านแบบครบวงจร เหมาะสาํหรบับริษทัท่ีผลิตสินคา้ท่ีมีบรรจภุณัฑ ์และมี

หลากหลายสาขาทั่วโลก 

6) Workday : มีความแข็งแกร่งในดา้นการจัดการทุนมนุษย ์(human capital management) รวมถึงการจัดการ

ทางดา้นการเงินเช่นกนั 

7) Epicor : มุ่งเนน้การวิจยัและพฒันา การเป็นหุน้ส่วนกบั Microsoft ทาํใหโ้ซลชูนัจาก Epicor เป็นนวตักรรมท่ีอยู่

ในตลาดขนาดกลางและขนาดเล็ก 

8) Abas : มีขีดความสามารถในวงกวา้งสาํหรบัผูผ้ลิตขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สาํหรบับรษิัทท่ีเป็นผูผ้ลิตตามคาํสั่ง

ของลกูคา้ และตอ้งปรบัเปล่ียนผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการใหก้บัลกูคา้ 

9) Deltek : เป็นผูพ้ัฒนาระบบท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เสนอโซลูชันท่ีหลากหลายสาํหรบับริษัทขนาดเล็กถึง

ขนาดใหญ่ มีความยืดหยุ่นในการทาํงานขัน้พืน้ฐานและขัน้สงู 

10) Sage : มีฟังกช์นัการใชง้านท่ีครบวงจร อินเตอรเ์ฟซสามารถใชง้านไดง้่าย และผลิตภณัฑเ์ป็นท่ียอมรบัในตลาด 

โดยการจัดอันดับนั้น พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของผู้พัฒนาระบบ และความแข็งแกร่งในการใช้งานใน

อตุสาหกรรมท่ีหลากหลาย 

 

นอกจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแลว้ กลุ่มลูกคา้หลักของทางบริษัทฯ ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยสาํคัญท่ีส่งผลถึงการ

ประกอบกิจการของบรษิัทฯ ดงันัน้ การเติบโตของอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง (Property and Construction) ใน

หมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์(Property Development) อุตสาหกรรมการบริการ (Services) ในหมวดธุรกิจการแพทย ์

(Health Care Services) และอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) โดยเฉพาะหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking) ประกันภยั

และประกนัชีวิต (Insurance)  ย่อมส่งผลกระทบถึงรายไดข้องบรษิัทฯ โดยรายละเอียดของแต่ละอตุสาหกรรม มีดงันี ้ 

 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (Property and Construction) 

ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยถื์อเป็นอีกหน่ึงในภาคธุรกิจท่ีแทจ้รงิ (Real Sector) ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย มลูค่ากว่า 9 

แสนลา้นบาท ราวรอ้ยละ 6 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) จากศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ประมาณการหน่วย

เหลือขายท่ีอยู่อาศยัในจงัหวดัหลกัภูมิภาค 20 จงัหวดั ณ สิน้ปี 2562 มีจาํนวนประมาณ 109,000 หน่วย และคาดว่า ณ สิน้ปี 

2563 จะมีจาํนวนประมาณ 87,000 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 20.10 เมื่อเทียบกบัช่วงสิน้ปี 2562 

ในปี 2562 ภาคธุรกิจเผชิญกบัปัจจยัรุมเรา้ ส่วนหน่ึงเป็นผลของเกณฑก์าํกบัดแูลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) กาํหนดเพดานอตัราส่วนเงินใหสิ้นเชื่อต่อมลูค่าหลกัประกัน (LTV ratio) ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 เมษายน 

2562 ทาํใหก้ารเขา้ถึงสินเชื่อของคนอยากมีบา้นยากขึน้ 

อย่างไรก็ตาม ผูต้รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) และรกัษาการผูอ้าํนวยการศูนยข์อ้มลูอสังหาริมทรพัย ์

ประเมินสถานการณต์ลาดท่ีอยู่อาศยัปี 2562 ว่ายอดการโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2562 ดีขึน้จากท่ีคาดไว ้โดยติดลบราวรอ้ยละ 2 

นอ้ยกว่าท่ีคาดการณไ์วว้่าจะตดิลบรอ้ยละ 8.1 เน่ืองจากมีมาตรการรฐัมาพยงุสถานการณ ์ไดแ้ก่ โครงการ “บา้นดีมีดาวน”์ เพ่ือ
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เป็นการลดภาระและสนบัสนุนใหป้ระชาชนทั่วไปมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง ซึ่งนบัเป็นการออกมาตรการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ

ลดภาระรายจ่ายในการซือ้ท่ีอยู่อาศยัเป็นครัง้ท่ี 3 ในรอบปี 2562 นี ้

ในปี 2563 ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัยไ์ดค้าดการณว์่าปัจจยับวก จะมาจากมาตรการชว่ยกระตุน้อสงัหารมิทรพัยจ์าก

รฐับาล โดยใหม้ีการลดคา่ธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจาํนอง เหลือเพียงรอ้ยละ 0.01 ตัง้แต่เดือนพฤศจกิายน 2562 ไป

จนถึงสิน้ปี 2563 เฉพาะท่ีอยู่อาศยัในระดบัราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาท จากผูป้ระกอบการโดยไม่นบัรวมบา้นมือสอง ซึ่งคาดว่าจะ

ทาํใหม้กีารเรง่โอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยูอ่าศยัจากผูป้ระกอบการ และดดูซบัอปุทานเหลือขายในตลาดออกไป จนสามารถปรบัสมดลุ

ของอปุทานเหลือขายใหต้ ํ่ากวา่คา่เฉล่ีย 5 ปี ท่ีมีจาํนวนเหลือขายเฉล่ีย 106,790 หน่วย ได ้

 

ธุรกิจการแพทย ์(Health Care Services) 

จากการคาดการณข์องทริส เรตติง้ (“TRIS Rating”) ในปี 2562 ธุรกิจโรงพยาบาลโดยเฉพาะภาคเอกชนในประเทศ

ไทยจะยังคงเติบโตต่อเน่ืองไดร้อ้ยละ 5 ถึงรอ้ยละ 7 ต่อปีในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ โดยการเติบโตจะมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ไดแ้ก่ 

จาํนวนประชากรสงูอายุท่ีเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงความตอ้งการท่ีเพ่ิมมากขึน้จากประเทศเพ่ือนบา้น ซึ่งช่วยชดเชยความตอ้งการ

จากกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลางท่ีชะลอตวัลง บรษิัทส่วนใหญ่จะเนน้การยกระดบัการใหบ้รกิารและการเพ่ิมอตัราการครอง

เตียง นอกจากนี ้ค่าใช้จ่ายในการรักษาท่ีเพ่ิมขึน้ประกอบกับการท่ีประชากรมีอายุท่ียืนยาวขึน้ทาํให้คาดว่าบริษัทประกัน

สุขภาพจะเขา้มามีบทบาทมากขึน้ในอุตสาหกรรมนี ้ความแออัดในโรงพยาบาลรฐัและระยะเวลาในการรอรบัการรกัษาท่ี

ค่อนขา้งนานทาํใหผู้ป่้วยท่ีมีฐานะปานกลางถึงสูงมีแนวโนม้ท่ีจะไปรบับริการท่ีโรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมมากขึน้ อย่างไรก็ดี 

ค่าใชจ้่ายการใหบ้รกิารทางดา้นสขุภาพท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3 ถึงรอ้ยละ 5 ต่อปี ทาํใหจ้าํนวนประชาชนหนัไปทาํ

ประกันสุขภาพเพ่ิมมากขึน้เพ่ือช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายในกรณีเจ็บป่วย และจะส่งผลใหโ้รงพยาบาลเอกชนสามารถเติบโตได้

ต่อเน่ืองในระยะยาว  

 การแพทยไ์ดเ้รง่สรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ธุรกจิโดยมุง่เนน้ไปในทางการดแูลสขุภาพของผูส้งูอาย ุการป้องกนัก่อนเจ็บป่วย 

การแพทยเ์ฉพาะทาง และนวตักรรมทางการแพทย ์ประกอบกับโครงสรา้งของประชากรไทยท่ีกาํลงักา้วสู่สงัคมผูส้งูอายอุย่าง

สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี ้ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐต่างตระหนักถึงความสาํคัญของสุขภาพมากขึน้ ส่งผลให้จํานวน

ผูร้บับริการดา้นสขุภาพทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (2557 - 2561) จากขอ้มลูของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จากการศกึษาบริษัทกลุ่มตวัอย่าง พบว่า จาํนวนผูใ้ชบ้ริการชาวไทยและชาวต่างชาตเิติบโต

เฉล่ียรอ้ยละ 5.3 และ 5.1 ต่อปีตามลาํดบั ซึ่งสะทอ้นเป็นผลกาํไรสทุธิของธุรกิจท่ีเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 8.5 ต่อปี ในช่วง 5 ปีท่ี

ผ่านมา จากการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรา้งทางประชากรไทยดงักล่าว และชาวต่างชาติท่ีมาใชช้ีวิตหลงัเกษียณในประเทศไทย

เพ่ิมขึน้ เป็นปัจจยับวกท่ีสาํคญัต่อการเติบโตของธุรกิจการแพทยใ์นอนาคต อย่างไรก็ตาม การยกระดบับรกิารของโรงพยาบาล

รฐัในรูปแบบท่ีทดัเทียมโรงพยาบาลเอกชนอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายฐานจาํนวนผูใ้ชบ้ริการในโรงพยาบาลเอกชน ดงันัน้ 

การลงทนุของธุรกิจการแพทยท่ี์มุ่งเนน้การพฒันานวตักรรม และรูปแบบบรกิารท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายจะช่วย

สรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี 

การเติบโตสงูนาํมาซึ่งการแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจใหบ้ริการดา้นสุขภาพในปัจจุบัน ส่งผลใหส้ถานพยาบาลหลาย

แห่งจาํเป็นตอ้งปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ซึ่งแนวทางหน่ึงคือ  การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการดา้นการแพทยแ์ละ

สขุภาพท่ีทนัสมยั นอกเหนือจากการนาํเขา้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการและเพ่ิมโอกาสใน
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การดงึดดูลกูคา้มากขึน้  ตวัอย่างเช่น การพฒันาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System) เพ่ือนาํเขา้

มาช่วยในกระบวนการรกัษาพยาบาลใหม้ีความคล่องตวัขึน้ เริ่มตัง้แต่การรบัผูป่้วยเขา้มาในระบบ ผ่านงานเวชระเบียนท่ีเก็บ

ขอ้มลูของผูป่้วย อาทิ เช่น ประวตัิการรกัษา การแพย้า ตารางนดัแพทย ์สิทธิในการรกัษาพยาบาล (ประกันสงัคม ขา้ราชการ 

บตัรทอง) โดยแพทยแ์ละเภสชักรสามารถดูประวตัิคนไขไ้ดท้นัที ลดปัญหาการจ่ายยาผิดและการคลาดเคล่ือนของขอ้มลู หรือ

การพัฒนานวตักรรมการรกัษาผูป่้วยโรคหืดเรือ้รงัขัน้รุนแรง โดยใชว้ิธีจีห้ลอดลมดว้ยความรอ้น (Bronchial Thermoplasty

) และการส่องกลอ้งแทนการใชย้าในรูปแบบเดิม นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยใหผู้ป่้วยลดปริมาณการกินยาและฉีดยาไดเ้ป็น

เวลานานถึง 5 ปี ช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายและงบประมาณในการรกัษาผูป่้วยปีละหลายแสนบาทต่อคน 

นอกจากนี ้จากสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการลงทุนจากหลายสถาบนัใหค้วามเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกันว่า กลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลจะมีทิศทางการเติบโตท่ีดี เพราะมีคนมีความตื่นตวัต่อโรคมาก ทาํใหแ้มจ้ะ

เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยเก่ียวกับทางเดินหายใจ ก็จะเข้ามารับการตรวจรักษา การเกิดโรคระบาดนับเป็นปัจจยัท่ีเหนือการ

คาดหมายและการคาดการณ ์ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบในระยะยาว 

 

รูปภาพที ่4: ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพในช่วง 5 ปี (2557 – 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

อุตสาหกรรมธุรกิจการเงนิ (Financials) 

 ในช่วงปีผ่านมาถือเป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสดุในวงการดงัล่าว เพราะการเขา้มา Disrupt ของกลุ่มฟินเทค ท่ี

ทาํใหภ้าพรวมอตุสาหกรรมการเงินตอ้งปรบัตวัอย่างรวดเรว็ อีกทัง้พฤติกรรมของคนท่ีเขา้สู่การใชโ้มบายแอพพลิเคชนัในการใช้

จ่ายมากขึน้ ทาํใหผู้ใ้หบ้รกิารตอ้งปรบักลยทุธใ์หม่ใหท้นักบัเทรนดท่ี์เปล่ียนไปอย่างรวดเรว็ ทัง้การยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอน 

ซึ่งถือเป็นหน่ึงในท่อนํา้เลีย้งหลกั การลงทุนดา้นเทคโนโลยีอย่างมหาศาลเพ่ือปรบัตวัเขา้สู่ยุคดิจิทลั รวมถึงการรบัมือกับกลุ่ม

ฟิคเทคท่ีเดินหนา้ทาํตลาดอยา่งรุนแรง 

 สาํหรบัผลการดาํเนินงานของระบบธนาคารพาณิชยข์องปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้ปิดเผยขอ้มลูว่าระบบ

ธนาคารพาณิชยม์ีความมั่นคง ระดบัเงินกองทนุและเงินสาํรองอยู่ในระดบัสงู สามารถรองรบัความทา้ทายจากความไม่แน่นอน

ของภาวะเศรษฐกิจได ้ผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิชยป์รบัดีขึน้จากการรบัรูก้าํไรพิเศษเป็นสาํคญั ขณะท่ีการเติบโต
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ของสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

 ระบบธนาคารพาณิชยม์ีเงนิกองทนุทัง้สิน้ 2,845 พนัลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากการจดัสรรกาํไรเขา้เป็นเงนิกองทนุ การออก

หุน้เพ่ิมทุนของธนาคารพาณิชยข์นาดกลางแห่งหน่ึงเพ่ือรองรบัการควบรวมกิจการ รวมถึงการออกตราสารหนีด้อ้ยสิทธิ ส่งผล

ใหอ้ตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์ส่ียง (BIS ratio) เพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ีรอ้ยละ 19.6 เงินสาํรองของระบบธนาคารพาณิชยอ์ยู่ใน

ระดับสูงท่ี 701.2 พันลา้นบาทเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 32.4 พันลา้นบาท ขณะท่ีอัตราส่วนเงินสาํรองท่ีมีต่อสินเชื่อดอ้ยคุณภาพ 

(NPL coverage ratio) ทรงตวัท่ีรอ้ยละ 149.9 ดา้นอตัราส่วนสินทรพัยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรบักระแสเงินสดท่ีอาจไหลออกใน

ภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยู่ในระดบัสงูท่ีรอ้ยละ 187.5 

  ปี 2562 ระบบธนาคารพาณิชยม์ีกาํไรสทุธิ 270.9 พนัลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 30.8 ซึ่งเป็นผลจากการ

รบัรูก้าํไรพิเศษจากการขายเงินลงทนุเป็นสาํคญั ทัง้นี ้ระบบธนาคารพาณิชยย์งัมีรายไดด้อกเบีย้สทุธิเพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของ

สินเชื่อรายย่อย ขณะท่ีรายไดค้่าธรรมเนียมสทุธิลดลงเล็กนอ้ยจากรายไดค้่าธรรมเนียมการโอนเงินและรายไดค้่านายหนา้ขาย

หลกัทรพัย ์โดยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยเ์ฉล่ีย (Return on Assets: ROA) เพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ีรอ้ยละ 1.39 จากรอ้ยละ 1.11 

ในปีก่อน ขณะท่ีอตัราส่วนรายไดด้อกเบีย้สทุธิต่อสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายไดด้อกเบีย้เฉล่ีย (Net Interest Margin: NIM) ทรง

ตวัท่ีรอ้ยละ 2.73  

สาํหรบัแนวโนม้ในอนาคต จากบทความ Accelerate Digital: 12 Trends Reshaping Banking ของ Infosys Finacle 

วงการธนาคารทั่วโลกกาํลงัเขา้สู่ยุคดิจิทลั เทคโนโลยีท่ีเขา้มาท่ีเขา้มามีบทบาท ไดแ้ก่ Artificial Intelligence (AI) และบล็อก

เชน (Blockchain) ในปีท่ีผ่านมา หลายธนาคารไดน้าํเทคโนโลยีดงักล่าวมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือยกระดบัการใหบ้ริการทางการเงิน 

แนวโนม้ของเทคโนโลยีหลงัปีนี ้จะเนน้ท่ีการขยายบทบาทและเพ่ิมศกัยภาพ  ฐานความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจธนาคารจะ

เปล่ียนจากขนาดสินทรัพย์ไปเป็นความสามารถในการบริหารข้อมูล ซึ่งมีความสาํคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการลูกค้า 

โดยเฉพาะการสรา้งประสบการณล์กูคา้ธนาคารแบบปัจเจกใหม้ีความเฉพาะบุคคล (Personalization) มากยิ่งขึน้โดยการใช้

เทคโนโลยี AI ช่วยวิเคราะหแ์ละเรียนรูพ้ฤติกรรมของลูกคา้เพ่ือออกแบบการส่ือสารกับลูกคา้เป็นรายบุคคลและนาํเสนอ

ผลิตภณัฑห์รือบรกิารท่ีตรงใจลกูคา้ โดย AI ถกูนาํมาใชใ้นกระบวนการการทาํงานทางการเงินในดา้นต่าง ๆ  อาทิ การใหบ้รกิาร

ลูกคา้ส่วนบุคคล เพ่ือเป็นการใหบ้ริการส่วนบุคคลผ่านแพลตฟอรม์ออนไลนเ์รียกว่า Chatbot หรือการใหบ้ริการในรูปแบบ

หุ่นยนตเ์รียกว่า Robotic Advisor ท่ีสามารถโตต้อบดว้ยภาษามนุษย ์(Natural Language Processing: NLP) การวิเคราะห์

และตดัสินใจดา้นการลงทนุ (Data Analysis and Investment Decision) เทคโนโลยี AI สามารถวิเคราะหข์อ้มลูเชิงลกึ (Deep 

Learning) และตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีความซับซอ้นสูง ยิ่งมีขอ้มูลมาก (Big Data) ก็จะทาํใหก้ารตัดสินใจมีประสิทธิภาพ การ

บริหารความเส่ียง (Risk Management) การตรวจจบัการฉอ้โกง (Fraud Monitoring) เทคโนโลยีดงักล่าวสามารถตรวจดแูบบ

แผนกิจกรรมหรือพฤติกรรมของบัญชีผูใ้ชทุ้กบัญชีไดอ้ย่างสมํ่าเสมอและเมื่อพบส่ิงท่ีผิดปกติไปจากรูปแบบการใชง้านของ

เจา้ของบญัชี ระบบจะเขา้ไปตรวจสอบอย่างละเอียด และตอบสนองต่อส่ิงท่ีมีแนวโนม้ผิดปกติไดแ้บบ Real-time ในส่วนของ

บล็อกเชน การดาํเนินธุรกิจเริ่มใชเ้ทคโนโลยีดงักล่าวเต็มจวัในอตัราเรง่ท่ีสงูขึน้และในขอบเขตท่ีกวา้งขึน้ สาํหรบัปี 2562 ท่ีผ่าน

มา นอกจากประโยชนใ์นการลดตน้ทุนแลว้ บล็อกเชนยงัสามารถสรา้งรายไดไ้ดอี้กดว้ย โดยบทบาทท่ีสาํคญัของบล็อกเชนใน

ธุรกิจธนาคารจะมุ่งไปท่ีการแลกเปล่ียนขอ้มลูทางการเงิน (Information Ledger) และการเปล่ียนแปลงเอกสารทางกฎหมาย 

(Notary Ledger) เป็นหลกั 
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ภาวะการแข่งขัน 

จากข้อมูลส่วนภาวะอุตสาหกรรม Salesforce และ Oracle เป็นซอฟตแ์วรร์ะบบท่ีมีส่วนแบ่งทางตลาดมากท่ีสุด

อนัดบัตน้ ๆ ของโลก โดยท่ีสาํหรบัสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทย มีบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจดงักล่าว

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยมีการแข่งขันทั้งดา้นราคาและ คุณภาพของการบริการ รวมถึงกลยุทธ์ในการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่

ลกูคา้ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเนน้ดา้นคณุภาพของการบริการ และกลยุทธใ์นการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ลกูคา้ โดยรายชื่อคู่แข่งของบรษิัทฯ 

สามารถแสดงได ้ดงันี ้ 

หน่วย : บาท 

รายชื่อบรษิัทท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร ์Salesforce รายไดใ้นปี 2561  กาํไรสทุธิในปี 2561  

บรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั  211,048,269.43  32,991,639.99 

บรษิัท คลาวด ์ดี คอนซลัติง้ จาํกดั - - 

บรษิัท โพลิมอรฟ์ จาํกดั 16,810,293.38  83,763.70 

บรษิัท เอ็มอินเทลลิเจนซ ์จาํกดั  7,423,232.67  1,069,382.52 

หน่วย : บาท 

รายชื่อบรษิัทท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร ์Oracle รายไดใ้นปี 2561  กาํไรสทุธิในปี 2561  

บรษิัท ฮิตาชิ คอนซลัติง้ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั  128,576,029.00  4,486,636.00 

บรษิัท อินโนเปีย (ประเทศไทย) จาํกดั  347,694.14  -119,487.02 

บรษิัท เอ็ม ซี อาร ์คอนซลัติง้ จาํกดั  94,002,177.53  -5,876,007.70 

บรษิัท เอ-โฮสต ์จาํกดั  473,374,044.10  16,970,175.21 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูรายไดจ้ากฐานขอ้มลูของบรษิัท บิซิเนส ออนไลน ์จาํกดั (มหาชน) 

 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วรใ์หก้บัตราสินคา้จาํนวน 2 ตราสินคา้ ดงันี ้

ผูแ้ต่งตัง้ ประเทศ ประเภทซอฟตแ์วร ์

Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. สิงคโปร ์ ระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) 

บรษิัท ออราเคิล คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จาํกดั. ไทย ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร  (ERP) 

 

บรษิัทฯ มียอดการสั่งซือ้ในปี 2560 ถึงปี 2561 จะมาจาก Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. เพียงรายเดียว ซึ่งเป็นผู้

จดัจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วร ์Salesforce จึงทาํใหย้อดการจดัซือ้มาจากต่างประเทศ และสกุลเงินเป็น ดอลลารส์หรฐั ทัง้หมด 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด (“บริษัทย่อย”) จึงทาํใหม้ีผูผ้ลิตระบบซอฟตแ์วรร์าย

ใหญ่เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ บรษิัท ออราเคิล คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งเป็นผูพ้ฒันาระบบภายในประเทศ  

javascript:showCompanyProfile('0125552015443','1')
javascript:showCompanyProfile('0105557111416','1')
javascript:showCompanyProfile('0105550033037','1')
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บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจดัหาผลิตภณัฑช์นิดระบบซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) ทัง้หมดมาจาก

ต่างประเทศ และผลิตภณัฑช์นิดระบบซอฟตแ์วรว์างแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ทัง้หมดจากในประเทศ นอกจากนีบ้รษิัทย่อย

มีการจดัซือ้ซอฟตแ์วรร์ะบบอ่ืน ๆ จากหลายผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรร์ะบบ เพ่ือสามารถนาํมาใชง้านควบคู่กับ ซอฟตแ์วรว์างแผน

ทรพัยากรองคก์ร (ERP) โดยมีทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ 

โดยตัง้แต่ปี 2560 ถึง ปี 2562 สามารถแบ่งรายละเอียดการจดัซือ้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได ้ดงันี ้

ปี 
ยอดการจดัซือ้ตา่งประเทศ ยอดการจดัซือ้ภายในประเทศ รวม 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท 

ปี 2560 92.24 100.00 - 0.00 92.24 

ปี 2561 87.81 100.00 - 0.00 87.81 

ปี 2562 96.53 79.90 24.28 20.10 120.81 

 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีขัน้ตอนการสั่งซือ้สินคา้จากตวัแทนจาํหน่าย ดงันี ้

1. หลงัจากไดค้วามตอ้งการจากลกูคา้แลว้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะส่งรายละเอียดต่าง ๆ ใหต้วัแทนจาํหน่ายโดยจะเจรจา

เร่ืองราคาระหว่างลกูคา้และตวัแทนจาํหน่าย เพ่ือใหไ้ดก้าํไรขัน้ตน้ท่ีบรษิัทฯ กาํหนด 

2. หลงัจากตกลงราคาระหว่างลกูคา้และตวัแทนจาํหน่ายแลว้เสร็จ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะทาํการสั่งซือ้สิทธิการใชง้าน

จาก Saleforce.com Singapore Pte. Ltd. หรือบริษัท ออราเคิล คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จาํกัด และทาํการจาํหน่าย

สิทธิการใช้งานดังกล่าวให้แก่ลูกคา้ โดยภายหลังจากการจาํหน่ายสิทธิการใช้งาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้

ใหบ้ริการสนับสนุนเก่ียวกับการใชร้ะบบ (MA) การตอบคาํถามทางโทรศัพท ์และใหบ้ริการบาํรุงรกัษาโดยร่วมมือกัน

ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและตวัแทนจาํหน่าย ซึ่งจะทาํใหลู้กคา้สามารถทาํการอพัเกรดรุ่น (Version) ของระบบ

บริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) และระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทาํงานได้

ตลอดอายกุารใชบ้รกิารของลกูคา้ 

2.5 งานทียั่งไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี - 
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ผูล้งทนุควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียง รวมทัง้รายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีปรากฎในเอกสารอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจลงทนุ 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบับนีเ้ป็นปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และมูลค่าหุน้ของบริษัทฯ ได ้โดยปัจจยั

ความเส่ียงท่ีระบใุนเอกสารฉบบันีอ้าจไม่เป็นปัจจยัความเส่ียงทัง้หมดท่ีมีอยู่ อาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ ยงัไม่อาจ

รบัทราบได ้และอาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการท่ีบริษัทฯ เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อบริษัทฯ ในขณะนี ้แต่

ในอนาคต อาจกลายเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อรายได ้ผลกาํไรของบริษัทฯ ก็ได ้ดงันัน้ ก่อน

การตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุควรใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มลูอย่างรอบคอบ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาํคัญของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจ โดย

สามารถจาํแนกความเส่ียงท่ีสาํคญัได ้ดงันี ้

 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้พัฒนาระบบซอฟตแ์วร ์(Supplier) น้อยราย 

ปัจจุบัน การจัดหาผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร ์บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทาํการสั่งซือ้จากผูพ้ัฒนาระบบซอฟตแ์วร ์โดย

ผูพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วรร์ายใหญ่ 2 ราย ไดแ้ก่ Salesforce และ Oracle โดยในปี 2560 จนถึงปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย

ไดม้ีการสั่งซือ้ผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วรจ์ากผูพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วรร์ายใหญ่เป็นสดัส่วน ดงันี ้ 

                                                    หน่วย : รอ้ยละ  

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 

Salesforce 100.00 100.00 79.15 

Oracle - - 18.43 

ผูพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วรร์ายอ่ืน ๆ - - 2.42 

*หมายเหตุ: บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“IIG”) ทาํการซือ้หุน้สามญัของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด (“ICE”) ณ วนัที่ 27 มีนาคม 

2562 จึงทาํใหข้อ้มลูทางการเงินของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั จะปรากฎในขอ้มลูทางการเงินรวมตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

จากขอ้มลูขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีความเส่ียงในการพ่ึงพิงผูพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วรใ์นการดาํเนิน

ธุรกิจ หากมีเหตุให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกยกเลิกสัญญาในการเป็นตัวแทนจัดจาํหน่าย หรือหากลูกค้าติดต่อสั่งซือ้

ผลิตภณัฑจ์ากบรษิัทผูพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วรโ์ดยตรงหรือผ่านตวัแทนจาํหน่ายรายอ่ืน อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได ้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ 

(CRM) ดว้ยระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 และบรษิัทย่อยคือ ICE Consulting เป็นตวัแทนจาํหน่าย

และใหบ้ริการออกแบบติดตัง้วางระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ดว้ยระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2538 บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือเป็นตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่เพียงไม่ก่ีรายในประเทศไทย ประกอบทางบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยกบัมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบับรษิัทผูพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วรม์าตลอดระยะเวลาท่ีดาํเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน  

3. ปัจจัยความเสี่ยง 
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อีกทัง้ ผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วรท่ี์ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นตวัแทนจาํหน่าย เป็นซอฟตแ์วรร์ะดบัองคก์รขนาดใหญ่ 

(Enterprise Software) ท่ีมีขีดความสามารถสงูและมีความสลบัซบัซอ้น จึงมีความจาํเป็นท่ีผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรจ์ะตอ้งพ่ึงพาคู่

คา้ในประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีบคุลากรจาํนวนมากในการออกแบบและวางระบบใหซ้อฟตแ์วรน์ัน้ ๆ สามารถถกูติดตัง้

ใหท้าํงานไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้แต่ละรายในแต่ละอุตสาหกรรม อีกทัง้ยงัตอ้งดแูลบาํรุงรกัษาระบบใหท้นัสมยัอยู่

เสมอและทาํงานไดอ้ย่างดีในระยะยาว ซึ่งการใหบ้รกิารแบบครบวงจรดงักล่าว ถือเป็นจดุแข็งของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัใหค้วามสาํคญัต่อความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการสามารถออกแบบและ

พัฒนาซอฟตแ์วรม์าอย่างต่อเน่ือง และสามารถพัฒนาซอฟตแ์วรจ์ากผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรร์ะบบรายอ่ืนได ้ดังนั้นหากมีเหตุให้

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่สามารถเป็นตวัแทนจาํหน่ายใหแ้ก่ Salesforce และ Oracle ได ้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยก็ยงัสามารถ

หาผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรร์ะบบรายอ่ืนมาเป็น Supplier ได ้ทาํใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะยงัคงรกัษาความเป็นผูน้าํ

ในการเป็นท่ีปรกึษาทางดา้นเทคโนโลยีในอตุสาหกรรมได ้ 

 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึง่พิงลกูคา้รายใหญ่ 

ตัง้แต่ปี 2560 บรษิัทฯ มีการขายผลิตภณัฑแ์ละบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

โดยในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่ดงักล่าวเป็นจาํนวน 100.01 ลา้นบาท และ 101.53 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 57.11 และรอ้ยละ 49.76 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทฯ 

ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 ทาํใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่ลดลงอย่างมี

นยัสาํคญั ในปี 2562 หลงับริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้ของบริษัทย่อย รายไดจ้ากธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) มีจาํนวน 110.14 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 27.81 ของรายไดร้วม โดยไม่นับรวมถึงรายไดอ่ื้น หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสีย

ลกูคา้รายใหญ่ไป อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อรายไดข้องบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดม้ีการขยายขอบเขตการใหบ้ริการไปยงัส่วนอ่ืน ๆ  ซึ่งไดแ้ก ่การเป็นท่ีปรกึษา

ดา้นการวางแผนกลยทุธ ์ดา้นแบรนดแ์ละดา้นการสรา้งประสบการณล์กูคา้ รวมทัง้ดา้นการส่ือสารการตลาดดิจิทลั ทาํใหฐ้าน

ลูกคา้มีความหลากหลายมากขึน้ อีกทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีแผนในการกระจายการขายผลิตภัณฑแ์ละบริการไปยงั

ลูกคา้รายอ่ืน รวมถึงรายย่อยเพ่ิมมากขึน้ นอกจากนี ้จากการท่ีบริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้สามัญของบริษัทย่อยยังทาํใหส้ัดส่วนการ

พ่ึงพิงลกูคา้รายใหญ่ลดนอ้ยลงอย่างเห็นไดช้ดั โดยลดลงจากรอ้ยละ 49.76 ในปี 2561 เหลือรอ้ยละ 27.81 ในปี 2562 

 

3.1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการสั่งซือ้ระบบซอฟตแ์วรบ์ริหารจดัการความสมัพันธก์ับลกูคา้ (CRM) ภายใตร้ะบบซอฟตแ์วร์

ของ Salesforce จากต่างประเทศโดยตรง ซึ่งการชาํระเงินจะใชส้กลุดอลลารส์หรฐั (USD) เป็นหลกั และในปี 2562 บรษิัทฯ ได้

เขา้ซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด โดยการสั่งซือ้ระบบซอฟตแ์วรว์างแผนทรพัยากรองคก์รของบริษัทย่อยนัน้ 

ส่วนมากเป็นการสั่งซือ้ภายในประเทศ มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีเป็นการสั่งซือ้จากต่างประเทศ โดยยอดการสั่งซือ้ระบบซอฟตแ์วรใ์น

สกุลเงินต่างประเทศในปี 2560 จนถึงปี 2562 คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 และรอ้ยละ 79.15 ของยอดการสั่งซือ้
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ทั้งหมด ตามลาํดับ ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอาจมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อผลประกอบการของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย อย่างมีนยัสาํคญั 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมีนโยบายการทาํสญัญาซือ้

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีผลกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 1.15 

ลา้นบาท  และในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 0.60 ลา้นบาท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward 

Contract) รวม 2 ลา้นเหรียญสหรฐั นอกจากนี ้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่มีนโยบายในการเก็งกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

3.1.4 ความเสี่ยงจากการพึง่พิงผู้บริหารและบุคลากรทีมี่ประสบการณแ์ละความสามารถ 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือธุรกิจท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกคา้ (CRM) และระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) รวมถึงการเป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบซอฟตแ์วร ์

และธุรกิจท่ีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธ ์ดา้นแบรนดแ์ละดา้นการสรา้งประสบการณล์กูคา้ รวมทัง้ดา้นการส่ือสารการตลาด

ดิจิทลั โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือ นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ซึ่งเป็นผูม้ีประสบการณใ์น

อุตสาหกรรมดงักล่าวมาเป็นเวลานานกว่า 28 ปี จึงมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับซอฟตแ์วรแ์ละความตอ้งการของลกูคา้เป็น

อย่างดี นอกจากนี ้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยยงัตอ้งอาศยับคุลากรท่ีมีความรูแ้ละความสามารถเฉพาะดา้น มีความเขา้ใจเก่ียวกบั

การใชง้านซอฟตแ์วรแ์ละระบบการทาํงานของลกูคา้เป็นอย่างดี เพ่ือท่ีจะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้รายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเทคนิค

หรือฝ่ายผลิตภณัฑท่ี์จะตอ้งมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมใหเ้ชื่อมต่อกบัระบบซอฟตแ์วรต์่าง ๆ ออกแบบโซลชูนัใหต้อบ

โจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ ในส่วนของฝ่ายบรกิารลกูคา้ ก็ตอ้งนาํความตอ้งการของลกูคา้มาประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ  เพ่ือ

ทาํให้งานสาํเร็จลุล่วง จะเห็นไดว้่าบุคลากรมีความสาํคัญกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะผูบ้รหิาร ท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเรจ็ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ดงันัน้ หากบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยไม่สามารถรกัษา

ผูบ้ริหารและบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ และไม่สามารถหาผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีเหมาะสมมาทดแทนได ้บริษัทฯ และ

บรษิัทย่อยอาจไดร้บัผลกระทบทางลบ ทัง้ในดา้นการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไดต้ระหนักถึงความสาํคัญของพนักงาน ไดม้ีการสาํรวจความมั่นใจของพนักงานต่อ

องคก์รอย่างสมํ่าเสมอ มีการจดัทาํโครงการ Employee Engagement ทาํใหพ้นกังานมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

จดัทาํ Career Path อย่างชดัเจนใหก้บัพนกังาน วางแผนนโยบายพฒันาพนกังาน เพ่ือพฒันาพนกังานในอนาคตอย่างต่อเน่ือง 

และลดโอกาสท่ีพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะลาออก นอกจากนี้สําหรับพนักงานท่ีมี

ความสามารถและผลงานโดดเดน่ก็จะไดร้บัโอกาสใหม้คีวามกา้วหนา้ เติบโตอย่างรวดเรว็ (Fast Track Program) อีกทัง้ บรษิัท

ฯ และบริษัทย่อยยังมีการเตรียมผูบ้ริหารไวเ้พ่ือใหม้ีความสามารถและความพรอ้มในการท่ีจะขึน้มาเป็นประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารในอนาคต ในกรณีท่ีมีเหตุใหบุ้คลากรสาํคัญไม่สามารถปฏิบัติงานไดใ้นอนาคต สาํหรบัเงินเดือนของพนักงานและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นจัดอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม สามารถแข่งขันกับตลาดได้ เมื่อเทียบกับบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ ซึ่งเป็นองคก์รชัน้นาํในประเทศไทย 

ลกัษณะงานมีความแปลกใหม่ ทา้ทายและเป็นเทคโนโลยีท่ีลํา้สมยัระดบัโลก จึงนบัเป็นโอกาสอนัดีท่ีผูบ้รหิารและบุคลากรจะ

ไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาความสามารถของตน พรอ้มกบัผลกัดนัใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยเติบโตยิ่งขึน้ไปในอนาคต 
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3.1.5 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างบุคลากรจากภายนอก (Sub-Contract)  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทีมงานท่ีเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นระบบซอฟตแ์วรแ์ละเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ฐานลกูคา้ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขยายตัวเพ่ิมขึน้มากอย่างมีนัยสาํคัญในแต่ละปี ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความ

จาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรจาํนวนมากในการปฏิบัติงาน ในบางครัง้ มีความจาํเป็นท่ีบริษัทฯ ตอ้งว่าจา้งบุคลากรภายนอกมา

ปฏิบัติงานในส่วนของงานพืน้ฐาน เช่น การแก้ไขปรับปรุงระบบตามความตอ้งการของลูกคา้ การจัดการและบาํรุงรกัษา

ซอฟตแ์วรร์ะบบ การจดัทาํและตรวจสอบการส่งมอบโครงการ ซึ่งส่วนมากมกัเป็นงานตามสญัญาของลกูคา้ในแต่ละโปรเจค็ 

และเป็นระยะเวลาอนัสัน้ หากบุคลากรท่ีบริษัทฯ ว่าจา้งมาปฏิบตัิงานนัน้ไม่สามารถปฏิตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

กาํหนดได ้อาจส่งผลกระทบถึงคณุภาพของผลงาน และชื่อเสียงของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ได ้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดค้าํนึงถึงความเส่ียงดังกล่าว จึงไดป้้องกันความเส่ียง โดยไดร้ะบุในสัญญาการว่าจ้าง

บุคลากรภายนอกถึงวตัถุประสงค ์เงื่อนไข และขอบเขตการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน รวมถึงบทลงโทษและภาระผูกพนัท่ีทางผู้

รบัจา้งจะตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบ หากไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาจนโครงการแลว้เสร็จสมบูรณไ์ด ้นอกจากนี ้บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยยงัไดร้ะบุถึงการชาํระค่างวด ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะชาํระค่างวด ก็ต่อเมื่องานตามสญัญาสาํเร็จลลุ่วง และ

ทางบริษัทฯและบริษัทย่อย ไดร้บัการชาํระเงินจากลกูคา้แลว้เท่านัน้ แสดงถึงความรบัผิดชอบท่ีทางผูร้บัจา้งและบริษัทฯ และ

บรษิัทย่อยมีรว่มกนั มิไดเ้ป็นความเส่ียงท่ีถกูโอนมายงับรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยทัง้หมดเพียงฝ่ายเดียว อีกทัง้ บรษิัทฯ และบรษิัท

ย่อย มีหัวหน้างานท่ีคอยตรวจสอบคุณภาพผลงานในแต่ละขั้นตอน และตรวจสอบงานก่อนส่งใหก้ับลูกคา้ จึงมั่นใจไดว้่า

คณุภาพผลงานของบคุลากรท่ีบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ว่าจา้งจากภายนอกนัน้ จะไม่แตกต่างจากคณุภาพผลงานของบคุลากร

ภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเอง 

 

3.1.6 ความเสี่ยงจากความไม่สมํ่าเสมอของรายได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย หาลกูคา้รายใหม่จากการเขา้ไปนาํเสนองานใหแ้ก่ลกูคา้เพ่ือใหล้กูคา้ซือ้บริการจากบรษิัทฯ 

และบริษัทย่อย อีกทัง้ สญัญาท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยทาํกบัลกูคา้นัน้ มกัเป็นสญัญาท่ีตอ้งไดร้บัการต่ออายุรายปี ในภาวะท่ี

เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน หากลกูคา้ไม่ไดเ้ลือกบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผูใ้หบ้ริการ หรือเลือกท่ีจะเปล่ียนผูใ้หบ้รกิารเมื่อ

สัญญาครบกาํหนดอายุ หรือกล่าวไดว้่าลูกคา้ไม่ต่อสัญญากับบริษัทฯ ในรอบสัญญาถัดไป อาจจะส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบการของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  

ความเส่ียงตามท่ีไดก้ล่าวมานัน้ถือเป็นความเส่ียงในการประกอบธุรกิจท่ีทกุองคก์รตอ้งเผชิญ ลกูคา้สามารถตดัสินใจ

เลือกผลิตภณัฑห์รือผูใ้หบ้ริการโดยคาํนึงถึงปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รของตน อย่างไรก็ตาม ในอตุสาหกรรมท่ีบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยดาํเนินธุรกิจนัน้ ส่ิงท่ีสาํคญัคือความเชี่ยวชาญและประสบการณ ์ซึ่งไดส้ะทอ้นออกมาผ่านคณุภาพของผลงาน 

หากบริษัทฯ มีความเป็นเลิศในผลิตภณัฑแ์ละบริการ ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ โอกาสท่ีลกูคา้จะเปล่ียนผูใ้หบ้ริการก็ลด

นอ้ยลง อีกทัง้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นพนัธมติรธุรกิจแบบยั่งยืน เป็นส่วนหน่ึงของการเติบโตและความสาํเร็จของลกูคา้

ในระยะยาว และตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจมา จะเห็นว่าบริษัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ โดยเฉพาะลกูคา้

รายใหญ่ ท่ีทาํการซือ้ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารเพ่ิมเติมจากบรษิัทฯ เสมอมา 
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3.1.7 ความเสี่ยงจากธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 

สาํหรบัธุรกิจใหบ้ริการจดัหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ บริษัทฯ จะศึกษาความตอ้งการของลกูคา้ก่อน และจะ

เขา้ทาํสญัญาเฉพาะในส่วนงานท่ีบริษัทฯ สามารถจดัหาบุคลากรมาไดอ้ย่างเพียงพอตามความตอ้งการของลกูคา้ อย่างไรก็

ตาม บริษัทฯ มีการรบัประกันคุณภาพของบุคลากรใหก้ับลูกคา้ หากบุคลากรท่ีบริษัทฯ จัดหามานั้น ไม่สามารถปฏิบัติงาน

ตามท่ีระบุในสัญญาได ้บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการจัดหาบุคลากรรายอ่ืนมาทดแทน หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาบุคลากรมา

ทดแทนได ้อาจเป็นเหตใุหล้กูคา้ยกเลิกสญัญา และเกิดผลกระทบดา้นชื่อเสียงและผลการดาํเนินงานของธุรกิจตามมา 

บุคลากรท่ีบริษัทฯ ว่าจา้งเพ่ือปฏิบตัิงานในส่วนธุรกิจดงักล่าว เป็นการว่าจา้งบุคลากรแบบชั่วคราว เพ่ือปฏิบตัิงาน

ตามความประสงคข์องลกูคา้ ซึ่งปัจจบุนั แนวโนม้ของบคุลากรดา้นเทคโนโลยีท่ีตอ้งการทาํงานแบบไม่ประจาํมีเพ่ิมสงูขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง อีกทัง้ บริษัทฯ ไดว้่าจา้ง recruiter ท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีเครือข่ายในการเขา้ถึงบุคลากรเหล่านี ้ทาํใหม้ั่นใจไดว้่า 

บรษิัทฯ จะสามารถหาบคุลากรมาแทดแทนใหก้บัลกูคา้หากมีเหตจุาํเป็น 

 

3.1.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยประกอบกิจการในอตุสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งเขา้มามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาํวนั การ

พฒันาของเทคโนโลยีนัน้เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ทาํใหธุ้รกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความสนใจและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ

ปรบัตวั นาํเทคโนโลยีมาปรบัใช ้หากธุรกิจไม่สามารถปรบัตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลง อาจส่งผลกระทบถึงผลประกอบการ

และการดาํรงอยู่ของธุรกิจได ้

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยก็ไดต้ระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเช่นกัน จึงไดม้ีการปรบัรูปแบบลกัษณะ

ผลิตภณัฑ ์บริการ ใหเ้หมาะสมและทนัต่อการเปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีอยู่เสมอ และเตรียมความพรอ้มของบุคลากรให้

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว รวมถงึการเตรียมความพรอ้มกบัตน้ทนุการพฒันาผลิตภณัฑ ์บรกิารและบคุลากรท่ีอาจเพ่ิมขึน้  

อีกทั้ง ผูบ้ริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีประสบการณใ์นอุตสาหกรรมดังกล่าวมายาวนานกว่า 28 ปี ทาํใหม้ี

ความรูค้วามเขา้ใจและเล็งเห็นความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยใหค้วามสาํคญักับการ

คดัเลือกผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างยิ่ง โดยระบบซอฟตแ์วรท่ี์ทางบรษิัทฯ และบริษัทย่อยเป็นตวัแทนจาํหน่ายนัน้ เป็นผลิตภณัฑจ์าก

ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรช์ัน้นาํระดบัโลกอย่าง Salesforce และ Oracle จึงมั่นใจไดว้่าผลิตภณัฑข์องทางบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยนัน้

มีประสิทธิภาพสงูและใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และทางผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรไ์ดม้กีารฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีเขา้มาใหม่ ทาํ

ใหพ้นกังานเขา้ไดเ้รียนรูเ้พ่ิมเติมและอพัเดทขอ้มลูต่าง ๆ  เก่ียวกบัซอฟตแ์วรไ์ดต้ลอด ทาํใหบ้คุลากรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย

สามารถพัฒนาองค์ความรูใ้หม่ ๆ และนําความรูม้าประยุกต์ใช้และต่อยอดกับกระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการเตรียมรบัมอืการเปล่ียนแปลงดงักล่าว บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีการส่งผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานไป

อบรมและศกึษาดงูานท่ีต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการศกึษานวตักรรมและโอกาสทางการตลาดเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์

และบรกิารต่อไป  
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3.1.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค        

กระแสความนิยมและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลถึงหน่วยธุรกิจ ซึ่งเป็นท่ีมาของรายไดห้ลกั

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวและอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจส่งผลใหร้ายไดข้อง

ธุรกิจซึ่งเป็นลกูคา้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไม่เป็นไปตามประมาณการไว ้และส่งผลกระทบถึงการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

และบรษิัทย่อย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมองว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นโอกาสใหก้ับการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

และบรษิัทย่อย เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้รโิภคส่งผลใหธุ้รกิจตอ้งมีการปรบัตวั และในยคุปัจจบุนั เทคโนโลยี

ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลอย่างมากต่ออตุสาหกรรมต่าง ๆ  ผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารของบรษิัทฯ มีไวเ้พ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผูบ้รโิภคโดยตรง โดยเฉพาะในสภาวะท่ีทุกอตุสาหกรรมตกอยู่ในกระแส Disruption ยิ่งทาํใหธุ้รกิจตอ้งปรบัตวัสู่ 

Digital Transformation อย่างรวดเร็ว จึงถือว่าเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการให้บริการเพ่ือช่วยธุรกิจเหล่านีใ้ห้สามารถ

ปรับเปล่ียนเข้าสู่ยุคดิจิทัล นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการศึกษาตลาดอย่างต่อเน่ือง ทาํให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็   

                                                                                      

3.1.10 ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ 

เน่ืองจากผลิตภัณฑท่ี์ทางบริษัทย่อยพฒันาขึน้เอง ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑท่ี์สามารถทาํซํา้

หรือดดัแปลงได ้หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยบุคคลอ่ืนนาํผลงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช ้เผยแพร่ ดัดแปลง หรือ

ทาํซํา้ โดยท่ีบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่อนญุาต อาจส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจหรือภาพลกัษณข์องบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได ้

อย่างไรก็ตาม บรษิัทย่อยมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขท่ี ว1. 8190 ประเภทงานวรรณกรรม โดยไดอ้อกหนงัสือรบัรอง 

ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 ซึ่งซอฟตแ์วรด์งักล่าวไดร้บัการคุม้ครองจากพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ดว้ยการดาํเนินการ

ดังกล่าว ทาํใหค้วามเส่ียงท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะถูกละเมิดลิขสิทธิ์มีไม่มากนัก และสาํหรบัการสั่งซือ้ระบบซอฟตแ์วร ์

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีการป้องกนัความเส่ียงโดยมีการตรวจสอบการดาํเนินการของทกุฝ่ายอย่างเขม้งวด 

 

3.2 ความเสี่ยงทีมี่ผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์

3.2.1 ความเสี่ยงจากการทีบ่ริษทัฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุน้เกนิกว่าร้อยละ 25 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ คือ นาย สมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์โดยถือหุน้ของบรษิัทฯ ทัง้

ทางตรงและทางออ้ม (รวมส่วนของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 48.67 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ ซึ่งสดัส่วนการถือ

หุน้ของผูถื้อหุน้ใหญ่ดงักล่าว ทาํใหส้ามารถควบคมุมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดใ้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับรษิัทฯ ซึ่งกาํหนดให้

ตอ้งไดร้บัเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เน่ืองจากผูถื้อหุน้รายใหญ่

สามารถใชเ้สียง ซึ่งเกินรอ้ยละ 25 สาํหรบัการใชสิ้ทธิในการคดัคา้นในมติต่าง ๆ ได ้ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไม่อาจถ่วงดลุการ

ออกเสียงของผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้ 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 61  
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง

กันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และกาํกับดูแลกิจการให้

ดาํเนินไปอย่างถกูตอ้งเหมาะสม รวมถึงพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเขา้รว่มคณะกรรมการบริษัท 

จาํนวน 4 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทัง้หมดทัง้หมด 9 ท่าน เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจการตดัสินใจ ใหค้วามเห็นและ

อนมุตัิรายการต่าง ๆ ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ืออนมุตัิต่อไป 

 

3.2.2 ความเสี่ยงจากการทีบ่ริษทัฯ อยู่ระหว่างการย่ืนคาํขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

บริษัทฯ มีความประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครัง้นีก้่อนท่ีจะไดร้ับทราบผลการพิจารณาของตลาด

หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในการรบัหุน้สามญัของบรษิัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 

ไดย้ื่นคาํขอใหร้บัหุน้สามัญของบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์แลว้ เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2562 โดย

บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรกึษาทางการเงิน ไดพิ้จารณาคุณสมบตัิของบริษัทแลว้ เห็นว่า 

บริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถว้นท่ีจะสามารถเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

เร่ือง การรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละการเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 ฉบบัลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ยกเวน้คุณสมบตัิเร่ืองการกระจายการ

ถือหุน้รายย่อย ซึ่งบริษัทจะตอ้งมีผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยไม่นอ้ยกว่า 300 ราย ดงันัน้ บริษัทฯ ยงัคงมีความไม่แน่นอนในการท่ี

จะไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลักทรพัยใ์หหุ้น้สามญัของบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์ทั้งนี ้ผูล้งทุนจึง

ยงัคงมีความเส่ียงเก่ียวกับสภาพคล่องของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในตลาดรอง หรืออาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายหุน้

ตามราคาท่ีคาดการณไ์ว ้หากหุน้สามญัของบรษิัทฯ ไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์หรือหาก

บริษัทฯ ไม่สามารถกระจายหุน้ต่อประชาชนตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งจะทาํใหบ้ริษัทมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้น

ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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การวิจยัและพฒันาของกลุ่มบรษิัท ถือเป็นส่วนสาํคญัในการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบรษิัท โดยท่ีผ่านมา

บรษิัทย่อย มีการวิจยัและพฒันา ดงันี ้

 

4.1 โครงการพัฒนาโปรแกรม iCE-TAX System (“iCE-TAX”)  

ระบบ iCE-TAX ไดถ้กูคิดคน้และเริ่มพฒันามาตัง้แต่ปี 2553 แนวคดิในการพฒันาระบบดงักล่าวมาจากประสบการณ์

ท่ีทางบริษัทย่อย ไดใ้หบ้ริการกบัลกูคา้และเขา้ใจในความตอ้งการของลกูคา้ (User Needs) บริษัทย่อย ไดพ้ฒันารูปแบบและ

ลักษณะการใชง้านของ iCE-TAX ให้เหมาะกับการใชง้านในประเทศไทย โดยระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพ่ือใชง้านกับ

โปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู ผลิตโดย บรษิัท ออราเคิล คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จาํกดั โดยบรษิัทย่อยทาํการพฒันา iCE-TAX 

อย่างต่อเน่ือง ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาของโปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู (ERP) โดยปัจจบุนั บรษิัทย่อยไดท้าํการพฒันา iCE-

TAX ใหส้ามารถใชง้านในรูปแบบของ Software-as-a-Service หรือ SAAS ซึ่งคือการใหบ้รกิารดา้นซอฟตแ์วรแ์ละแอพพลิเคชนั

ผ่านทางอินเตอรเ์น็ตคลา้ยกบัการเช่าใช ้มีการคิดค่าบรกิารตามลกัษณะการใชง้าน  โดยเป้าหมายของของบริษัทย่อย คือการ

ทาํใหร้ะบบการทาํงานภายในองคก์รลกูคา้รองรบัการเปล่ียนแปลงจากกฎเกณฑต์่าง ๆ รวมถึงการพฒันาและรกัษาระบบให้

ทาํงานไดอ้ย่างราบร่ืน  โดยมีรายละเอียดการพฒันา ดงันี ้  

ปีท่ีทาํการพฒันา ฟังกช์นัทาํการเพ่ิมเติม  คาํอธิบายฟังกช์นัท่ีทาํการพฒันาเพ่ิมเติม 

2558 ระบบ Thailand localization 

บน Oracle 11i 

สรา้งระบบเพ่ือดงึขอ้มลู ภาษีซือ้ ภาษีขาย และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

จากโปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู โดยผูป้ฏิบตัิงานสามารถจดัการ

ขอ้มลูเพ่ิมเติมและจดัทาํรายงานเพ่ือนาํส่งสรรพากร 

2560 ระบบ Thailand localization 

บน Oracle R12 

ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาของโปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู 

2561 E-Tax ใหส้อดคลอ้งกบัการ พฒันาของโปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู 

สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูกบัซอฟตแ์วร ์หรือ ระบบอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย  

เช่น การเชื่อมโยงขอ้มลูกบักรมสรรพากรออนไลน ์

2562 E-Tax จดัทาํ Roadmap เพ่ิมเติม ใหร้องรบั ภงด 1 ภงด 2 ภงด 54 และ 

ภพ36 พรอ้มทัง้ เพ่ิมฟังกช์นัการส่ง ใบรบัรองการหกั ภาษี ณ ท่ี

จ่าย ให ้vendor ผ่านทางเมล ์ 

 

คณุสมบตัิหลกัของ iCE-TAX คือการนาํขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบั ภาษีซือ้ ภาษีขาย และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย มาประมวลผล 

เพ่ือจดัทาํเอกสาร และรายงาน ตามรูปแบบท่ีสรรพากร กาํหนดเอกสาร อาทิเช่น ทวิ 50 ใบรบัรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ภงด 3 

และ ภงด 53 เป็นตน้ โดยระบบการทาํงานสามารถแสดงได ้ดงันี ้

4. การวิจัยและพัฒนา 
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รูปภาพที1่: ภาพรวมการทาํงานของระบบ iCE-TAX  

 

 
 

 

ตารางที1่: ข้ันตอนการทาํงานของระบบ iCE-TAX ในแต่ละฟังกชั์น 

ฟังกช์นัการทาํงาน การรองรับ ขั้นตอนการทาํงาน 

Input and Output 

Tax 

- รองรบักรณี 1 ใบแจง้หนี ้ต่อ 1 

ใบกาํกบัภาษี หรือ มากกว่า 1 

ใบกาํกบัภาษี โดยมีการควบคมุยอด 

กระจายใบกาํกบัภาษีใหเ้ท่ากบัยอด

ใบแจง้หนี ้

- รองรบัการบนัทึกชื่อ supplier ตาม

ใบกาํกบัภาษีท่ีไมต่รงกบัใบแจง้หนี ้

- รองรบัการจดัเรียงเลขท่ีใบกาํกบัภาษี

ใหอ้ตัโนมตัิ โดยจดัเรียงลาํดบัท่ีตาม

วนัท่ีใบกาํกบัภาษี 

- รองรบัการบนัทึกใบกาํกบัภาษีจาก

รายการ Payment Process 

Request 

- บนัทึกภาษีมลูคา่เพ่ิม (Value Added 

Tax: VAT) ทัง้หมดเป็นภาษีซือ้ท่ียงัไม่ถงึ

กาํหนดชาํระ (Suspense Input Tax) 

หรือภาษีขายยงัไมค่รบกาํหนด 

(Suspense Output Tax) 

- ขอ้มลูถกูบนัทึกดว้ยภาษา Extensible 

Markup Language หรือ XML1 ใน 

Oracle Standard Template 

- เมื่อ Tax Report ถกูส่ง ภาษีท่ียงัไม่ถึง

กาํหนดจะถกูบนัทึกเป็นภาษีซือ้ (Input 

VAT) หรือภาษีขาย (Output VAT) โดย

ทางทีมสามารถป้อนขอ้มลูท่ีเก่ียวของ

เขา้ระบบได ้เช่น ชื่อ Supplier 

- กระทบยอดใน GL-VAT Trans 

 
1 XML คือภาษาคอมพิวเตอรท์ี่ใชง้านสาํหรบัการกาํหนดรูปแบบการเขา้รหสัของขอ้มลูใน Format ของทัง้ที่มนษุยแ์ละคอมพิวเตอรอ่์านได ้โดยมี 

Specification คือ W3C XML 1.0 
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ฟังกช์นัการทาํงาน การรองรับ ขั้นตอนการทาํงาน 

- มีหนา้จอเพ่ือการจดัการขอ้มลูภาษี

ซือ้และขาย 

 

- ระบบใหผ้ลลพัธเ์ป็น Thai Value Added 

Tax Remittance Return ในรูปแบบของ 

PDF และ Input and Output VAT 

Summary Report เพ่ืออพัโหลดเขา้

ระบบของกรมสรรพากร และนาํจา่ย 

ภาษีตอ่ไป 

Withholding Tax - รองรบัการการสั่งพิมพห์นงัสือรบัรอง

หกั ณ ท่ีจ่าย กรณี 1 ใบหนงัสือ

รบัรองหกั ณ ท่ีจ่าย มมีากกว่า 1 

ประเภทรายได ้

- รองรบักรณี ชื่อผูถ้กูหกัภาษี ณ ท่ี

จ่าย ไม่ตรงกบัชื่อ Supplier ท่ีทาํจ่าย

ชาํระ 

- รองรบัการการสั่งพิมพห์นงัสือรบัรอง

หกั ณ ท่ีจ่าย กรณี 1 ใบสาํคญัจา่ย 

ต่อ หลายใบแจง้หนี ้

- มีหนา้จอเพ่ือการจดัการขอ้มลูภาษี

หกั ณ ท่ีจ่าย 

- มีหนา้จอสาํหรบั การกาํหนด การ

เรียงเลขท่ี ทวิ 50 

- บนัทึกใบแจง้หนี ้(AP Invoice and AR 

Receive) ดว้ยภาษา Extensible 

Markup Language หรือ XML ใน 

Oracle Standard Template 

- ขอ้มลูถกูบนัทึกเป็น AP WHT และ AR 

WHT 

- กระทบยอดใน GL-WHT Trans 

- ระบบใหผ้ลลพัธเ์ป็น Withholding Tax 

Certificate ในรูปแบบของ PDF, AR/AP 

Withholding Tax Report, AP 

Withholding Tax Special Report, AP 

Withholding Tax Cover Page ใน

รูปแบบของ PDF, AP Withholding Tax 

Summary เพ่ืออพัโหลดเขา้ระบบของ

กรมสรรพากร และนาํจา่ยภาษีตอ่ไป 

GL Reconciliation - - ภาษีซือ้ (Input VAT) ภาษีขาย (Output 

VAT) และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 

(Withholding Tax) ถกูประมวลผลเป็น 

Input and Output Summary Report, 

Suspense VAT Report, AP 

Withholding Tax Summary และ AR 

Withholding Tax Report 

- Oracle GL Account Balance ถกู

ประมวลผลผ่านระบบ E-TAX 
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ฟังกช์นัการทาํงาน การรองรับ ขั้นตอนการทาํงาน 

- รายงานการกระทบยอดถกูจดัทาํขึน้ผ่าน

ขอ้มลูขา้งตน้ 

 
4.2 โครงการพัฒนาระบบงานเพือ่เสริมการทาํงานของระบบ Oracle Fusion Cloud  

ตวัอย่างระบบงานท่ีบรษิัทย่อยไดพ้ฒันาขึน้ เช่น 

 CBT (Computer based training)  

เป็นการนาํเคร่ืองมือมาสรา้งเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนรู ้(Learning tools) ใหก้ับลูกคา้ในการใชร้ะบบงาน 

เพ่ือใหผู้ป้ฏิบตัิงานสามารถฝึกฝนการทาํงานได ้และรองรบัผูป้ฏิบตัิงานใหม่ท่ีเขา้มาในองคก์รลกูคา้ โดยมุ่งเนน้

ใหล้กูคา้สามารถใชร้ะบบงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง 

 Automated test tools 

เป็นการนาํเคร่ืองมือมาสรา้งเป็นระบบสาํหรบัทดสอบฟังกช์นังานใหม่ หรือการปรบัเปล่ียนฟังกช์นัในโลกของการ

ใชร้ะบบงานบน Cloud Technology โดยผูใ้หบ้ริการหลกัจะมีแผนการ Launch Function งานใหม่ออกมาอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํใหต้อ้งมีการทดสอบการใชง้านอย่างต่อเน่ือง ระบบดงักล่าวจะมีส่วนช่วยในการลดเวลาการทดสอบ

และลดความผิดพลาดจากการทดสอบ 

 ระบบใบวางบิล 

เน่ืองจากระบบงาน ERP ท่ีมาจากทางผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรร์ะบบยงัขาดฟังกช์นัการใชง้าน ท่ีใชอ้ย่างแพร่หลายใน

ประเทศไทย เช่น ระบบใบวางบิล ทางบรษิัทย่อย จึงไดม้ีแผนการวิจยัพฒันาระบบงานดงักล่าวขึน้มา 

 ระบบ BOQ 

เน่ืองจากปัจจุบัน องคก์รคา้ปลีกขนาดใหญ่มีการกระจายตัวเป็นรา้นย่อยตามชุมชน ทาํให้มีการวิจัยพัฒนา

ระบบงานเพ่ือการสรา้งรา้นคา้ขนาดย่อย โดยสรา้งเปน Template ท่ีผูด้าํเนินการสามารถขาํ BOQ มาตรฐานมา

ใชง้านไดท้นัที อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.1 ทรัพยส์ินถาวรหลักทีบ่ริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ  

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกจิ โดยมรีายละเอียด ดงันี ้

รายละเอียดทรัพยส์นิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์

สาํนกังาน 
0.56 0.59 IIG เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณ์

สาํนกังาน 
- 0.42 ICE เป็นเจา้ของ ไม่ม ี

รวมมูลค่า - สุทธ ิ 0.56 1.01   

 

5.2 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย 

ซอฟตแ์วรร์ะบบ ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 3.24 ลา้นบาท มีรายละเอียด ดงันี ้

ชื่อซอฟตแ์วรร์ะบบ ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ซอฟตแ์วรร์ะบบ HR IIG เป็นเจา้ของ 0.01 

ซอฟตแ์วรร์ะบบ E-TAX, HR ICE เป็นเจา้ของ 3.21 

ซอฟตแ์วรร์ะบบ HR IIXP เป็นเจา้ของ 0.02 

 

5.3 เงนิลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีเงินลงทนุในบรษิัทย่อย 2 แห่ง ดงันี ้

ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ 

จาํกดั 

ท่ีปรกึษาและใหบ้รกิาร

ออกแบบติดตัง้ระบบ

วางแผนทรพัยากรองคก์ร 

99.99 10.00 10.00 

5. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
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ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

บรษิัท    ไอแอนดไ์อ 

เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั 

ท่ีปรกึษาดา้นการวางแผน

กลยทุธแ์บรนด ์การสรา้ง

และบรหิารประสบการณ ์

99.97 1.00 1.00 

 

 

5.4 ลิขสิทธิ์/ เคร่ืองหมายการค้า/ เคร่ืองหมายบริการ 

5.4.1 ลิขสิทธิ์ 

ทะเบียนข้อมูลเลขที ่ ชื่อผลงาน ประเภทงาน ลักษณะงาน วันทีอ่อกหนังสือรับรอง 

ว1. 8190 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

iCE-TAX 

วรรณกรรม โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

21 สิงหาคม 2562 

หมายเหต ุ: ระยะเวลาคุม้ครองลิขสิทธิ์สาํหรบันิติบคุคลมีอาย ุ50 ปีนบัตัง้แต่วนัสรา้งสรรคผ์ลงานขึน้ หรือตัง้แต่มีการโฆษณาเป็นครัง้แรก แลว้แต่วา่

อย่างไหนจะเกิดหลงั 

 

5.5 สัญญาสาํคัญทีใ่ช้ในการดาํเนินงาน  

5.5.1 สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร ์ 

ชื่อสญัญา : Salesforce Reseller Agreement  

ตวัแทนจาํหน่าย 

คู่สญัญา 

: 

: 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บรษิัทฯ” 

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

อายสุญัญา : 1 มีนาคม 2563 จนถึง 28 กมุภาพนัธ ์2564 

หากทางบริษัทฯ ไม่สามารถรกัษาคุณสมบตัิตามท่ี SFDC กาํหนดไวไ้ด ้ทาง SFDC 

สามารถขอยกเลิกสัญญาไดท้ันที และสัญญาดงักล่าวไม่ไดร้บัการต่อโดยอตัโนมตัิ 

หากคู่สญัญามีความประสงคจ์ะต่อสญัญา ใหพิ้จารณาเป็นรายปี 

สาระสาํคญัของสญัญา : -  บริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสิทธ์ิการใชซ้อฟตแ์วรข์อง SFDC แบบ

ไม่ ผู ก ข า ด  (Non-Exclusive) ไม่ สา ม า ร ถ โอ น สิท ธิ ใ ห้บุค ค ล อ่ื น ได้  (Non-

Transferable) และไม่สามารถนาํสิทธิดังกล่าวไปให้สิทธิช่วงต่อได ้(Non-Sub-

Licensable)  

-  ก่อนบรษิัทฯ จาํหน่ายสิทธิการใชซ้อฟตแ์วร ์บรษิัทฯ ตอ้งกรอกขอ้มลูการสั่งซือ้ผ่าน 

Order Form ของ SFDC และหากไดร้ับการตอบรับแลว้ จะไม่สามารถยกเลิก 

Order Form ได ้
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- ทุก Order Form จะไดร้บัการต่อสญัญาโดยอตัโนมตัิ หากทางบริษัทฯ ไม่มีความ

ประสงคจ์ะต่อสัญญา ต้องแจ้งความประสงคเ์ป็นลายลักษณ์อักษรแก่ SFDC 

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั 

- บรษิัทฯ มีภาระในการชาํระค่าสมาชิกรายปีตามท่ี SFDC กาํหนด 

- ในการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายในแต่ละ tier นั้น SFDC มีเงื่อนไขกาํหนด โดยจะกาํหนด

เป็นช่วงคะแนน Consulting Partner Traiblazer Score ในแต่ละ tier รายละเอียด

การคาํนวณคะแนนดจูากเงื่อนไขหลกั ดงันี ้

• การเขา้ฝึกอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ  

• ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญของบรษิัท 

• ความพึงพอใจของลกูคา้ 

• มลูค่าสญัญารายปี (Annual Contract Value: ACV) 

-  SFDC ใหก้ารสนบัสนนุค่าใชจ้่ายทางการตลาดรายปีแก่ตวัแทนผูจ้ดัจาํหน่าย ผ่าน 

Marketing Development Funds หรือ MDF Funds 

-  บรษิัทฯ สามารถทาํการตลาดภายใตแ้บรนด ์SFDC ได ้

- ใบแจง้หนีจ้ะถกูเรียกเก็บล่วงหนา้รายปี และบรษิัทฯ จะชาํระเงินภายใน 30 วนัหลงั

ไดร้บัใบแจง้หนี ้

- ผูจ้ัดจาํหน่าย (บริษัทฯ) เป็นผูร้บัความเส่ียงทั้งหมด จากการผิดนัดชาํระเงินของ

ลกูคา้ และบรษิัทฯ ยงัคงมีภาระหนา้ท่ีในการชาํระเงินตาม Order Form ท่ีสั่งซือ้ 

 

ชื่อสญัญา : Oracle Partner Network Agreement 

ตวัแทนจาํหน่าย 

คู่สญัญา 

: 

: 

บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บรษิัทฯ” 

Oracle Corporation (Thailand) Co, Ltd. ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “Oracle” 

อายสุญัญา : 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 23 ธันวาคม 2562หากคู่สญัญามีความประสงคจ์ะยกเลิกสญัญา 

ให้แจ้งยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน สัญญา

ดงักล่าวไม่ไดร้บัการต่อโดยอตัโนมตัิ หากทางบรษิัทฯ มีความประสงคจ์ะต่อสญัญา 

ใหย้ื่นคาํขอไปยงั Oracle และรอพิจารณาผล 

สาระสาํคญัของสญัญา : - บริษัทฯ จะได้รับแจ้งถึงระดับพันธมิตรหลังจากการลงทะเบียนในปีแรก และ

สมาชิกทั่วโลกของ Oracle จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปี 

- สาํหรบั Technology Program การใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบของบริษัทฯ จะตอ้งเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดในสญัญานี ้โดยบรษิัทฯ จะไดร้บัสิทธิ ดงัต่อไปนี ้

1) Demonstration License: Oracle มอบสิทธิการใชง้านแบบไม่ผูกขาด (Non-

Exclusive) และใช้สิทธิได้แบบจํากัด (Limited License) ตามท่ีระบุไว้ใน
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นโยบายใหแ้ก่บรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ มีสิทธิในการสาธิต พฒันา สรา้งตน้แบบเพ่ือ

การใช้งานเชิงพาณิชยส์าํหรับผู้ใช้หลายราย รวมถึงมีสิทธิจัดการอบรมแก่

พนกังานและผูใ้ชง้านลาํดบัสดุทา้ย (End User) 

2) Development License: Oracle มอบสิทธิการใช้งานแบบไม่ผูกขาด (Non-

Exclusive) และใช้สิทธิได้แบบจํากัด (Limited License) ตามท่ีระบุไว้ใน

นโยบายใหแ้ก่บรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ มีสิทธิในการใหก้ารสนบัสนุนทางเทคนิคแก่

พนกังานและผูใ้ชง้านลาํดบัสดุทา้ย (End User) รวมถึงมีสิทธิจดัการอบรมแก่

พนกังานและผูใ้ชง้านลาํดบัสดุทา้ย (End User) ใบอนญุาตดงักล่าวใหสิ้ทธิกบั

บริษัทฯ ในการสรา้งตน้แบบเพ่ือรกัษาโปรแกรมของลกูคา้ และใหบ้ริการโฮสต์

หรือบริการสมัครสมาชิก อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ

ค่าธรรมเนียมการสนับสนุนทางเทคนิคจะเป็นไปตามราคาท่ีทาง Oracle 

กาํหนด 

- สาํหรบั Application Program การใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบของบริษัทฯ จะตอ้งเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดในสญัญานี ้โดยบรษิัทฯ จะไดร้บัสิทธิ ดงัต่อไปนี ้

1) Demonstration License: Oracle มอบสิทธิการใชง้านแบบไม่ผูกขาด (Non-

Exclusive) และใช้สิทธิได้แบบจํากัด (Limited License) ตามท่ีระบุไว้ใน

นโยบายใหแ้ก่บรษิัทฯ รวมถึงมีสิทธิจดัการอบรมแกพ่นกังานและผูใ้ชง้านลาํดบั

สดุทา้ย (End User) 

2) Integration License: Oracle มอบสิทธิการใช้งานแบบไม่ผูกขาด (Non-

Exclusive) และใชสิ้ทธิไดแ้บบจาํกดั (Limited License) เพ่ือใชโ้ปรแกรมท่ีระบุ

ไวใ้นนโยบาย และมีสิทธิในการสิทธิกับบริษัทฯ ในการสรา้งตน้แบบเพ่ือรกัษา

โปรแกรมของลกูคา้  

- ภายใตดุ้ลยพินิจของ Oracle บริษัทฯ จะไดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้ถึงคลาวดแ์ละ

สามารถทาํงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ Oracle ยังให้สิทธิบริษัทฯ ในการเข้าถึง

เคร่ืองมือทางการตลาด การสนับสนุนทางเทคนิค การให้คาํปรึกษาและจัดการ

อบรมแก่บรษิัทฯ ตามความเหมาะสม 

- หากบริษัทฯ ไดร้บัการตอบรบัการเป็นสมาชิกจากทาง Oracle แลว้ บริษัทฯ จะมี

ภาระในการชาํระค่าสมาชิกรายปีตามท่ีกาํหนด  

- บรษิัทฯ ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชง้านโลโกข้อง Oracle แบบไม่ผกูขาด (Non-Exclusive) 

และไม่สามารถโอนการใชสิ้ทธิ (Non-Transferable) ไปยงัผูอ่ื้นได ้ภายใตเ้งื่อนไขท่ี

บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามนโยบายและรักษาคุณสมบัติให้เป็นไปตามท่ี Oracle 

กาํหนดไวไ้ด ้
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5.5.2 สัญญาเช่าอาคารสาํนักงาน 

- ความสมัพนัธร์ะหว่างบริษัทฯ และ Oracle เป็นแบบผูอ้อกใบอนุญาต (Licensor) 

และผูร้บัใบอนุญาต (Licensee) เท่านั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่แสดงตนว่ามี

อาํนาจในการสรา้งภาระผูกพนัใด ๆ ในนามของอีกฝ่าย รวมถึงไม่แสดงตนว่าเป็น

ตวัแทนพนกังาน (Employee) หรือแฟรนไชส ์(Franchisee) 

- บริษัทฯ จะชาํระเงินภายใน 30 วนัหลงัไดร้บัใบแจง้หนี ้หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิตาม

ขอ้ตกลง ทาง Oracle สามารถงดใหก้ารสนับสนุนทางเทคนิค การใหบ้ริการทาง

เทคนิค ระงบัการเป็นสมาชิกตามท่ีสญัญาระบไุวไ้ด ้

ชื่อสญัญา : สญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน  

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

บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ICE” 

ผูใ้หเ้ช่า / ผูใ้หบ้รกิาร : กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์สนสิร ิไพรม์ออฟฟิศ 

ระยะเวลาของสญัญา : ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 หากใหผู้เ้ช่ามีความ

ประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาเช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือแก่ผูเ้ช่า

ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนกาํหนดสิน้สุดระยะเวลาการเช่าตาม

สญัญา 

สาระสาํคญัของสญัญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: - ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหบ้ริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีในอาคารสิริภิญโญ เลขท่ี 475 ถนนศรีอยุธยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริเวณ ชั้น 18 ยูนิตเลขท่ี 1801 

เนือ้ท่ีประมาณ 152.40 ตารางเมตร เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังาน 

- ผูเ้ช่าตกลงชาํระเงินประกันการเช่าเท่ากบัอตัราค่าเช่าจาํนวน 3 เดือน รวมเป็นเงิน

จาํนวน 150,876 บาท สาํหรับ IIG และจาํนวน 226,314 บาท สาํหรับ ICE เพ่ือ

เป็นการประกนัการชาํระคา่เช่า 

- ผูเ้ช่าสัญญาว่าจะใชท้รพัยสิ์นท่ีเช่าเพ่ือประกอบกิจการอาคารสาํนักงานเท่านั้น 

หากจะใชป้ระการอ่ืนนอกจากนี ้ตอ้งใหผู้ใ้หเ้ช่ายินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 

- ผู้เช่าต้องทาํการประกันภัยทรัพย์สินของผู้เช่าท่ีอยู่ในทรัพย์สินท่ีเช่าในวงเงิน

ประกนัท่ีผูใ้หเ้ช่าเห็นชอบดว้ย 

- ผูเ้ช่าตกลงเป็นผูช้าํระค่าภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายใน

การทาํสญัญาเช่า ภาษีป้ายใด ๆ 

- ผูเ้ช่าไดท้าํสญัญาจา้งบรกิารในสาํนกังานและอาคาร โดยมีผูใ้หเ้ช่าเป็น “ผูร้บัจา้ง” 

บริการดังกล่าวครอบคลุมถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ บริการปรบัอากาศ บริการ

ไฟฟ้าและนํา้ประปา บรกิารท่ีจอดรถ 
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5.5.3 สัญญาฝากเอกสาร 

 

5.5.4 สัญญาการอนุญาตใช้ลขิสทิธิโ์ปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ชื่อสญัญา : สญัญาเช่าอาคารสาํนกังาน  

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

ผูใ้หเ้ช่า / ผูใ้หบ้รกิาร : นางสาวโชติมา อรุณรตันา 

ระยะเวลาของสญัญา : ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 จนถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2563  

สาระสาํคญัของสญัญา : - ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหบ้ริษัทฯ เช่าบา้นเลขท่ี 34/11 หมู่ 5 บา้นร ํ่าเปิง ต. สเุทพ อ. เมือง 

จ. เชียงใหม่ เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังาน 

- ในวันท่ีทาํสัญญา ผูเ้ช่าไดจ้่ายเงินล่วงหนา้เป็นประกันการเช่าไวจ้าํนวน 64,000 

บาท 

- ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูร้บัผิดชอบค่าภาษีต่าง ๆ ท่ีทางราชการเรียกเก็บ 

- ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัผิดชอบชาํระค่าสาธารณปูโภค 

- ผูเ้ช่าจะไม่ใหเ้ช่าช่วง โอนสิทธิตามสัญญาเช่าใหก้ับบุคคลอ่ืน โดยไม่ไดร้บัความ

ยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หเ้ช่า 

ชื่อสญัญา : สญัญาฝากทรพัย ์

ผูร้บับรกิาร / ผูฝ้าก 

 

ผูใ้หบ้รกิาร / ผูร้บัฝาก 

: 

 

: 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั  

บรษิัท โปรเฟสชั่นแนล ไฟลลล่ิ์ง เซอรว์ิส จาํกดั  

อายสุญัญา : ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 จนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564  

หากผูฝ้ากมิไดแ้จง้ยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณอ์ักษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

ก่อนครบกาํหนดอายสุญัญา ใหถื้อว่ามีการต่อสญัญานีอ้อกไปอีก 1 ปีโดยปรยิาย 

สาระสาํคญัของสญัญา : - ผูฝ้ากตกลงฝากเอกสารต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ธนบัตร, ตั๋วเงิน, ธนบัตร, ใบหุน้, ประทวน

สินคา้ และเอกสารสิทธิท่ีมีค่า กบัผูร้บัฝาก 

- ผูฝ้ากเป็นผูบ้รรจุเอกสารลงกล่องเองโดยไม่ตอ้งแจง้รายละเอียดเอกสารท่ีฝากให้

ผูร้บัฝากทราบ 

- ผูฝ้ากมีหนา้ท่ีจดัส่งและรบัคืนเอกสารท่ีฝากดว้ยตนเองเพียงฝ่ายเดียว 

ชื่อสญัญา : บนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาอนญุาตใหใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ผูใ้หบ้รกิาร 

ผูร้บับรกิาร 

: 

: 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บรษิัทฯ” 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”  

อายสุญัญา : ตัง้แต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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5.5.5 สัญญาว่าจ้าง 

โดยบริษัทฯ และธนาคารมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้หากอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติ

หนา้ท่ีตามสญัญาไดแ้ละมิไดด้าํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลา 30 วนันบัตัง้แต่

ไดห้นงัสือบอกกล่าว โดยบอกกล่าวไปยงัคู่สญัญาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

สาระสาํคญัของสญัญา : - ธนาคารตกลงขออนุญาตและบริษัทฯ ตกลงอนุญาตให้ธนาคารใช้ลิขสิทธ์ิใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยมีรายละเอียดในบนัทึกต่อทา้ยของสญัญานี ้

- ธนาคารไม่มีสิทธิท่ีจะใหเ้ช่าโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ก่บุคคลอ่ืน เว้นแต่จะไดร้บั

ความยินยอมจากบรษิัทฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

- ธนาคารมีสิทธิทาํซํา้โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ฉพาะเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการสาํรอง

ข้อมูล (Backup) หรือเพ่ือทาํสาํเนาข้อมูลท่ีสาํคัญ (Archival) หรือเพ่ือเริ่มการ

ทาํงานใหม่ของโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

- ในกรณีท่ีบริษัทฯ ตอ้งใหพ้นกังานหรือพนกังานตามสญัญาจา้ง (Outsource) เขา้

มาใหบ้รกิารในพืน้ท่ีของธนาคาร บรษิัทฯ ตกลงและรบัรองว่าก่อนการใหบ้รกิารใด 

ๆ แก่ธนาคาร บริษัทฯ ตอ้งตรวจประวัติอาชญากรรมของบุคคลดังกล่าว นาํส่ง

รายชื่อและไม่ใหบ้คุคลท่ีมีประวตัิอาชญากรรมมาใหบ้รกิารในพืน้ท่ีของธนาคาร 

- ในระหว่างการรับประกัน หากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาปรับปรุง 

(Upgrade) ให้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพท่ีดีขึน้จากพืน้ฐานเดิม บริษัทฯ จะ

จัดส่งโปรแกรมชุดใหม่ให้ธนาคารไว้ใช้ปฏิบัติงาน ให้บริการติดตั้งโดยไม่คิด

ค่าใชจ้่ายใด ๆ 

- บรษิัทฯ มีหนา้ท่ีจดัใหม้ีการฝึกอบรม การใชง้าน และการดแูลบาํรุงรกัษาโปรแกรม

คอมพิวเตอรใ์หแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของธนาคาร 

- ในกรณีท่ีธนาคารว่าจา้งใหบ้รษิัทฯ ดาํเนินการแกไ้ข ปรบัปรุง หรือพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์โปรแกรมดงักล่าวจะตกเป็นของธนาคารแต่เพียงผูเ้ดียว บรษิัทฯ ตอ้ง

ไม่นาํไปใชใ้นกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบังานท่ีว่าจา้ง 

- บริษัทฯ ตอ้งไม่นาํงานไปจา้งช่วงต่อ โดยไม่ไดร้ับความยินยอมเป็นหนงัสือจาก

ธนาคารก่อน และหากไดร้บัความยินยอม ไม่เป็นเหตใุหบ้รษิัทฯ หลดุพน้จากความ

รบัผิดหรือพนัธะหนา้ท่ีตามสญัญา 

ชื่อสญัญา : สญัญาจา้งพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละบาํรุงรกัษาระบบ 

ผูใ้หบ้รกิาร 

ผูร้บับรกิาร 

: 

: 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บรษิัทฯ”  

ธนาคารทหารไทยจาํกดั (มหาชน) ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร” 

อายสุญัญา : ตัง้แต่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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หากผูว้่าจา้งประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญา ตอ้งแจง้เป็นลายลักษณอ์ักษรล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกว่า 7 วนั  

สาระสาํคญัของสญัญา : - ธนาคารตกลงจา้งบริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์,บาํรุงรกัษาและแกไ้ข

ซ่อมแซมอปุกรณค์อมพิวเตอร ์และบรกิารงานเทคโนโลยีทั่วไป 

- บริษัทฯ มีหน้าท่ีใหบ้ริการบาํรุงรักษา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของโปรแกรม

คอมพิวเตอรท์ั้งหมดให้พรอ้มใช้งานอยู่เสมอ บริการให้คาํปรึกษาและให้การ

สนบัสนนุดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

- ธนาคารจะออกใบสั่งซือ้/ใบสั่งจ้าง (PO) ให้บริษัทฯ ตามจํานวน Man-day ท่ี

ตอ้งการจดัซือ้เพ่ิมเติมตามราคาท่ีกาํหนดในสญัญา โดยบริษัทฯ จะตอ้งจดัทาํใบ

เสนอราคาส่งใหผู้ว้่าจา้งตรวจสอบใบสั่งซือ้/ใบสั่งจา้ง (PO) ทุกครัง้ หากเป็นไป

ตามราคาและเงื่อนไขตามสัญญานี ้สามารถลงนามใน Scope of work (SOW) 

ของแต่ละโครงการ (ถา้มี) โดยไม่ตอ้งจดัทาํสญัญาใหม่ และใหย้ึดถือขอ้กาํหนด

และเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับกําใบสั่งซือ้/ใบสั่งจ้าง (PO) ท่ี

ธนาคารใหบ้รษิัทฯ ทกุประการ 

ชื่อสญัญา : สญัญาว่าจา้งบรกิาร 

ผูใ้หบ้รกิาร 

ผูร้บับรกิาร 

: 

: 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผูร้บัจา้ง” 

บรษิัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส จาํกดั ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผูว้่าจา้ง” 

อายสุญัญา : ตัง้แต่วนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

หากผูว้่าจา้งประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญา ตอ้งแจง้เป็นลายลักษณอ์ักษรล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนครบกาํหนดอายสุญัญา  

สาระสาํคญัของสญัญา : - ผูร้บัจา้งมีหนา้ท่ีในการใชซ้อฟตแ์วร ์Salesforce ในการวางกลยุทธ ์วางแผนและ

ปรบัปรุงเทคนิคการขาย เพ่ือเพ่ิมฐานลกูคา้และความพึงพอใจของลกูคา้ 

- ผูร้บัจา้งมีหนา้ท่ีในการพัฒนา วางแผน และดาํเนินการจดัการกิจกรรมท่ีจาํเป็น

สาํหรบัโครงการหากผูว้่าจา้งตอ้งการ 

- การบรกิารหมายความรวมถึง  

1) การบริหารจัดการภาพรวมโครงการ รวมถึงการควบคุมและติดตาม

งบประมาณท่ีใชใ้นแต่ละโครงการ 

2) การวางกลยุทธ์และการวิเคราะห ์รวมถึงการจัด Workshops การทาํวิจัย 

การควบคุมและประมวลผลข้อมูลลูกค้ารายสัปดาห์ และการวิเคราะห์

พฤติกรรมลกูคา้รายเดือน 
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5.5.6 สัญญาทางการเงนิทีส่าํคัญของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

1. สัญญาวงเงนิสนิเชือ่ (ตั๋วสัญญาใช้เงนิ)  

คู่สญัญา : ผูกู้:้ บรษิัท ไอแอนดไ์อ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จาํกดั 

ผูใ้หกู้:้ สถาบนัการเงินแห่งท่ี 1 

วนัท่ีของสญัญา : 12 กนัยายน 2561 

ประเภทสินเชื่อและวงเงิน : รวม 18,000,000 (สิบแปดลา้น) บาท โดยเป็นวงเงินกูร้ะยะสัน้ โดยทาํตั๋วสญัญาใชเ้งิน

ไวเ้ป็นหลกัฐาน เพ่ือเป็นวงเงินหมนุเวียน  

วตัถปุระสงค ์ : เพ่ือใชใ้นการประกอบกจิการเพ่ือหารายไดข้องผูใ้ชสิ้นเชื่อ 

อตัราดอกเบีย้ : อตัราดอกเบีย้ MLR ลบดว้ยอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.50 ซึง่ขณะทาํสญัญาฉบบันีเ้ท่ากบั

รอ้ยละ 4.75 ต่อปีโดยถึงกาํหนดชาํระพรอ้มตน้เงินตามตั๋วสญัญาใชเ้งิน (โดย MLR ของ

ธนาคารในขณะทาํสญัญาฉบบันีค้ือรอ้ยละ 6.25 ตอ่ปี 

หลกัประกนั : 1. จํานองลาํดับสอง ท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งอ่ืน ๆ บนท่ีดินดังกล่าว ทั้งท่ีมีอยู่แลว้

ในขณะทาํสัญญา และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้าใหไ้ว้ต่อธนาคารภายในวงเงิน

จาํนองและแบบวิธีการท่ีธนาคารดาํหนด กรรมสิทธิ์ของนายสมชาย เมฆะสุวรรณ

โรจน,์ นางนนัทวรรณ เมฆะสวุรรณโรจน ์

2. โดย นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน,์ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด, นางนนัทวรรณ 

เมฆะสุวรรณโรจน,์นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ เป็นผู้ค ํา้ประกันตามหนังสือ

สญัญาฉบบันี ้ภายใตว้งเงินและแบบวิธีท่ีธนาคารกาํหนด 

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

อตัราส่วนทางการเงินท่ี

สาํคญั 

: ผูกู้จ้ะไม่ก่อขอ้ผกูพนั หนี ้หรือภาระใด ๆ โดยการกูย้ืมหรือคํา้ประกนับคุคลใด ๆ จนทาํให้

อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ของผูกู้ ้โดยคาํนวณ

จากหนีสิ้นรวมลบดว้ยเงินกูย้ืมกรรมการ/บรษิัทในเครือท่ีเก่ียวขอ้งหารดว้ยส่วนของผูถื้อ

หุน้บวกดว้ยเงินกูย้ืมกรรมการ/บริษัทในเครือท่ีเก่ียวขอ้งในเวลาใด ๆ ในปี พ.ศ. 2561 

เกินกว่า 5 (ห้า) ต่อ 1 (หน่ึง) และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป เกินกว่า 4 (ส่ี) ต่อ 1 

(หน่ึง) แต่ทัง้นี ้Debt to Equity Ratio จะตอ้งมากกว่า 0 (ศนูย)์ 

3) การสร้างฐานข้อมูล ตั้งแต่การวางแผน การติดต่อส่ือสารกับบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง การประชมุ และการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4) ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการหากมีความจาํเป็น  

- ทรพัยสิ์นท่ีทางผูร้บัจา้งไดพ้ฒันาขึน้ทัง้หมดจะตกเป็นของผูว้่าจา้งแต่เพียงผูเ้ดียว 

เวน้แต่จะไดร้บัการยินยอมจากผูว้่าจา้งใหเ้ป็นอ่ืนได ้

- ผูร้บัจา้งตอ้งไม่นาํงานไปจา้งช่วงต่อ หากไม่ไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากผู้

ว่าจา้งก่อน 
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ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัอ่ืนๆ : ผูกู้จ้ะออกตั๋วสญัญาใชเ้งินตามแบบท่ีธนาคารกาํหนด โดนตั๋วใชเ้งินแต่ละฉบบัมีกาํหนด

ใชเ้งินไม่เกิน 180 วัน และจะตอ้งมีจาํนวนเงินตามสัญญาใชเ้งินแต่ละฉบับไม่ตํ่ากว่า 

10,000 บาท และมีระยะเวลาใชว้งเงินสินเชื่อไม่เกิน 12 เดือน  
 

2. สัญญาวงเงนิสนิเชือ่ (หนังสือคํา้ประกัน) 

คู่สญัญา : ผูกู้:้ บรษิัท ไอแอนดไ์อ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จาํกดั 

ผูใ้หกู้:้ สถาบนัการเงินแห่งท่ี 1 

วนัท่ีของสญัญา : 12 กนัยายน 2561 

ประเภทสินเชื่อและวงเงิน : หนงัสือคํา้ประกนัวงเงิน 12,000,000 (สิบสองลา้น)   บาท 

วตัถปุระสงค ์ :  เพ่ือเป็นวงเงินหมนุเวียนในการดาํเนินกจิการ 

ค่าธรรมเนียม : ค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิาร 1.5% 

หลกัประกนั : 1. จํานองลาํดับสอง ท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งอ่ืน ๆ บนท่ีดินดังกล่าว ทั้งท่ีมีอยู่แลว้

ในขณะทาํสัญญา และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้าให้ไว้ต่อธนาคารภายในวงเงิน

จาํนองและแบบวิธีการท่ีธนาคารดาํหนด กรรมสิทธ์ิของนายสมชาย เมฆะสุวรรณ

โรจน,์ นางนนัทวรรณ เมฆะสวุรรณโรจน ์

2. โดย นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน,์ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด, นางนนัทวรรณ 

เมฆะสุวรรณโรจน,์นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ เป็นผู้ค ํา้ประกันตามหนังสือ

สญัญาฉบบันี ้ภายใตว้งเงินและแบบวิธีท่ีธนาคารกาํหนด 

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

อตัราส่วนทางการเงินท่ี

สาํคญั 

: ผูกู้จ้ะไม่ก่อขอ้ผกูพนั หนี ้หรือภาระใด ๆ โดยการกูย้ืมหรือคํา้ประกนับคุคลใด ๆ จนทาํให้

อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผูกู้ ้โดยคาํนวณ

จากหนีสิ้นรวมลบดว้ยเงินกูย้ืมกรรมการ/บรษิัทในเครือท่ีเก่ียวขอ้งหารดว้ยส่วนของผูถื้อ

หุน้บวกดว้ยเงินกูย้ืมกรรมการ/บริษัทในเครือท่ีเก่ียวขอ้งในเวลาใด ๆ ในปี พ.ศ. 2561 

เกินกว่า 5 (ห้า) ต่อ 1 (หน่ึง) และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป เกินกว่า 4 (ส่ี) ต่อ 1 

(หน่ึง) แต่ทัง้นี ้Debt to Equity Ratio จะตอ้งมากกว่า 0 (ศนูย)์ 

ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัอ่ืนๆ : 1. เงื่อนไขเป็นไปตามขอ้ตกลง และแบบวิธีท่ีธนาคารเห็นสมควรสาํหรบัการขอเบิกใช้

สินเชื่อ เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีตามสญัญาฉบบันี ้ 

2. มีบนัทึกขอ้ตกลงใชว้งเงินสินเชื่อรว่มกบั บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั ภายใตว้งเงิน 

จาํนวน  12,000,000 บาท ทัง้นีภ้ายใตเ้งื่อนท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัการสนบัสนนุทางการเงิน

จากธนาคาร 
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3. สัญญาวงเงนิสนิเชือ่ (วงเงนิ Forward Contract) 

คู่สญัญา : ผูกู้:้ บรษิัท ไอแอนดไ์อ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จาํกดั 

ผูใ้หกู้:้ สถาบนัการเงินแห่งท่ี 1 

วนัท่ีของสญัญา : 12 กนัยายน 2561 

ประเภทสินเชื่อและวงเงิน : สินเชื่อประเภท Forward Contract วงเงิน 2,000,000 (สองลา้น) ดอลลารส์หรฐั 

วตัถปุระสงค ์ :  เพ่ือเป็นวงเงินหมนุเวียนในการดาํเนินกจิการ 

หลกัประกนั : 1. จํานองลาํดับสอง ท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งอ่ืน ๆ บนท่ีดินดังกล่าว ทั้งท่ีมีอยู่แลว้

ในขณะทาํสัญญา และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้าให้ไว้ต่อธนาคารภายในวงเงิน

จาํนองและแบบวิธีการท่ีธนาคารดาํหนด กรรมสิทธ์ิของนายสมชาย เมฆะสุวรรณ

โรจน,์ นางนนัทวรรณ เมฆะสวุรรณโรจน ์

2. โดย นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน,์ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด, นางนนัทวรรณ 

เมฆะสุวรรณโรจน,์นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ เป็นผู้ค ํา้ประกันตามหนังสือ

สญัญาฉบบันี ้ภายใตว้งเงินและแบบวิธีท่ีธนาคารกาํหนด 

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

อตัราส่วนทางการเงินท่ี

สาํคญั 

: ผูกู้จ้ะไม่ก่อขอ้ผกูพนั หนี ้หรือภาระใด ๆ โดยการกูย้ืมหรือคํา้ประกนับคุคลใด ๆ จนทาํให้

อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผูกู้ ้โดยคาํนวณ

จากหนีสิ้นรวมลบดว้ยเงินกูย้ืมกรรมการ/บรษิัทในเครือท่ีเก่ียวขอ้งหารดว้ยส่วนของผูถื้อ

หุน้บวกดว้ยเงินกูย้ืมกรรมการ/บริษัทในเครือท่ีเก่ียวขอ้งในเวลาใด ๆ ในปี พ.ศ. 2561 

เกินกว่า 5 (ห้า) ต่อ 1 (หน่ึง) และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป เกินกว่า 4 (ส่ี) ต่อ 1 

(หน่ึง) แต่ทัง้นี ้Debt to Equity Ratio จะตอ้งมากกว่า 0 (ศนูย)์ 

ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัอ่ืนๆ : เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลง และแบบวิธีท่ีธนาคารเห็นสมควรสาํหรับการขอเบิกใช้

สินเชื่อ เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีตามสญัญาฉบบันี ้ 

 

4. สัญญาวงเงนิสนิเชือ่ (วงเงนิเบิกเงนิกู้เกนิบัญช)ี 

คู่สญัญา : ผูกู้:้ บรษิัท ไอแอนดไ์อ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จาํกดั 

ผูใ้หกู้:้ สถาบนัการเงินแห่งท่ี 1 

วนัท่ีของสญัญา : 12 กนัยายน 2561 

ประเภทสินเชื่อและวงเงิน : สินเชื่อประเภทกูเ้บิกเงินเกินบญัชี วงเงิน 1,000,000 (หน่ึงลา้น) บาท 

วตัถปุระสงค ์ :  เพ่ือเป็นวงเงินหมนุเวียนในการดาํเนินกจิการ 

อตัราดอกเบีย้ : อตัราดอกเบีย้ MOR ต่อปี ซึง่ขณะทาํสญัญาฉบบันีเ้ท่ากบัรอ้ยละ 7.12 ต่อปี ในกรณีท่ี

จาํนวนเงินกูท่ี้เบิกเกินบญัชีไมเ่กนิวงเงิน 1,000,000 บาท หรือตามอตัราท่ีธนาคาร
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ประกาศ ซึง่ขณะทาํสญัญาฉบบันีเ้ท่ากบัรอ้ยละ 15.00 ต่อปีในกรณีท่ีจาํนวนเงินกูท่ี้

เบิกเกินบญัชีเกินวงเงิน 1,000,000 บาท 

หลกัประกนั : 1. จํานองลาํดับสอง ท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งอ่ืน ๆ บนท่ีดินดังกล่าว ทั้งท่ีมีอยู่แลว้

ในขณะทาํสัญญา และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้าให้ไว้ต่อธนาคารภายในวงเงิน

จาํนองและแบบวิธีการท่ีธนาคารดาํหนด กรรมสิทธ์ิของนายสมชาย เมฆะสุวรรณ

โรจน,์ นางนนัทวรรณ เมฆะสวุรรณโรจน ์

2. โดย นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน,์ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด, นางนนัทวรรณ 

เมฆะสุวรรณโรจน,์นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ เป็นผู้ค ํา้ประกันตามหนงัสือ

สญัญาฉบบันี ้ภายใตว้งเงินและแบบวิธีท่ีธนาคารกาํหนด 

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

อตัราส่วนทางการเงินท่ี

สาํคญั 

: ผูกู้จ้ะไม่ก่อขอ้ผกูพนั หนี ้หรือภาระใด ๆ โดยการกูย้ืมหรือคํา้ประกนับคุคลใด ๆ จนทาํให้

อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ของผูกู้ ้โดยคาํนวณ

จากหนีสิ้นรวมลบดว้ยเงินกูย้ืมกรรมการ/บรษิัทในเครือท่ีเก่ียวขอ้งหารดว้ยส่วนของผูถื้อ

หุน้บวกดว้ยเงินกูย้ืมกรรมการ/บริษัทในเครือท่ีเก่ียวขอ้งในเวลาใด ๆ ในปี พ.ศ. 2561 

เกินกว่า 5 (ห้า) ต่อ 1 (หน่ึง) และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป เกินกว่า 4 (ส่ี) ต่อ 1 

(หน่ึง) แต่ทัง้นี ้Debt to Equity Ratio จะตอ้งมากกว่า 0 (ศนูย)์ 

ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัอ่ืนๆ : 1. กรณีผิดนดัชาํระหนี ้ซึง่ในขณะทาํสญัญาฉบบันี ้อตัราดอกเบีย้ประกาศไวเ้ท่ากบัรอ้ย

ละ 15.00 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัท่ีผูกู้ผิ้ดนดัหรือผิดสญัญา จนกว่าจะชาํระหนีเ้สรจ็ 

2. บรษิัทฯ จะเบิกจ่ายตามบญัชีกระแสรายวนั มีกาํหนดระยะเวลา 12 เดือนนบัตัง้แต่ทาํ

สญัญาฉบบันี ้แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิของธนาคารท่ีจะเรียกรอ้งใหบ้ริษัทฯ ชาํระ

หนีท้ัง้หมด หรือแต่บางส่วน หรือระงบัการชาํระทัง้หมด จามแต่ธนาคารเห็นสมควร 

และโดยไม่ตอ้งชีแ้จงแสดงเหตุ เมื่อครบกาํหนดเวลากูเ้บิกเงินเกินบญัชีดงักล่าว แม้

บริษัทฯ จะไดช้าํระหนีห้มดสิน้ภายในกาํหนดเวลาแลว้หรือไม่ก็ตาม แต่บริษัทนงัคง

เบิกเงินไปจากธนาคารต่อไปอีก ถือว่าบรษิัทตกลงยืดอายสุญัญากูเ้งินเกินบญัชีฉบบั

นีต้่อไปทีกาํหนดตราวละ 12 เดือนนบัตัง้แต่วนัท่ีครบกาํหนดดงักล่าว 

 

 

5.6 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

 บรษิัทฯ ไดก้าํหนดกรอบการดาํเนินการตามนโยบายการลงทนุของบรษิัทฯ ในบรษิัทย่อยและบรษิทัรว่ม ดงันี ้

1. บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ือง ใกลเ้คียง หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ เพ่ือเสริมสรา้งความมั่นคง และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาสดัส่วนการลงทุน 
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กาํไรท่ีคาดว่าจะไดร้บั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ  ก่อนการตัดสินใจลงทุนใน

โครงการต่าง ๆ โดยการอนุมตัิการลงทุนดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัจากการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามขอบเขตอาํนาจการอนมุตัิท่ีกาํหนด 

2. บริษัทฯ จะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรว่ม ตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ในแต่ละบรษิัท เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดแูลใหบ้รษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทรว่ม ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี การส่งตวัแทนของบริษัทฯ เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิัทย่อย 

และ/หรือบริษัทร่วมจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคาํนึงถึงความ

เหมาะสมของแต่ละบรษิัท 

3. หากการเข้าทาํรายการ หรือการดาํเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยท่ีเข้าข่ายหรือเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์ตามประกาศรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทมีหนา้ท่ีตอ้งขออนุมตัิท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือขออนุมตัิจากท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท หรือขออนมุตัิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายก่อนการเขา้ทาํรายการ บรษิัทย่อยจะ

เขา้ทาํรายการหรือดาํเนินการนัน้ไดต้่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ของบรษิัท และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

นอกจากนี ้หากในการเขา้ทาํรายการหรือการเกิดเหตุการณบ์างกรณีของบริษัทย่อย อันทาํใหบ้ริษัทฯ มี

หนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนด กรรมการผูแ้ทนของ

บริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าท่ีตอ้งแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทในทันทีท่ีทราบว่าบริษัทย่อย มีแผนท่ีจะเข้าทาํ

รายการหรือเกิดเหตกุารณด์งักล่าว 

4. คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีสาํคญัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน

ใหแ้ก่บริษัททราบ โดยนาํประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และประกาศของคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม รวมทัง้เปิดเผยและนาํส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สียของตนและบคุคล

ท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษัทใหท้ราบถึงความสมัพนัธ ์และการทาํธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อย และ/

หรือบรษิัทรว่ม ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีอาจก่อใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

5. บริษัทฯ จะกาํหนดแผนงานและดาํเนินการท่ีจาํเป็น เพ่ือทาํให้มั่นใจไดว้่าบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีการ

เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน และบรษิัทจะดาํเนินการท่ีจาํเป็นและติดตามใหบ้รษิทั

ย่อยและ/หรือบริษทัร่วมมีระบบในการเปิดเผยขอ้มลูและระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการดาํเนิน

ธุรกิจ 
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บรษิัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะวางรากฐานของบรษิัทฯ ใหม้ีความแข็งแรง มั่นคง เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยนื 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการขยายขอบเขตในการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมบริการใหม่ ๆ และรองรบัฐานลกูคา้ใน

อนาคต ซึ่งมีแนวโนม้เพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยกาํลงัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจนัน้ ไดแ้ก่พนกังานและบคุลากร ท่ีนอกจาก

จะตอ้งมีจาํนวนท่ีเพียงพอแลว้ ยงัตอ้งมีความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น กา้วทนัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 เพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายดงักล่าว บรษิัทฯ มีแผนงาน ดงันี ้

(1) การว่าจ้างบุคลากร  

ตามท่ีไดก้ล่าวไป บริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เริ่มตระหนักและให้ความสาํคัญกับการบริหารจัดการ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ทาํใหล้กูคา้ของบรษิัทฯ มีจาํนวนเพ่ิมมากขึน้ในแต่ละปีอย่างมีนยัสาํคญั ธุรกิจมีการขยายตวั

อย่างต่อเน่ือง  

ปัจจบุนั บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีพนกังานประจาํจาํนวนประมาณ 170 คน เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถใหบ้รกิาร

ลูกคา้ไดอ้ย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จาํนวนพนักงานจึงตอ้งมีจาํนวนมากขึน้เพ่ือรองรบัการขยายตัวของฐาน

ลกูคา้เช่นกัน บรษิัทฯ จึงมีแผนท่ีจะว่าจา้งบุคลากรเพ่ิม ทัง้นี ้นโยบายของบริษัทฯ คือการว่าจา้งบุคลากรท่ีมีทกัษะ

และขีดความสามารถสงู (Talents Acquisition) จึงมีความจาํเป็นตอ้งลงทุนในการสรา้ง Employee Branding เพ่ือ

ดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถใหเ้ขา้มาร่วมงานและการสรา้งเครือข่ายเพ่ือเขา้ถึงบุคลากรเหล่านี ้โดยบริษัทฯ และ

บรษิัทย่อยคาดว่าจะมีการว่าจา้งเพ่ิมรวมทัง้สิน้ 50 คน โดยประมาณ มีตาํแหน่งงาน ดงันี ้

- Project Managers 

- Agile Coaches/ Scrum Masters 

- Product Owners 

- CRM/ ERP Consultants 

- Digital Marketing Consultants 

- UI/ UX Designers 

- Data Scientists/ Data Analysts 

- Software Developers  

โดยบริษัทฯ คาดว่าจะใชเ้งินทุนในการว่าจา้งบุคลากรเป็นจาํนวน 18 ลา้นบาท โดยเป็นแหล่งเงินทุนจาก

กระแสเงินสดภายในบรษิัทฯ และคาดว่าจะใชเ้งินลงทนุดงักล่าวภายในปี 2563 

 

 

 

 

6. โครงการในอนาคต 
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(2) การพัฒนาและก่อตั้งศูนยพ์ัฒนาซอฟตแ์วร ์(Developing Center) เพิ่มเติม 

คณุภาพของบคุลากรและผลิตภณัฑเ์ป็นอีกเร่ืองท่ีบรษิัทฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญัเสมอมา บรษิัทฯ มุ่งเนน้การ

พัฒนาบุคลากร ทั้งในดา้นการจดัการอบรมใหแ้ก่พนกังาน การส่งพนักงานไปเรียนรูง้าน ณ ต่างประเทศ และการ

ก่อตัง้ศนูยพ์ฒันาซอฟตแ์วร ์(Developing Center) เพ่ิมเติม  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาํนักงานสาขาอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือเป็นศูนยพ์ัฒนาซอฟตแ์วร ์(Developing 

Center) ซึ่งตัง้อยู่ในระแวกเดียวกันกับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัจจุบนัมีจาํนวนพนกังานมากกว่า 45 คน บริษัทฯ มี

แผนท่ีจะยกระดับสาํนักงานสาขาเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเป็นศูนย์การเรียนรู ้ 

(Learning Center) เพ่ือพฒันาความเป็นเลิศในทกุ ๆ ดา้น  

โดยบริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะเปิดโอกาสใหก้ับนกัศึกษาท่ีมีความสนใจและมีความสามารถดา้นเทคโนโลยี

และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ใหส้ามารถนาํศกัยภาพท่ีมีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์พฒันาองคค์วามรูค้วามสามารถ และ

สรา้งรายไดใ้นขณะท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ ศนูยพ์ฒันาดงักล่าวท่ีเชียงใหม่จึงถือเป็นสถานท่ีสาํหรบัการพฒันาซอฟตแ์วร์

และพฒันาศกัยภาพตน้แบบของบริษัทฯ ท่ีนบัว่าประสบความสาํเร็จอย่างมาก และถือเป็นการทาํ CSR in process 

หรือกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียและส่ิงแวดลอ้มขององคก์รอีกดว้ย  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีแผนท่ีจะขยายสาํนักงานเชียงใหม่ รวมทั้งการขยายสาขา เปิดศูนยก์ารเรียนรู ้

เพ่ิมเติม ในระแวกเดียวกันกับมหาวิทยาลยัในจงัหวดัต่าง ๆ โดยปัจจุบนับริษัทฯ อยู่ระหว่างทาํการจดัตัง้สาํนกังาน

สาขาเพ่ือเป็นศูนยพ์ัฒนาซอฟตแ์วร ์ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยปัจจุบัน มีพนักงานในสาขา

ดงักล่าวจาํนวน 4 คน และมีแผนท่ีจะขยายสาํนกังานในภมูิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยอีก 2 แห่ง 

   ศนูยก์ารเรียนรูนี้จ้ะมุ่งเนน้ท่ีการสรา้งทกัษะใหม่ ๆ และความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดบัโลก เพ่ือนาํไปใช้

งานไดจ้รงิและชว่ยใหล้กูคา้ประสบความสาํเรจ็ในการทาํ Digital Transformation โดยการเรียนรูนี้ม้ีทัง้การฝึกอบรม

โดยผูเ้ชี่ยวชาญจากทัง้ในและนอกองคก์ร การเรียนรูท้างไกลแบบออนไลนก์บัเนือ้หาระดบัโลกในตา่งประเทศ การส่ง

พนกังานไปอบรมสมัมนาในต่างประเทศ และการสรา้ง Lab ใหส้ามารถทาํโครงการทดลองตา่ง ๆ 

  สาํหรบัเนือ้หาในการพฒันาทกัษะมีดงันี ้

- Design Thinking for Innovation 

- Customer Journey/ Customer Experience (CX) Design 

- UI/ UX Design 

- Microservices Architecture for Software Development 

- Agile Methodology and Practices 

- Strategic CRM 

- Digital Marketing 
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โดยบริษัทฯ คาดว่าจะใชเ้งินทุนในการก่อตัง้ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพเป็นจาํนวน 34 ลา้นบาท โดยมีแผนการ

จดัหาแหล่งเงินทนุจากการระดมทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์ละคาดว่าจะใชเ้งินลงทนุดงักล่าวภายใน ปี 2563  

 

(3) การลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ ์

   ดว้ยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจนัน้ บริษัทฯ ตอ้งอาศยัการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนั บริษัทฯ มี

การพฒันาซอฟตแ์วรข์องตนเองคือระบบ ICE-Tax และไดจ้ดทะเบียนลิขสิทธ์ิไวภ้ายใตช้ื่อ iCE-Tax ซึ่งเป็นซอฟตแ์วร์

ท่ีพฒันาบนระบบ Cloud Service และตอ้งมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรบักฎหมายภาษีอากรและธุรกรรม

ทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป 

   นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนท่ีจะพฒันาแอปพลิเคชนั (Applications) ใหม่ของตนเองซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ี

กา้วหน้า เพ่ือตอบโจทยท์างสังคม และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปมากในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital 

Economy) 

   บริษัทฯ มีแผนลงทนุในการจดัตัง้ Innovation Lab เพ่ือทาํวิจยัและพฒันา (Research & Development) 

แอปพลิเคชนัของบริษัทฯ เองเพ่ือสรา้งแหล่งรายไดใ้หม่ โดยไม่ตอ้งพ่ึงพาเจา้ของผลิตภณัฑต์่างชาติ โดยคาดว่าจะ

ใชเ้งินในการลงทนุและพฒันา จาํนวนรวม 20 ลา้นบาท โดยมีแผนการจดัหาแหล่งเงินทนุจากการระดมทนุในตลาด

หลกัทรพัยแ์ละคาดว่าจะลงทนุภายในไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2564 

 

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ จะช่วยรองรบัการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเพ่ือขยายเขา้สู่ธุรกิจใหม่ท่ีมี

ความเก่ียวเน่ือง เพ่ือท่ีบรษิัทฯ จะสามารถสรา้งความเป็นเลิศในการเป็นบรษิัทท่ีปรกึษาและพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัในประเทศ

ไทย เพ่ือช่วยใหอ้งคก์รลกูคา้สามารถเปล่ียนผ่านไปสู่ยคุดิจิทลัอย่างแทจ้รงิ นอกจากแผนการลงทนุตามท่ีไดก้ล่าวมานัน้ บรษิัท

ฯ ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะมองหาโอกาสในการเติบโต กา้วเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรม เพ่ือสรา้งผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

พรอ้มกบัมีส่วนรว่มในการพฒันาสงัคมและชมุชนไปพรอ้ม ๆ กนั  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทย่อย (“บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด”) มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่สิน้สดุ โดย

เป็นคดีท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบรษิัทย่อย และอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยท่ี

มีจาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทตามงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 โดยรายละเอียดของขอ้พิพาทสามารถสรุปได ้ดงันี ้

ลําดับเหตุการณ์ของคดีความระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และนิติบุคคลร่วมทํางาน วีไอ (“VI”) ซึ่ง

ประกอบดว้ยบรษิัท วี-สมารท์ จาํกดัและบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั  

 เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 บริษัท ไอซีอี คอนซัลติง้ จาํกัด และบริษัท วี-สมารท์ จาํกัด ไดจ้ัดตัง้นิติบุคคลร่วม

ทาํงาน วีไอ (“VI”) เพ่ือเสนองานการให้บริการพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองคก์รดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัท 

ไปรษณีย ์ไทย จาํกัด ซึ่งไดท้าํสญัญาการใหบ้ริการพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรขององคก์ร กับบริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2553 โดยมีมูลค่าสัญญา 247 ลา้นบาทและไดม้ีการขยายอายุสัญญา 2 ครัง้ จนครบกาํหนดวนัท่ี 10 

สิงหาคม 2557 

ต่อมา เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 บริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ไดท้าํการยกเลิกสัญญา โดยใหเ้หตุผลชองการ

ยกเลิกสญัญาว่าการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารวดัประสิทธิภาพ และไม่สามารถระบไุดว้่าการดาํเนินงานจะแลว้เสรจ็

เมื่อไหร ่ซึ่งการยกเลิกสญัญาในกรณีท่ีไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขท่ีทางบริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ทาํการเพ่ิมเติมใน

หนงัสืออนมุตัิการขยายอายสุญัญาออกไปอีก 14 เดือน ในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2557  

ซึ่ง VI ไดท้าํการออกหนงัสือโตแ้ยง้การบอกเลิกสญัญา ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 โดยไดช้ีแ้จงว่าสาเหตุของความ

ล่าชา้เกิดจากหลายปัจจยัทัง้ท่ีควบคมุไดแ้ละควบคมุไม่ได ้อาทิเช่น การทดสอบการบรหิารจดัการโปรแกรมในส่วนของรายงาน

ปรมิาณขอ้มลูท่ีใชใ้นการทดสอบ ซึ่งบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จาํกดั เนน้ใหเ้สมือนจรงิและตอบสนองกระบวนงาน โดยมิไดค้าํนึงถงึ

ความซบัซอ้นและการพ่ึงพาผลการทดสอบก่อนหนา้ เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลของการทดสอบแต่ละกรณี และความเส่ียงในการตอ้ง

แกไ้ขงานซํา้หากมีความผิดพลาดเกิดขึน้ขณะทดสอบและระหว่างการทดสอบ มีงานบางส่วนท่ีบริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด 

ตอ้งการใหเ้ปล่ียนแปลงแนวทางท่ีกาํหนดรูปแบบและจาํนวนการทดสอบ ซึ่งจากการท่ี VI ไดท้าํการชีแ้จงสาเหตุของความ

ล่าชา้ดังกล่าวขา้งตน้ VI มองว่า VI ไม่ไดผิ้ดสัญญา โดยสาเหตุหลักของความล่าชา้เกิดจากการกาํหนดเงื่อนไขของบริษัท 

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั และเกิดจากการไม่ไดร้บัความรว่มมอืจากบรษิัท ไปรษณียไ์ทย จาํกดัในการปฏิบตัิงานดงักล่าว นอกจากนี ้

VI ไดท้าํการแจง้แก่ บริษัท ไปรษณียไ์ทย ว่า VI จะดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จตามท่ีตกลง และยินยอมท่ีจะเสียค่าปรบัจากการ

ปฏิบตัิงานล่าชา้ อย่างไรก็ตาม บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ไม่ไดว้่าจา้งให ้VI ปฏิบตัิงานต่อแต่อย่างใด 

ซึ่งจากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให ้VI ทาํการฟ้องรอ้งแก่บริษัท ไปรษณีย ์ไทย จาํกัด และต่อมา บริษัท ไปรษณียไ์ทย 

จาํกัด ไดท้าํการฟ้อง VI กลบั เน่ืองจากมองว่าการปฏิบตัิงานของ VI ไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด ทาํใหบ้ริษัท ไปรษณียไ์ทย 

ไดร้บัความเสียหาย โดยมีรายละเอียดของการฟ้องรอ้ง ดงันี ้

 

 

 

7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 83  
 

1. คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขคดีดาํท่ี 504/2559  

- ผูฟ้้องคดีท่ี 1 บรษิัท วี-สมารท์ จาํกดั และจาํกดั ผูฟ้้องคดีท่ี 2 บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้  

- ผูถ้กูฟ้องคดี บรษิัทไปรษณียไ์ทย จาํกดั  

- ทนุทรพัยท่ี์ฟ้องรวมประมาณ 313.53 ลา้นบาท 

- วนัท่ีฟ้อง 1 เมษายน 2559 

สาเหตท่ีุฟ้อง  

 เน่ืองจากผูถู้กฟ้องคดีไดว้่าจา้งผูฟ้้องคดีใหพ้ฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และไดบ้อกเลิกสญัาจา้ง

และรบิหลกัประกนั ทาํใหผู้ฟ้้องคดีทัง้สองไดร้บัความเสียหาย จึงฟ้องเพ่ือใหช้าํระค่าเสียหายและใหค้ืนหลกัประกนั 

2. คดีศาลปกครองกลาง หมายเลขคดีดาํท่ี 1041/2559 

- ผูฟ้้องคด ีบรษิัทไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

- ผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 1 บรษิัท วี-สมารท์ จาํกดั จาํกดั ผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 2  บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั และผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 3 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

- ทนุทรพัยท่ี์ฟ้องรวมประมาณ 55.72 ลา้นบาท 

- วนัท่ีฟ้อง 30 มิถนุายน 2559 

สาเหตท่ีุฟ้อง  

เน่ืองจากผูฟ้้องคดีไดว้่าจา้งผูถ้กูฟ้องคดีใหพ้ฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) โดยมีผูถ้กูฟ้องตดีท่ี 3 เป็น

ผูอ้อกหลกัประกนัสญัญาให ้แต่ผูถ้กูฟ้องคดีปฏิบตัิงานล่าชา้ ไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด ทาํใหผู้ฟ้้องคดีเสียหาย จึงรบั

หลกัประกนั และฟ้องเรียกค่าเสียหาย โดยใหผู้ถ้กูฟ้องคดีทัง้สามรว่มกนัชาํระค่าเสียหาย 

ผลคดีของทัง้สองคด ี

ณ ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการแสวงหาขอ้เท็จจริงของศาลปกครองกลาง หากศาลไดข้อ้เท็จจรงิเพียงพอท่ีศาลจะทาํคาํ

วินิจฉัยไดแ้ลว้ ศาลจะมีหมายแจง้วนัสิน้สดุการแสดงหาขอ้เท็จจริงแจง้ไปยงักรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นผูร้บัมอบอาํนาจ

ฟ้องคดี และต่อสูค้ดีของบรษิัทฯ หลงัจากนัน้จึงจะมีการวินิจฉยัคดีต่อไป 

ความคืบหนา้ของคด ี

ทั้งสองคดี ศาลมีคาํสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน ผลคดีจะเป็นเช่นไรนั้น ขึน้อยู่กับดุลพินิจของศาลท่ีจะ

พิจารณาว่าฝ่ายใดผิดสญัญามากกว่ากัน หากศาลมองว่าบริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ใชข้อ้กาํหนดท่ีไม่เป็นธรรมในการ

บอกเลิกสญัญา บริษัท วี-สมารท์ จาํกัด และบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด ก็จะเป็นฝ่ายชนะคดี ไดร้บัค่าเสียหาย แต่ถา้

พิจารณาว่าขอ้กาํหนดดงักล่าวเป็นธรรมแลว้ บริษัท วี-สมารท์ จาํกัด และบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด ก็จะเป็นฝ่ายแพ้

คดี ตอ้งชาํระค่าเสียหาย ส่วนจาํนวนค่าเสียหายขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของศาล 
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ความเห็นของบรษิัทฯ  

ในส่วนของภาระผกูพนัในปัจจุบนั ทางบรษิัทฯ พิจารณาหลกัฐานท่ีมีทัง้หมด รวมถึงความเห็นจากทนายความ มอง

ว่า เหตกุารณฟ้์องรอ้งดงักล่าวเป็นผลของเหตกุารณใ์นอดีต แต่มีความไม่แน่นอนว่าจะทาํใหบ้รษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั 

มีภาระผูกพนัในปัจจุบัน (ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน) จากการพิจารณาขอ้มลูท่ีชีแ้จงขา้งตน้ นอกจากนี ้คดีความ

ดงักล่าวอยู่ระหว่างการแสวงหาขอ้เท็จจรงิของศาลปกครอง ซึ่งบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั ประเมินว่าความเป็นไปไดท่ี้

กิจการจะสญูเสียทรพัยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจยงัไม่ถึงระดบัค่อนขา้งแน่ และไม่สามารถประมาณจาํนวนของภาระ

ผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ ดงันัน้ จึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นประมาณการหนีสิ้นในงบการเงิน และผูบ้ริหารพิจารณา

ว่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวเพียงพอ 
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8.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 

ชื่อบรษิัทภาษาไทย : บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อบรษิัทภาษาองักฤษ : I&I Group Public Company Limited 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107562000378 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ : IIG 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : 1. ธุ รกิจ ท่ีปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวรจ์ากทาง 

Salesforce  

2. ธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากรในส่วนงานสารสนเทศ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 475 อาคารสิรภิิญโญ ยนิูตเลขท่ี 1801 ชัน้ท่ี 18 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญา

ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์ : 0 2248 3746 

โทรสาร : 0 2248 3747 

เวบ็ไซต ์ : www.ii.co.th 

ทนุจดทะเบียน : 50 ลา้นบาท 

ทนุท่ีเรียกชาํระแลว้ 

(ก่อนการเสนอขายหุน้ในครัง้นี)้ 

: 37.50 ลา้นบาท 

ทนุท่ีเรียกชาํระแลว้ 

(หลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้นี)้ 

: 50 ลา้นบาท 

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 0.50 บาท 
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8.2 ข้อมูลบริษทัย่อย 

8.2.1 บริษัท ไอซอีี คอนซัลติง้ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 บริษัท ไอแอนดไ์อ เอก็ซพ์เีรียนซ ์จาํกดั 

 

ชื่อบรษิัทภาษาไทย : บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั  

ชื่อบรษิัทภาษาองักฤษ : I&I Experience Company Limited 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105562110589 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด ์(Brand 

Strategy) การสรา้งและบรหิารประสบการณ ์(Experience 

Management) และการตลาดจิทลั (Digital Marketing)  

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 475 อาคารสิรภิิญโญ ยนิูตเลขท่ี 1801 ชัน้ท่ี 18 ถนนศรี

อยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

ทนุจดทะเบียน : 1 ลา้นบาท 

ทนุท่ีเรียกชาํระแลว้ : 1 ลา้นบาท  

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 

 

 

 

 

 

 

ชื่อบรษิัทภาษาไทย : บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั  

ชื่อบรษิัทภาษาองักฤษ : iCE Consulting Company Limited 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105544002061 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบวางแผน

ทรัพยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตัวแทนจาํหน่ายระบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 475 อาคารสิรภิิญโญ ยนิูตเลขท่ี 1801 ชัน้ท่ี 18 ถนนศรี

อยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

ทนุจดทะเบียน : 10 ลา้นบาท 

ทนุท่ีเรียกชาํระแลว้ : 10 ลา้นบาท 

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 
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8.3 ข้อมูลของบคุคลอา้งอิงอื่น ๆ 
 
นายทะเบียนหลกัทรพัยห์ุน้สามญั : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 

  โทรศพัท ์0 2009 9999 

  เว็บไซต ์www.set.or.th/tsd 

   

ผูส้อบบญัช ี : บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอส จาํกดั 

  179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร ์ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  โทรศพัท ์0 2824 5000 

  เว็บไซต ์www.pwc.com/th 

   

ท่ีปรกึษากฎหมาย : บรษิัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคานซ์ิล จาํกดั 

  444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร ์ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสน

นอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

  โทรศพัท ์0 2512 6090 

  เว็บไซต ์www.lacllaw.com 

   

ผูต้รวจสอบภายใน : บรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง้ จาํกดั 

  99 ลาดปลาเคา้18 จรเขบ้วั ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

  โทรศพัท ์0 2019 3541 

  เว็บไซต ์www.risegroups.net 

   

ท่ีปรกึษาทางการเงิน : บรษิัท หลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

  25 อาคารกรุงเทพประกันภยั ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

  โทรศพัท ์0 2638 5500 

  เว็บไซต ์www.nomuradirect.com 
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ส่วนที ่2.3 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 

 

9.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนทีช่าํระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50.00 ลา้นบาท และมีทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 

37.50 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 75.00 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อ

ประชาชนในครัง้นี ้บริษัทฯ จะมีทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 50.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 100.00 

ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

9.2 ผู้ถือหุ้น 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน สามารถสรุปไดด้งันี ้

ลาํดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุ หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มเมฆะสุวรรณโรจน ์

- นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์

- นางสาวพีชญา เมฆะสวุรรณโรจน ์

- นายพศตุม ์เมฆะสวุรรณโรจน ์

36,506,000 

28,316,000 

4,440,000 

3,750,000 

48.67 

37.75 

5.92 

5.00 

36,506,000 

28,316,000 

4,440,000 

3,750,000 

36.51 

28.32 

4.44 

3.75 

2 กลุ่มโพธิรัตนส์มบัติ(1) 

-  นางสาวอรนชุ สวุงักรู 

- นางสาวเบญญา โพธิรตันส์มบตัิ 

- นางสาวกญัญา โพธิรตันส์มบตัิ 

14,214,000 

10,126,000 

2,044,000 

2,044,000 

18.96 

13.50 

2.73 

2.73 

14,214,000 

10,126,000 

2,044,000 

2,044,000 

14.21 

10.13 

2.04 

2.04 

3 กลุ่มรักอาํนวยกิจ 

- นายชาญชยั ปัญจมงคล 

- นางสาวรตัติยา รกัอาํนวยกจิ 

13,968,000 

8,340,000 

5,628,000 

18.62 

11.12 

7.50 

13,968,000 

8,340,000 

5,628,000 

13.97 

8.34 

5.63 

4 นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ 5,438,000 7.25 5,438,000 5.44 

5 นายชอบคิด เกษรสมทุร 1,650,000 2.20 1,650,000 1.65 

6 นายกนกพล วงศสิ์นธน 1,538,000 2.05 1,538,000 1.54 

7 นายธนวฒุิ สนุทรเดชา 562,000 0.75 562,000 0.56 

8 นายพิฑรู จงพิพฒันศิร ิ 562,000 0.75 562,000 0.56 

9 นายณฐัเชษฐ ์เทพปูถมัภ ์ 562,000 0.75 562,000 0.56 

รวมจาํนวนหุน้ 75,000,000 100.00 75,000,000 75.00 

9. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุน้ 
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ลาํดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุ หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย 6,230,000 6.23 

จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชน 18,770,000 18.77 

รวมจาํนวนหุน้หลงัการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 100,000,000 100.00 
(1นางสาวอรนชุ สวุงักรูเป็นคู่สมรสของนายประพนัธ ์โพธิรตันส์มบตัิ นางสาวเบญญา โพธิรตันส์มบตัิและ นางสาวกญัญา โพธิ

รตันส์มบตัเิป็นบตุรของนายประพนัธ ์โพธิรตันส์มบตัิ ซึ่งเป็นอดีตผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 

 

9.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

-ไม่ม-ี 

9.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

9.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบรษิัทฯ ในแต่ละปี ภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและทนุสาํรองอ่ืน (ถา้มี) อยา่งไรก็ตาม การ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึน้อยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ 

ความจาํเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินงาน แผนการลงทนุและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความ

เหมาะสม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานและการบรหิารงานของบรษิัทฯ  โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขท่ีว่า บรษิัทฯ 

จะตอ้งมีเงินสดเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ และการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ตามท่ี

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เห็นสมควร 

ทัง้นี ้มตคิณะกรรมการบรษิัทท่ีอนมุตัิจา่ยเงินปันผลจะตอ้งนาํเสนอเพ่ือขออนมุตัติ่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่ เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิัทมีอาํนาจอนมุตัิใหจ้า่ยเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้รายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อ

หุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อย 

บรษิัทฯ จะกาํหนดใหบ้รษิัทย่อยจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบรษิัทย่อยในแต่ละปี ภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและทนุสาํรองอ่ืน (ถา้มี) อยา่งไรก็ตาม 

การจา่ยเงินปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยาย

ธุรกิจ ความจาํเป็นในการใชเ้งนิทนุหมนุเวียนในการดาํเนินงาน แผนการลงทนุและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด 

ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานและการบรหิารงานของบรษิัทยอ่ย โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขท่ีวา่ 

บรษิัทย่อยจะตอ้งมีเงนิสดเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินธุรกจิ 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 90  
 

10.1 คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวนทัง้สิน้ 9 ท่าน ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายเพ่ิมสขุ สทุธินุ่น ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ 

2. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 

3. นายไพบลูย ์คจุารีวณิช กรรมการบรษิัท, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายยศ กิมสวสัดิ ์ กรรมการบรษิัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายเอกก ์ภทรธนกลุ กรรมการบรษิัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ กรรมการบรษิัท 

7.นายธนวฒุิ สนุทรเดชา กรรมการบรษิัท 

8. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร กรรมการบรษิัท 

9. นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ กรรมการบรษิัท 

โดยมีนางกนกนชุ ณ ระนองเป็นเลขานกุารบรษิัทฯ ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 5/2562 เมื่อ

วนัท่ี 6 มิถนุายน 2562 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ 

นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ และนางปฐมพร ศรีสธุรรมพร กรรมการสองในสาม

คนลงลายมือชื่อและประทบัตราสาํคญัของบรษิัทฯ 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัท 

1) จดัการบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความสจุริต ระมดัระวงั 

และรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

2) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจดัการ

ฝ่ายบรหิาร หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษิัทไดใ้หไ้ว ้

3) พิจารณาโครงสรา้งการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน

ตามความเหมาะสม 

4) พิจารณาทบทวนและอนมุตัินโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์แผนงานการดาํเนินธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบรษิัทฯ  

ท่ีนาํเสนอโดยฝ่ายบรหิาร 

5) ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 

6) จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชีของ

บรษิัทฯ  

10. โครงสร้างการจัดการ 
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7) จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 

8) จัดใหม้ีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษัทฯ  ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ  ซึ่งผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้นาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตั ิ

9) พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืน ๆ ท่ีสาํคัญอันเก่ียวกับบริษัทฯ  หรือท่ีเห็นสมควรจะดาํเนินการนั้น ๆ เพ่ือให้เกิด

ประโยชนส์งูสดุแกบ่รษิัทฯ  

10) คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบคุคลอ่ืนใด ปฏิบตัิการอย่าง

หน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคล

ดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจ

ยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขบคุคลท่ีไดร้บัมอบอาํนาจหรืออาํนาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 

11) กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของ 

บริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ ไม่

ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนต์นหรือเพ่ือประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ เวน้

แต่อาํนาจในการดาํเนินการดังต่อไปนี ้จะกระทาํไดก้็ต่อเมื่อไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี ้เร่ืองท่ี

กรรมการมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษัทฯ  หรือบรษิัทย่อย ใหก้รรมการซึ่งมีส่วนได้

เสีย หรือมีความขดัแขง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

(ข) การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยระบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 เร่ืองต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ี

เขา้รว่มประชมุ และจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัทฯ  

(ค) การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ

แบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบรษิัทฯ  
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(ฉ) การอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบัญญัติของกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย ์และ/หรือ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทและท่ีประชมุผูถื้อ

หุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 

 

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

โดยในปี 2562 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 มีรายละเอียดการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

ชื่อ-สกุล จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/จาํนวนการประชุมทัง้หมด 

ปี 2562 31 มีนาคม 2563 

1. นายเพ่ิมสขุ สทุธินุ่น 8/8 1/1 

2. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ 8/8 1/1 

3. นายไพบลูย ์คจุารีวณิช 8/8 1/1 

4. นายยศ กิมสวสัดิ ์ 8/8 1/1 

5. นายเอกก ์ภทรธนกลุ 7/8 1/1 

6. นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ 5/8 1/1 

7. นายธนวฒุิ สนุทรเดชา 8/8 1/1 

8. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร 8/8 1/1 

9. นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ 5/8 1/1 
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10.2 คณะผู้บริหาร 
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คณะผูบ้รหิาร ณ 31 มีนาคม 2563 มีจาํนวนทัง้สิน้ 4 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร, กรรมการผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายขาย (รกัษาการ)  

2.นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ ผูอ้าํนวยการดา้นโซลชูนั  

3. นางสาววีรวรรณ ช่างเพ็ชร ผูอ้าํนวยการงานบรกิารลกูคา้  

4. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 

หมายเหต ุ:   1. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารสงูสดุสายบญัชี 

2. นางสาวปัทมาวดี พฤกษวิเศษสขุ ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นสมหุบ์ญัชีจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรบักิจการท่ีมส่ีวนไดเ้สีย

สาธารณะ 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

(1) ดแูล บรหิารดาํเนินงาน และปฏิบตัิงานประจาํตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชนข์องบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์ทิศทางการ

ดาํเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธท์างธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน และแผนงบประมาณประจาํปีท่ีอนุมตัิโดยคณะ

กรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

คณะกรรมการบรษิัท 

(2) อนุมตัิการเขา้ทาํสญัญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  (เช่น การซือ้ขาย การลงทุน

หรือร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือการทาํธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ  และเป็นไปเพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินงานตาม

วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ ) ภายในวงเงินตามท่ีกาํหนดไว้ในอาํนาจอนุมัติ (Level of Authorization) และ/หรือ ตามท่ี

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกาํหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และ/หรือ 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

(3) อนุมตัิการกูย้ืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบนัการเงิน ตลอดจนการจาํนาํ จาํนอง หรือเขา้เป็นผูค้ ํา้ประกันของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมัติ (Level of Authorization) ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินกว่า 

200 ลา้นบาท 

(4) กาํกับดูแลการดาํเนินธุรกิจดา้นการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดา้นการปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ โดยรวมเพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามนโยบาย กลยุทธท์างธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน และแผนงบประมาณประจาํปีของบริษัทฯ ท่ีอนุมตัิไวโ้ดย

คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัท 

(5) แต่งตัง้ท่ีปรกึษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ  ภายในอาํนาจและวงเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจ

อนมุตัิ (Level of Authorization) และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 
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(6) กาํหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ ์แนวทางปฏิบัติ ขอ้กาํหนด สาํหรบัโครงสรา้งองคก์รในตาํแหน่งถัดลงไปจากประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมถึงการว่าจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก และเลิกจา้งพนกังานบริษัท ในตาํแหน่งท่ีตํ่ากว่าประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

(7) กาํหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บาํเหน็จรางวลั เงินโบนสั และปรบัขึน้เงินเดือนสาํหรบัผูบ้ริหารและพนกังานบริษัทใน

ตาํแหน่งถดัลงไปจากประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ภายใตก้รอบและนโยบายท่ีคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ คณะกรรมการ

บรษิัทกาํหนดไว ้ 

(8) ออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ ภายในบรษิัทฯ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบรษิัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และ

เพ่ือผลประโยชนข์องบรษิัทฯ  รวมถึงรกัษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

(9) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอาํนาจ

ดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักล่าว 

(10) มอบอาํนาจใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ทัง้นี ้การมอบ

อาํนาจ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจ

ช่วงท่ีทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือ 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ) อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้

 

อาํนาจอนุมัติ 
ผู้มีอาํนาจ 

Ex Com CEO MD DIR MGR 

การบญัชีและการเงิน      

1 
การเบิกค่าใชจ่้ายเลีย้งรบัรองหรือของขวญัตาม

งบประมาณต่อครัง้ 
     

1.1 วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท     A 

1.2 วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท    A  

1.3 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท   A C  

1.4 วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท  A  C  

1.5 วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท A     

2 การเบิกเงินทดรองจ่ายต่อครัง้      

2.1 วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท    A  

2.2 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท   A C  
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อาํนาจอนุมัติ 
ผู้มีอาํนาจ 

Ex Com CEO MD DIR MGR 

2.3 วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท  A  C  

2.4 วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท A     

3 การบริจาคเงินของบริษัทตามงบประมาณต่อครัง้      

3.1 วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท    A  

3.2 วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท   A C  

3.3 วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท  A  C  

3.4 วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท A     

4 

การวางเงินมดัจาํ / เงินประกนั / หลกัประกนับคุคล 

หรือหน่วยงานภายนอกบริษัทต่อครัง้ (ท่ีมีสญัญา / 

ขอ้ตกลงกาํหนดไว)้ 

     

4.1 วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท    A  

4.2 วงเงิน 2,000,001 แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท   A C  

4.3 วงเงิน 5,000,001 แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท  A  C  

4.4 วงเงินมากกว่า 20,000,001 บาท A C    

5 
กําหนดและอนุมตัค่ิาคอมมชิชนั / Incentive ใหก้บั

พนักงาน 
 A A C  

6 การตดัหนีส้ญู      

6.1 วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท / ครัง้การตดั  A  C  

6.2 วงเงินเกินกว่า 1,000,000 บาท / ครัง้การตดั  A  C  

6.3 วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท / ครัง้การตดั A C    

7 การจดัการดา้นการเงิน      

7.1 
การจดัการหาเงินจากสถาบนัการเงิน วงเงินไม่เกิน 

200 ลา้นบาท 
 A    

7.2 
การจดัหาเงินจากสถาบนัการเงิน วงเงินตัง้แต่ 200 

ลา้นบาท 
A C    

CEO หมายถึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร MD หมายถึง กรรมการผูจ้ดัการ DIR หมายถึง ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

MGR หมายถึง ผูจ้ดัการแผนก  A หมายถึง อาํนาจอนมุติั (APPOVE) C หมายถึง ตรวจสอบและใหค้วามยินยอม (CONSENT) 

 

10.3 เลขานุการบริษทั 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ไอแอนดไ์อ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จาํกดั ครัง้ท่ี 5/2562 เมื่อวนัท่ี 6 มิถนุายน 2562 มีมติอนมุตักิารแต่งตัง้

นางกนกนชุ ณ ระนองเป็นเลขานกุารบรษิัทฯ โดยมีประวตัิและรายละเอียดตามท่ีปรากฎใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบั

กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบรษิัท 
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10.4 ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิและผู้ทีไ่ดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร เป็นผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสาย

งานบญัชีและการเงิน และนางสาวปัทมาวดี พฤกษวิเศษสขุ เป็นสมหุบ์ญัชีจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สาํหรบักิจการท่ีมส่ีวนไดเ้สียสาธารณะ ซึ่งเป็นผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการทาํบญัชีของบรษิัทฯ 

โดยมีประวตัิและรายละเอียดตามท่ีปรากฎใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม ผูท่ี้ไดร้บั

มอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี 

และเลขานกุารบรษิัท 

 

10.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

10.5.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

10.5.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ท่ีประชุมกรรมการบริษัท ไอแอนดไ์อ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จาํกัด ครัง้ท่ี 5/2562 เมื่อวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 ไดม้ีมติ

อนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนในรูปค่าเบีย้ประชุมและค่าบาํเหน็จของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจาํปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

รายนามคณะกรรมการ จาํนวนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิัท 

ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการบรษิัท 

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิัท 

 

25,000 บาทต่อครัง้ 

15,000 บาทต่อครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ 

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

 

25,000 บาทต่อครัง้ 

15,000 บาทต่อครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

15,000 บาทต่อครัง้ 

10,000 บาทต่อครัง้ 
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ในปี 2562 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2563 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันี ้

ชื่อ - สกุล 

ปี 2562 31 มีนาคม 2563 

ค่าเบีย้

ประชุม 

ค่าบาํเหน็จ รวม (บาท) ค่าเบีย้

ประชุม 

ค่าบาํเหน็จ รวม (บาท) 

1. นายเพ่ิมสขุ สทุธินุ่น 210,000 - 210,000 35,000 - 35,000 

2. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ - - - - - - 

3. นายไพบลูย ์คจุารีวณิช 320,000 - 320,000 40,000 - 40,000 

4. นายยศ กิมสวสัดิ ์ 255,000 - 255,000 45,000 - 45,000 

5. นายเอกก ์ภทรธนกลุ 210,000 - 210,000 30,000 - 30,000 

6. นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ - - - - - - 

7.นายธนวฒุิ สนุทรเดชา - - - - - - 

8. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร - - - - - - 

9. นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ - - - - - - 

*กรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิไดร้บัค่าเบีย้ประชมุกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย  

 

10.5.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

 ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวนผูบ้รหิาร 5 ท่าน 5 ท่าน 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร (เงนิเดือน โบนสั 

และผลประโยชนเ์มื่อเลิกจา้ง) 
8,574,881 บาท 11,413,886 บาท 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

จากการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 3/2562 ของบรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ไดม้ีมติ

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public 

Offering) จาํนวน 25,000,000 หุน้ (ยี่สิบหา้ลา้นหุน้) ซึ่งในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท ดงันี ้

1. หุ้นสามัญไม่เกิน 6,230,000 หุ้น (หกลา้นสองแสนสามหมื่นหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 24.92 ของจาํนวนหุ้นสามัญ

ทัง้หมดท่ีเสนอขายในครัง้นี ้โดยเสนอขายใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย กรรมการและผูบ้รหิาร แบ่งเป็น 

1.1. หุน้สามัญจาํนวนไม่เกิน 4,300,000 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 17.20 ของจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมดท่ีเสนอขายใน

ครัง้นี ้เสนอขายใหแ้ก่พนักงานของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมิใช่กรรมการผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ 
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และบริษัทย่อย ทัง้นีก้ารจดัสรรจะไม่เป็นการจดัสรรหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลท่ีบริษัทถกูหา้มมิใหจ้ดัสรรหุน้หรือ

เกินกว่าอัตราท่ีประกาศกาํหนด ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทธ. 27/2559 โดยมอบหมายให้นาย 

สมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ซึ่งเป็นผูบ้ริหารสงูสดุของบริษัทฯ เป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละรายชื่อพนกังานท่ีมีสิทธิไดร้บั

การจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

1.2. หุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 1,930,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.72 ของจาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดท่ีเสนอขายในครัง้

นี ้เสนอขายใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ทัง้นีก้ารจดัสรรจะไม่เป็นการจดัสรรหุน้สามญัท่ีเสนอ

ขายใหแ้ก่บุคคลท่ีบริษัทถูกหา้มมิใหจ้ดัสรรหุน้หรือเกินกว่าอัตราท่ีประกาศกาํหนด ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทนุท่ี ทธ. 27/2559 โดยรายชื่อของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ มีดงันี ้

 

รายชื่อ 

31 มีนาคม 2563 หุ้นทีไ่ด้รับจัดสรร ภายหลังการเสนอขายหุ้นคร้ังนี ้

จาํนวนหุ้น 
สัดส่วน1) 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 

สัดส่วน2) 

(ร้อยละ) 
จาํนวนหุ้น 

สัดส่วน2) 

(ร้อยละ) 

นายเพิ่มสขุ สทุธินุ่น - - 120,000 0.12 120,000 0.12 

นายไพบลูย ์คุจารีวณิช - - 120,000 0.12 120,000 0.12 

นายเอกก ์ภทรธนกลุ - - 120,000 0.12 120,000 0.12 

นายยศ กิมสวสัดิ์ - - 120,000 0.12 120,000 0.12 

นางสาวรตัติยา  รกัอาํนวยกิจ 5,628,000 7.50 150,000 0.15 5,778,000 5.78 

นายพิฑรู  จงพิพฒันศิริ 562,000 0.75 150,000 0.15 712,000 0.71 

นางสาววีรวรรณ ช่างเพ็ชร - - 150,000 0.15 150,000 0.15 

นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ 28,316,000 37.75 200,000 0.20 28,516,000 28.52 

นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ 5,438,000 7.25 200,000 0.20 5,638,000 5.64 

นายธนวุฒิ  สนุทรเดชา 562,000 0.75 200,000 0.20 762,000 0.76 

นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร - - 200,000 0.20 200,000 0.20 

นายณัฐเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ 562,000 0.75 200,000 0.20 762,000 0.76 

รวม 41,068,000 54.76 1,930,000 1.93 42,998,000 43.00 

หมายเหต ุ 1) สดัส่วนทีแ่สดงในตารางขา้งตน้ คาํนวณจากจาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที่ 31 มี.ค. 63 ซึ่งเท่ากบั 75 ลา้นหุน้ 

2) สดัส่วนทีแ่สดงในตารางขา้งตน้ คาํนวณจากจาํนวนหุน้สามญัภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ซึ่งเท่ากบั 100 ลา้นหุน้ 
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10.6 บุคลากร 

จาํนวนบคุลากร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีพนกังานทัง้สิน้จาํนวน 158 

คนและ 173 คน ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

สายงาน 
จาํนวนคน 

31 ธ.ค. 2562 31 มีนาคม 2563 

1. ผูบ้รหิาร 

2. ฝ่ายขาย 

3. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. ฝ่ายโซลชูนั 

5. ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

6. ฝ่ายบคุคล 

3 

7 

2 

38 

37 

1 
 

4 

8 

2 

47 

39 

2 
 

รวมทัง้สิน้ 88 102 

 

บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั  

สายงาน 
จาํนวนคน 

31 ธ.ค. 2562 31 มีนาคม 2563 

1. ผูบ้รหิาร 

2. ฝ่ายขาย 

3. ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

4. ฝ่ายเทคนิค 

5. ฝ่ายบคุคลและธุรการ 

4 

4 

45 

11 

4 
 

4 

5 

45 

11 

4 
 

รวมทัง้สิน้ 68 69 

 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั 

สายงาน 
จาํนวนคน 

31 ธ.ค. 2562 31 มีนาคม 2563 

1. ผูบ้รหิาร 

2. ฝ่ายวางแผนและวางกลยทุธป์ระสบการณล์กูคา้ 

1 

1 

1 

1 

รวมทัง้สิน้ 2 2 
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ค่าตอบแทนบุคลากร 

ค่าตอบแทนบคุลากรในปี 2561 และงปี 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 ปี 2561 ปี 2562 

เงินเดือน / ค่าจา้ง 57,592,680 73,567,425 

ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 15,958,469 25,791,283 

รวม 73,551,149 99,358,709 

หมายเหต ุ: ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ประกอบดว้ยโบนสั ค่า Incentive และค่าคอมมิชชนั และสวสัดิการพนกังาน 

 

บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั และ บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั 

 ปี 2561 ปี 2562 

เงินเดือน / ค่าจา้ง 71,369,923 50,556,219 

ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 20,239,779 
 

19,759,621 
 

รวม 91,609,702 71,896,687 

หมายเหต ุ: ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ประกอบดว้ยโบนสั ค่า Incentive และค่าคอมมิชชนั และสวสัดิการพนกังาน 

 

นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

บรษิัทฯ ตระหนกัถงึคณุคา่ของพนกังานซึ่งเป็นทรพัยากรท่ีสาํคญัอย่างยิ่งของบรษิัทฯ เราจงึมุง่มั่นรกัษาพนกังานควบคู่กบั

การพฒันาพนกังาน ทางบรษิทัฯ มีแผนพฒันาบคุลากรในองคก์รดงันี ้

1. จดัทาํแผน On boarding program สาํหรบัการเริ่มงานกบับรษิัทฯ ตัง้แตเ่ริ่มงาน ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัองคก์รและความรูเ้ก่ียวกบั

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของพนกังาน 

2. จดัทาํ Academy program สาํหรบัพนกังานท่ีเพ่ิงจบการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ ท่ีมาเริ่มงานกบับรษิัทฯ 

3. จดัทาํใหพ้นกังานทกุคนมีแผนพฒันาตนเอง โดยจะระบเุป้าหมาย และนาํเสนอหวัหนา้งานเพ่ือพฒันาต่อไป 

4. จดัทาํแผนฝึกอบรมพนกังานในแต่ละตาํแหน่งอยา่งชดัเจน ทัง้ hard skill และ soft skill 

5. จดัทาํโครงการใหพ้นกังานท่ีผ่านเกณฑท่ี์บรษิัทฯ กาํหนดไปอบรมศกึษางานท่ีตา่งประเทศ 

6. จดัทาํแผนการถา่ยทอดความรูเ้ก่ียวกบังานภายในองคก์ร 
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11.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาํคญัของการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดย

ส่งเสรมิใหบ้รษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทในเครือ (กลุ่มบรษิัท) ดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี เสรมิสรา้ง

องคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสรา้งคณุค่าใหก้ิจการอย่างยั่งยืน  

คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ําหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมี

โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการแบ่งเป็น 8 หลกัปฏิบตัิ ดงัต่อไปนี ้  

 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการ

อย่างยั่งยืน  

หลักปฏิบัติ 2  กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน  

หลักปฏิบัติ 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร  

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 6  ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

หลักปฏิบัติ 7  รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู  

หลักปฏิบัติ 8  สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้  

11. การกาํกบัดูแลกิจการ 
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หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองคก์ร ที่สร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน  

(ESTABLISH CLEAR LEADERSHIP ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD)  

1.1  คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบกาํกบัดแูลใหอ้งคก์รมีการบรหิารจดัการท่ีดีซึ่งครอบคลมุถึง  

(1)  การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย  

(2)  การกาํหนดกลยทุธน์โยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญัเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

และเป้าหมาย  

(3)  การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน  

1.2  คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลกิจการใหน้าํไปสู่ผลในการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน ดงัต่อไปนี ้ 

(1)  สามารถแข่งขนัไดแ้ละมผีลประกอบการท่ีดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(2)  ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

(3)  เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

(4)  สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง  

1.3  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบระมัดระวงัและซื่อสตัย์

สจุรติต่อองคก์ร และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้  

1.4  คณะกรรมการเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และกาํหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ี

และความรบัผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลใหก้รรมการผูจ้ดัการและ

ฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย  

 

หลักปฏิบัติ 2  กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน  

DEFINE OBJECTIVES THAT PROMOTE SUSTAINABLE VALUE CREATION  

2.1  คณะกรรมการจะดูแลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าใหท้ัง้กิจการ ลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียและสงัคมโดยรวม  

2.2  คณะกรรมการจะกาํกับดแูลใหม้ั่นใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ

ประจาํปีของกิจการสอดคลอ้งกับการบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนาํนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั  

 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล 

STRENGTHEN BOARD EFFECTIVENESS  

3.1  คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคป์ระกอบ 

สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจาํเป็นตอ่การนาํพาองคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีกาํหนดไว ้ 

3.2  คณะกรรมการจะดาํเนินการคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบและ

การดาํเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ  
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3.3  คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน เพ่ือให้ได้

คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้ 

3.4  คณะกรรมการจะพิจารณาโครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้

คณะกรรมการนาํพาองคก์รให้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  

3.5  คณะกรรมการจะดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการ  

3.6  คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีกรอบและกลไกในการกาํกบัดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบรษิัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ี

บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนยัสาํคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบรษิัทฯ 

ไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย  

3.7  คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหนา้ท่ีประจาํปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ

กรรมการรายบคุคล และนาํผลประเมินไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไป  

3.8  คณะกรรมการจะดแูลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ  

3.9  คณะกรรมการจะดูแลใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ี

จาํเป็น และมีเลขานกุารบรษิัทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณท่ี์จาํเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการ  

 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

ENSURE EFFECTIVE CEO AND PEOPLE MANAGEMENT  

4.1  คณะกรรมการจะดาํเนินการใหม้ั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ัดการและผูบ้ริหารระดับสูงใหม้ีความรู ้

ทกัษะ ประสบการณแ์ละคณุลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย  

4.2  คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม  

4.3 คณะกรรมการจะตอ้งมีเข้าใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ดาํเนินงานของกิจการ  

4.4  คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้ีจาํนวนความรูท้กัษะ ประสบการณ ์และแรงจูงใจท่ี

เหมาะสม 

 

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

NURTURE INNOVATION AND RESPONSIBLE BUSINESS  
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5.1  คณะกรรมการจะให้ความสาํคัญและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง

คณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

5.2  คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ

สะทอ้นอยู่ในแผนดาํเนินการ (OPERATIONAL PLAN) เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้ง

กบัวตัถปุระสงคเ์ป้าหมายหลกัและแผนกลยทุธ ์(STRATEGIES) ของกิจการ  

5.3  คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย

คาํนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย VALUE CHAIN เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยั่งยืน  

5.4  คณะกรรมการควรจดัใหม้ีกรอบการกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของกิจการรวมทัง้ดแูลใหม้ีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ

ดาํเนินงาน การบรหิารความเส่ียง เพ่ือใหก้ิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ  

 

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  

STRENGTHEN EFFECTIVE RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL  

 

6.1  คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทาํใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.2  คณะกรรมการจะจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ  

6.3  คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลู และโอกาสของบริษัทฯ  

และการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทฯ ในลกัษณะท่ีไม่สมควร  

6.4 คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหม้ีการจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นท่ีชดัเจนและส่ือสารในทุก

ระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัิไดจ้รงิ  

6.5  คณะกรรมการควรดแูลใหก้ิจการมีกลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  

ENSURE DISCLOSURE AND FINANCIAL INTEGRITY  

7.1  คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัต่างๆ

ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑม์าตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง  

7.2  คณะกรรมการควรติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้ 

7.3  ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการจะดาํเนินการใหเ้กิดความ

มั่นใจไดว้่ากิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินไดท้ั้งนีภ้ายใตก้าร

คาํนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
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7.4  คณะกรรมการจะดาํเนินการใหม้ั่นใจว่ามีการจดัทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม  

7.5  คณะกรรมการจะดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท่ี์ทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารกบั

ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะหใ์หเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา  

7.6  คณะกรรมการจะส่งเสรมิใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู  

 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  

ENSURE ENGAGEMENT AND COMMUNICATION WITH SHAREHOLDERS  

8.1  คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบรษิัทฯ   

8.2  คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ

เอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน  

8.3  คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้น 

 

11.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

11.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจาํนวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายไพบลูย ์คจุารีวณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายยศ กิมสวสัดิ ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเอกก ์ภทรธนกลุ กรรมการตรวจสอบ 

*หมายเหต ุ: กรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินคือ นายไพบลูย ์คจุารีวณิช  

 โดยมี นาง กนกนชุ ณ ระนอง ทาํหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานใหบ้รษิัทฯ มกีารรายงานทางการเงิน(รายไตรมาสและประจาํปี) ถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูท่ี

เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ อย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

(2) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเส่ียง การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพียงพอ มี

ประสิทธิภาพ  
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(4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

(5) พิจารณาคดัเลือกเพ่ือเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท

ฯ ประสานงานกับผูส้อบบญัชีเก่ียวกับวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาท่ีพบ

ระหว่างตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่าเป็นสาระสาํคญั รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ

เขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้ีความถูกตอ้งและ

ครบถว้น เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมทั้งเปิดเผยขอ้มลูในการทาํรายการดงักล่าวอย่าง

ถกูตอ้งครบถว้น ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ  

(7) จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บรษิัทฯ  ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ  

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ  

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ  

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter)  

- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

 มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

(8) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง และคณะกรรมการของบรษิัทยงัคงมีความรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ต่อบคุคลภายนอก 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบต่อการจดัเตรียมงบการเงิน

ของบรษิัทฯ  และผูส้อบบญัชภีายนอกมีหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

รบัทราบร่วมกนัว่า ฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอกมีทรพัยากรและเวลา ตลอดจนขอ้มลูความรูเ้ร่ือง

บัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทาํรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มากกว่าคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ฉะนั้น บทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดใ้หป้ระกันเป็นพิเศษในงบการเงิน และขอ้มูล

การเงินท่ีบรษิัทฯ นาํเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้และบคุลอ่ืน ๆ 
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 คณะกรรมการบรษิัทมีอาํนาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง นิยาม คณุสมบตัิ ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ และ/หรือ บทบญัญัติของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

11.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มจีาํนวนทัง้สิน้ 5 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ กรรมการบรหิาร 

3.นายธนวฒุิ สนุทรเดชา กรรมการบรหิาร 

4. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร กรรมการบรหิาร 

5. นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ กรรมการบรหิาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิาร 

(1) จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมการบริษัท ดว้ย

ความสจุริต ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ  โดยจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างนอ้ย

เดือนละ 1 ครัง้  

(2) มีหนา้ท่ีดาํเนินการในเร่ืองดังต่อไปนีต้ามความจาํเป็นในการประกอบกิจการ โดยตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิัท เพ่ือการอนมุตัิหรือใหค้วามเห็นชอบ  

2.1 นโยบายและกลยุทธข์องบรษิัทฯ  

2.2  เป้าหมาย และแผนงานประจาํปีของบรษิัทฯ  

2.3 งบประมาณประจาํปีของบรษิัทฯ  

2.4 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพ่ือเป็นกรอบการดาํเนินการใหฝ่้ายจดัการนาํไปถือ

ปฏิบตัิในการปฏิบตัิงาน 

2.5 โครงสรา้งอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพ่ือตอบแทนการทาํงานให้กับพนักงานอย่าง

เหมาะสม 

2.6 หน้าท่ีดาํเนินการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากนีใ้ห้เป็นไปตามขอบเขตอาํนาจการอนุมัติ ท่ีไดร้ับการ

อนมุตัิในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2562 และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

(3) ดาํเนินการตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

(4) มีอาํนาจจา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราคา่จา้ง ใหบ้าํเหน็จรางวลั ปรบัขึน้เงนิเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบรษิัทฯ ตัง้แตต่าํแหน่งถดัจากประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารลงไป 
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(5) มีอาํนาจในการอนมุตัิการบรหิารบญัชีเงินฝาก กบัธนาคารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศโดยพิจารณาใหเ้หมาะสม

กบัการบรหิารเงินในภาพรวม 

(6) มีอาํนาจหนา้ท่ีกระทาํเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปนีภ้ายในขอบเขตท่ีไดก้าํหนดไวเ้ป็นเร่ืองๆ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

6.1 ควบคุมและกาํหนดแนวทางการบรหิารการลงทนุประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทฯ ภายในขอบเขตท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด 

6.2 มีอาํนาจออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ

ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ  และเพ่ือรกัษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

6.3  มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิัทฯ ต่อบคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและ

เป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ  

6.4 อนมุตัิการแต่งตัง้ท่ีปรกึษาดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน 

6.5 ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทเป็นคราวๆ ไป 

6.6 อาํนาจอนมุตัิอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากนีใ้หเ้ป็นไปตามขอบเขตอาํนาจการอนมุตัิ ท่ีไดร้บัการอนมุตัิใน

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2562 และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม  

 

11.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มจีาํนวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย 

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายยศ กิมสวสัดิ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายเพ่ิมสขุ สทุธินุ่น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) กาํหนดคุณสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัทฯ ) และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีมีความเหมาะสมในด้านความรู ้ประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญเพ่ือเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ นาํเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้พิจารณา

แต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

(2) พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพฒันาประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ และ

สภาวการณ ์

(3) พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรพัย ์หรืออ่ืนใด) ของกรรมการ

และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารใหเ้หมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

(4) พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
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(5) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสรรหาฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

(6) ประเมินผลและรายงานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา รวมทัง้

จดัทาํรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และเปิดเผยเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัท 

(7) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 

 

11.3 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการ 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่ง

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน พ.ศ. 2535 

และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่ฉบบั

ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 ทกุประการ คณะกรรมการต่าง ๆ ของบรษิัทฯ มีรายชื่อและขอบเขตอาํนาจดงัต่อไปนี ้ 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบรษิัท 

สาํหรบัการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  การสรรหากรรมการเป็นหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑค์ุณสมบัติตามมาตรา 68 

แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์

เก่ียวขอ้ง นอกจากนีย้งัพิจารณาคดัเลือกกรรมการจากผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีพืน้ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายดา้นซึ่งจะ

ส่งผลดีต่อการดาํเนินงานของบรษิัท ในการใหค้าํแนะนาํ ขอ้คิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ในมมุมองของผูท่ี้มีประสบการณต์รง มีภาวะ

ผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล มีคุณธรรมและจรยิธรรม มีประวตัิการทาํงานท่ีโปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น

อย่างเป็นอิสระ จากนัน้จึงนาํรายชื่อเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ 

ในการเลือกตัง้คณะกรรมการของบรษิัทฯ  จะกระทาํโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2)  ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ

หลายคน ตามแต่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแต่ละครัง้ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ี

มีตามขอ้ 1) ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา 

เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีท่ี

บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้

ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

2.  คณะกรรมการบรษิัทตอ้งมีกรรมการอิสระไมน่อ้ยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด และมีจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 3 คน ซึ่ง

กรรมการอิสระถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ของบริษัทฯ  และบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้งโดยรวมหุน้ท่ีถือโดยบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย และใหม้ีคุณสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 

28/2551 เร่ือง การขออนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 

3. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการท่ีมีอยู่ทัง้หมด 

ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะ

ออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่า

ผูใ้ดจะออก และปีต่อ ๆ  ไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระในขอ้นีอ้าจไดร้บัเลือกตัง้กลบัเป็นกรรมการใหม่ได ้ 

4. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่

ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะตอ้ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ 

5. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมสิีทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3  คน โดยมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 3 ปี บรษิัท

ฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ  โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือบรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบรษิัทฯ  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ี

นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอชื่อ

เป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ  หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้

ถือหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสาํคญัทางธุรกิจกบับรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ  เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บั

การแต่งตัง้ ทัง้นี ้ความสมัพนัธท์างธุรกิจใหร้วมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการ

ขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบรษิัทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท

ฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บั

ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีกอ่นไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ 

หรือถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ  

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ  

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

นอกจากนี ้กรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรูแ้ละ

ประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงินเพียงพอ ท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิได ้รวมทัง้ 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 113  
 

บรษิัทฯ จะพิจารณาคณุสมบตัิในดา้นอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณใ์นธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจ ความมีจรยิธรรม เป็นตน้ 

 หลักเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้กรรมการบริษัท โดย

กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ว่างลงเพราะมีเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถว้นเป็น

กรรมการตรวจสอบเพ่ือใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการ

ตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบรษิัทฯ ตอ้ง

แจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูใหอ้อกก่อนครบวาระ 

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และตอ้งดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทไม่นอ้ยกว่า 4 

คน โดยการแต่งตัง้กรรมการบรหิารนัน้ ใหผู้ป้ระชมุคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูเ้ลือกตัง้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงันี ้

1. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัดเขา้เป็นกรรมการบริหารแทนในการประชมุคณะกรรมการ

บรหิารคราวถดัไป โดยมติดงักล่าวของคณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ

จาํนวนกรรมการบรษิทั 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติใหก้รรมการบริหารคนใดออกจากตาํแหน่งไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สามในส่ีของจาํนวนกรรมการบรษิัทท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

3. ใหก้รรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระยงัคงตอ้งอยู่รกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ ต่อไปเพียง

เท่าท่ีจาํเป็นจนกว่าจะมีกรรมการคนใหม่เขา้มารบัหนา้ท่ี 

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งประกอบดว้ยเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

ของจาํนวนคณะกรรมการสรรหาฯ ทัง้หมด 

 ทัง้นีใ้หค้ณะกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหาฯ”) ซึ่งเป็นกรรมการ

อิสระ 1 คน ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือช่วยเหลือการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ นาํส่งเอกสารประกอบการ

ประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ 

 

การสรรหาและแตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

เมื่อตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารว่างลง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้คณะกรรมการบรษิัทจะ

มอบหมายใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งใกลเ้คยีงหรือตาํแหน่งรองลงมาเป็นผูร้กัษาการชั่วคราว จนกว่าจะมกีารสรรหาและคดัเลือกบคุคล

ท่ีมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์บรษิัทฯ กาํหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูก้าํหนดคณุสมบตัิ
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และหลกัเกณฑใ์นการสรรหาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษัทฯ และพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีความเหมาะสมในดา้นความรู ้

ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญ มีวิสยัทศัน ์และเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ 

การสรรหาและแตง่ตัง้ผูบ้รหิารระดบัตัง้แต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึน้ไป 

บรษิัทฯ กาํหนดใหท้กุฝ่ายงานมีการกาํหนดผูสื้บทอดตาํแหน่งงานของผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการฝ่าย ในกรณีท่ีตาํแหน่ง

ผูบ้รหิารระดบัตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปว่างลง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้และเสนอชื่อผูสื้บทอดตาํแหน่งท่ี

คดัเลือกไว ้ต่อคณะกรรมการบรหิาร  

 

11.4 การลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะลงทุนตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป 

จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 มีมติกาํหนดอาํนาจอนุมตัินโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ

บรษิัทรว่ม ดงันี ้

1. บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ือง ใกลเ้คียง หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ เพ่ือเสริมสรา้งความมั่นคง และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาสดัส่วนการลงทุน 

กาํไรท่ีคาดว่าจะไดร้บั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ  ก่อนการตัดสินใจลงทุนใน

โครงการต่าง ๆ โดยการอนุมตัิการลงทุนดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัจากการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามขอบเขตอาํนาจการอนมุตัิท่ีกาํหนด 

 

2. บริษัทฯ จะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรว่ม ตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ในแต่ละบรษิัท เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดแูลใหบ้รษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทรว่ม ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี การส่งตวัแทนของบริษัทฯ เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิัทย่อย 

และ/หรือบริษัทร่วมจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคาํนึงถึงความ

เหมาะสมของแต่ละบรษิัท 

 

3. หากการเข้าทาํรายการ หรือการดาํเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยท่ีเข้าข่ายหรือเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์ตามประกาศรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทมีหนา้ท่ีตอ้งขออนุมตัิท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือขออนุมตัิจากท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท หรือขออนมุตัิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายก่อนการเขา้ทาํรายการ บรษิัทย่อยจะ

เขา้ทาํรายการหรือดาํเนินการนัน้ไดต้่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบรษิัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ของบรษิัท และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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นอกจากนี ้หากในการเขา้ทาํรายการหรือการเกิดเหตุการณบ์างกรณีของบริษัทย่อย อันทาํใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ท่ีตอ้ง

เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนด กรรมการผูแ้ทนของบริษัทย่อย

ดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้มายงัฝ่ายจดัการของบริษัทในทนัทีท่ีทราบว่าบริษัทย่อย มีแผนท่ีจะเขา้ทาํรายการหรือเกิด

เหตกุารณด์งักล่าว 

 

4. คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีสาํคญัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน

ใหแ้ก่บริษัททราบ โดยนาํประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และประกาศของคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม รวมทัง้เปิดเผยและนาํส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สียของตนและบคุคล

ท่ีมีความเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษัทใหท้ราบถึงความสมัพนัธ ์และการทาํธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อย และ/

หรือบรษิัทรว่ม ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีอาจก่อใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

5. บริษัทฯ จะกาํหนดแผนงานและดาํเนินการท่ีจาํเป็น เพ่ือทาํให้มั่นใจไดว้่าบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีการ

เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน และบรษิัทจะดาํเนินการท่ีจาํเป็นและติดตามใหบ้รษิทั

ย่อยและ/หรือบริษทัร่วมมีระบบในการเปิดเผยขอ้มลูและระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการดาํเนิน

ธุรกิจ 

 

11.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูล 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับการดูแลการใชข้อ้มลูภายใน ใหเ้ป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดมั่นใน

หลกัธรรมาภิบาล ความซื่อสตัยส์จุริตในการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือใหแ้น่ใจว่าผูล้งทุนในหลกัทรพัยบ์ริษัทฯ ไดร้บัสารสนเทศท่ี

เชื่อถือไดอ้ย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดระเบียบการกาํกับการใชข้อ้มลูภายใน และระเบียบการซือ้ขาย

หลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายเก่ียวกับหลกัทรพัย ์และมุ่งเนน้ความโปร่งใสในการ

ประกอบธุรกิจ สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัทราบขอ้มลู ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูทางการเงินของบริษัทฯ หรือขอ้มลู

ภายในท่ีมีสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ อนันาํมาซึ่งผลประโยชนข์องตวัเองและผูอ่ื้น โดยใหห้ลีกเล่ียง

หรืองดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  ในช่วง 1 เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างนอ้ย 

2 วนัทาํการ ภายหลงัขอ้มลูไดเ้ผยแพรต่่อสาธารณชนแลว้ 

2. บรษิัทฯ มีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของบรษิัทฯ ใหส้าธารณชนรบัทราบโดยทนัทีและ

อย่างทั่วถึง โดยผ่านส่ือและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ และนโยบายเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทฯ กาํหนด และผ่านส่ือ
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อ่ืนๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่าง

ทนัท่วงทีและเท่าเทียม 

3. บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรกัษาความปลอดภยัทางดา้นระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มูลสารสนเทศอย่างเขม้งวด เพ่ือ

ป้องกันไม่ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีสาํคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจ้าํกัดการเขา้ถึงขอ้มูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน แต่เพียงผูม้ีหนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เจา้หนา้ท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์และ

ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ 

หากมีการกระทาํท่ีฝ่าฝืนระเบียบปฎิบัติดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จะดาํเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณาลงโทษตาม

สมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังาน เลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

หรือดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

 

11.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

11.6.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไดจ้่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร ์ผูส้อบ

บัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8435 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6552 และนายพงทวี รตันะ

โกเศศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7795 จากบรษิัท ไพรซว์อเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษิัทฯ ในงวดบญัชีของปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน รวมไม่เกิน 2,870,000 บาท (สองลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถว้น) 

 

11.6.2 ค่าบริการอืน่ๆ (Non-Audit Fee) 

-ไม่ม-ี 

 

11.7 การนําหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่สีาํหรับบริษทัจดทะเบยีน ปี 2560 ไปปรับใช ้

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มกีารปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 และ

คณะกรรมการบรษิทัมกีระบวนการในการทบทวนการนาํหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษิทัจดทะเบียน ปี 2560 ไป

ปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิททางธุรกิจอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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12.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ไดม้ีมติอนมุตัินโยบายความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities Policy: CSR) 

 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่าง

ยั่งยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเนน้การประกอบกิจการดว้ยความดแูล

เอาใจใส่ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างมีคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบรษิัทฯ หวงัว่าการ

ดาํเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคมจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อส่วนรวมพรอ้มกับการเจรญิเตบิโตของบรษิัทฯ ควบคูก่นั

ไปดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดงันี ้

 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิัทฯ มุ่งเนน้ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มั่นท่ีจะแข่งขนัทางการคา้

ตามหลกัจรยิธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสมอภาคกนั รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรม

ใด ๆ ก็ตามท่ีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ การเรียก รบั และ

ไม่ใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สจุริตทางการคา้ เป็นตน้ อีกทัง้ บริษัทฯ มีโครงการรณรงคก์ารส่งเสริมและปลกูจิตใตส้าํนึกใหแ้ก่

บคุลากรของบรษิัทฯ ในทกุระดบัชัน้ใหเ้กิดความรบัผิดชอบต่อสงัคมดว้ย 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลกัการการกาํกบัดแูลกิจการ และปฏิบตัิ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือ

ภาคเอกชน โดยบรษิัทฯ ไดก้าํหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้ีการแบ่งหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ กระบวนการทาํงาน และสายการบงัคบั

บัญชาในแต่ละหน่วยงานใหม้ีความชัดเจน เพ่ือใหม้ีการถ่วงดุลอาํนาจและมีความรดักุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบตัิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบรษิัท

ย่อย ดงันี ้

1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทดาํเนินการหรือยอมรบัการทจุรติคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบ

ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหม้ีการสอบทานการปฏิบัติตาม

นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนันีอ้ย่างสมํ่าเสมอ 

12. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
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2. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานใหบ้รษิัทฯ ทราบถึงการกระทาํท่ีเขา้ข่ายการ

ทุจริตคอรร์ัปชันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ และให้ความ

รว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ 

3. บรษิัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรียนท่ีแจง้เร่ืองการทจุรติคอรร์ปัชนั รวมทัง้บคุคลท่ีใหค้วาม

รว่มมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุรติคอรร์ปัชนั 

4. คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการตอ้งปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัชนั และมีหนา้ท่ีในการใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั เพ่ือ

ส่ือสารไปยังพนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ

ต่าง ๆ เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

5. ผูท่ี้กระทาํการทจุรติคอรร์ปัชนัจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบรษิัทฯ กาํหนดไว ้และ

อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย 

6. จัดใหม้ีการส่ือสารนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัทฯ  ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบส่ือสารภายในของบริษัทฯ เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบและนาํ

นโยบายไปปฏิบตัิ เป็นตน้ 

7. บรษิัทฯ กาํหนดช่องทางการแจง้เบาะแส โดยส่งเสรมิใหม้ีการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทาง เพ่ือใหพ้นกังาน

และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั และจดัใหม้ีมาตรการการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดย

มีการปกป้องตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสอย่างเขม้งวด เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษหรือถูกโยกยา้ยท่ีไม่เป็น

ธรรม รวมถึงมีการแต่งตัง้บุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา บริษัทฯ สนบัสนุนให้

คู่สญัญา คู่คา้ หรือบคุคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ รายงานการละเมิดนโยบายต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ  

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล

การปฏิบตัิงาน และการกาํหนดค่าตอบแทนของพนกังานและลกูจา้งของบรษิัท อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ 

เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชนัภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานและลกูจา้งของ

บรษิัท 

9. บริษัทฯ จดัใหม้ีระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบการจดัซือ้จดัจา้ง โดยกาํหนดวงเงิน ตารางอาํนาจอนมุตัิ 

วัตถุประสงคใ์นการทาํรายการ และผูร้บั ซึ่งตอ้งมีเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจนประกอบ และมีการกาํหนด

อาํนาจอนุมตัิในแต่ละระดบัอย่างเหมาะสมเพ่ือความชดัเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสงูกบั

การเกิดการทจุรติคอรร์ปัชนัในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทตอ้งปฏิบตัิดว้ย

ความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้น่ชดั 
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9.1. การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลีย้งรับรองจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกติหรือประเพณีนิยมในมลูค่าท่ีเหมาะสม 

9.2. การใหห้รือรบัเงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส และถกูตอ้งตามกฎหมาย โดย

ต้อ ง มั่ น ใ จ ว่ า ก า ร ใ ห้ห รื อ รับ เ งิ น บ ริ จ า ค  ห รื อ เ งิ น สนับ สนุ น ดั ง ก ล่า ว ไม่ ได้ เ ป็ น ก า ร 

อาํพรางการติดสินบน 

9.3. ในการดาํเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดาํเนินการอ่ืน ๆ กับหน่วยงาน

ภาครฐัหรือเอกชนจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทจะตอ้งไม่ใหห้รือรบัสินบนในทุกขัน้ตอนของการดาํเนิน

กิจการ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตัิต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนุษย ์คาํนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเท่า

เทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ 

การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัใหม้ีการดแูลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดส่้งเสริมใหม้ีการเฝา้

ระวังการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดดา้นสิทธิมนุษยชน โดยจัดใหม้ีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการ

รอ้งเรียนสาํหรบัผูท่ี้ไดร้บัความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดาํเนินการเยียวยา

ตามสมควร  

 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ี

จะช่วยเพ่ิมมลูค่าของกิจการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษิัทฯ ในอนาคต 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิโดยยึดตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งรวมถึงประกนัสงัคม 

กองทุนเงินทดแทน และการจดัใหม้ีสวสัดิการพนกังานในระดบัต่าง ๆ ครอบคลมุประกันสขุภาพ การคุม้ครองและประกันภยั 

อีกทัง้ บรษิัทฯ ยงัส่งเสรมิการพฒันาบคุลากร โดยจดัใหม้ีการจดัอบรม สมัมนา รวมถึงส่งบคุลากรเขา้รว่มสมัมนา และฝึกอบรม

วิชาการดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติท่ีดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม และการทาํงานเป็นทีมแก่บุคลากร รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกบั

การปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทาํท่ีไม่ถกูตอ้งในบรษิัทฯ รวมถึงใหก้ารคุม้ครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักล่าว 
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะพฒันาสินคา้และบริการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือเพ่ือความพึงพอใจและประโยชนส์งูสดุ

ของลกูคา้และยึดมั่นในการปฏิบตัิตอ่ลกูคา้ดว้ยความรบัผิดชอบ ความซื่อสตัย ์และเอาใจใส่ลกูคา้ ดงันี ้

1. บริษัทฯ คาํนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้และประสิทธิภาพในการผลิต โดยบริษัทฯ มุ่งเนน้ผลิต

สินคา้ท่ีมีความปลอดภยัและไดม้าตรฐานสากล รวมถึงพฒันาระบบการบริหารการบริการเพ่ือใหล้กูคา้ได้

ใชสิ้นคา้และไดร้บับรกิารท่ีมีคณุภาพ และไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุ  

2. บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะพัฒนาคิดคน้สินคา้ใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

เพ่ือใหล้กูคา้ไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีหลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความตอ้งการ บริษัทฯ ยึดมั่นใน

การตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดาํเนินการใหลู้กคา้ไดร้บัขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้และบริการของ

บรษิัทฯ ท่ีถกูตอ้ง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจรงิ เพ่ือใหล้กูคา้มีขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและเพียงพอใน

การตดัสินใจ  

3. บรษิัทฯ คาํนึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้ และมุ่งมั่นท่ีจะใหล้กูคา้ไดร้บัสินคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพและมี

ความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับดา้นความปลอดภัยในระดับสากล และตามท่ี

กฎหมายกาํหนด  รวมถึงออกแบบ สรา้งสรรค ์และพฒันาสินคา้และบริการอยู่เสมอ เพ่ือใหล้กูคา้มีความ

มั่นใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของสินคา้และบรกิารของบรษิัทฯ  

4. บรษิัทฯ จดัใหม้ีระบบลกูคา้สมัพนัธเ์พ่ือใชใ้นการส่ือสารติดต่อกบัลกูคา้ รวมถึงการรบัเร่ืองรอ้งเรียนเก่ียวกบั

คณุภาพของสินคา้และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

5. บรษิัทฯ จะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ 

 

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมในการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้มโดยบรษิัทฯ ดาํเนินการและควบคมุ

ให้การผลิตสินคา้และการให้บริการของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอย่าง

เคร่งครดั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลกัการใชใ้หน้อ้ยหรือใชเ้ท่าท่ี

จาํเป็น โดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือใหม้ีการหมนุเวียนการใชท้รพัยากรร่วมกนัอย่างเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพ่ือการดแูลรกัษาและ

หลีกเล่ียงการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม   

 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม เพ่ือเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชนและตอบแทนคืนสู่

สงัคมอย่างแทจ้รงิ  โดยบรษิัทฯ สนบัสนนุกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน ส่งเสรมิการดาํเนินงาน
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ดา้นจิตอาสาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชมุชนและสงัคมอย่างต่อเน่ือง และปลกูจิตสาํนึกดา้นความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม 

และส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานทกุระดบั  

 

8.        การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน  

คณะทาํงานด้านความความรับผิดชอบต่อสังคม 

กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม โดยกาํหนดใหม้ีจาํนวน

สมาชิกไม่นอ้ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และคณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมคดัเลือกสมาชิก 1 คน  ทาํหนา้ท่ีเป็น

ประธานคณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

 

12.2 คณะทาํงานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม 

คณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจาํนวนทัง้สิน้ 4 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ย  

ชื่อ – นามสกุล  ตาํแหน่ง 

นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ ประธานคณะทาํงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

นางสาววศิรา รอดสมหวงั สมาชิกคณะทาํงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

นางสาวนรศิรา บินอมุา สมาชิกคณะทาํงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

นางสาววีรวรรณ ช่างเพ็ชร สมาชิกคณะทาํงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

 

การกาํหนดแผนการดาํเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ 

กําหนดให้คณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทําแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม นําเสนอ  

คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกาํหนดงบประมาณในการดาํเนินงานสาํหรับปีนั้นๆ โดยคาํนึงถึงกรอบแนวทางการ

ดาํเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดาํเนินการของบริษัทฯ  สถานะทางการเงิน และผล

ประกอบการของบรษิัทฯ  และจดัทาํรายงานผลการปฏิบตัิการนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารอย่างนอ้ย  ปีละ 1 ครัง้   

 

12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ไดท้าํการวางแผนทาํกิจกรรมเพ่ือสงัคมโดยใชป้ระสบการณท่ี์มีในการทาํงานคือการพฒันาระบบทัง้เวบ็ไซต์

และแอปพลิเคชนั จึงไดน้าํความรูค้วามสามารถของตนมาทาํกิจกรรมเพ่ือสงัคม โดยการพฒันา “ระบบการติดตามการรกัษา

หลังจากผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวท่ีบา้น” เพ่ือความสะดวกในการติดตามผลการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ให้แก่ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ท่ีมมีีกลุ่มผูป่้วยเป้าหมายท่ีคาดว่าจะใชง้านระบบดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก  

นอกจากนี ้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีความตอ้งการท่ีชัดเจนว่าตอ้งการระบบใดบา้ง จึงทาํใหบ้ริษัทฯ 

ทาํงานค่อนขา้งง่ายและสามารถทาํงานไดอ้ย่างรวดเรว็ในการออกแบบและวางแผนระบบ และหลงัจากท่ีบรษิทัฯ พฒันาระบบ

เสรจ็สิน้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะนาํระบบของบรษิัทฯ ใหผู้ป่้วยและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชง้าน  
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ตวัอย่างระบบการติดตามการรกัษาหลงัจากผูป่้วยกลบัไปรกัษาตวัท่ีบา้น 
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13.1 สรุปความเหน็ของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ใน

ฐานะกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุดว้ย คณะกรรมการบรษิัทไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

บริษัทฯ โดยทาํการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปไดว้่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่ง

ประกอบดว้ย 

1. การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

3. การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information & Communication) 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหก้าร

ดาํเนินการของบรษิัทฯ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และมีความโปรง่ใส รวมถึง

มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอในเร่ืองของการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กับบุคคลดังกล่าว โดยรายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถดูไดใ้น 

เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  

 ปัจจุบัน บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งบริษัท ไรซ ์คอนซัลติง้ จาํกัด ซึ่งเป็นสาํนักตรวจสอบจากภายนอก ดาํรงตาํแหน่ง “ผู้

ตรวจสอบภายใน” ของบรษิัทฯ  ในการทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานและกิจกรรมทางการเงินของบรษิัทฯ  เพ่ือใหม้ั่นใจว่า

มีการดาํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาํหนดท่ี

เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ  และเพ่ือใหผู้ต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี จึง

กาํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทซึ่งมีหนา้ท่ี

กาํกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และสาํเนารายงานเรียนประธานกลุ่มบริษัทเพ่ือช่วยกาํกับดูแลและสั่งการให้

ผูบ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละหน่วยงานดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะดว้ยความเรียบรอ้ย โดยผูต้รวจสอบภายในจะ

รายงานผลการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส (กรุณาดูรายละเอียดประวัติของผู้ตรวจสอบภายใน ในเอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในบริษัทฯ)  

 

 

 

13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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13.2 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 เป็นตน้มา ผูต้รวจสอบภายในไดด้าํเนินการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ 

และบรษิัทยอ่ยโดยครอบคลมุถงึส่วนต่าง ๆ ดงันี ้

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 

2. การประเมินความเส่ียง 

3. กิจกรรมควบคมุ 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5. กิจกรรมการกาํกบัตดิตามและประเมินผล 

6. กระบวนการรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

7. กระบวนการบนัทึกรายไดแ้ละรายงานการปฏิบตัิงาน 

8. กระบวนการเบิกจ่ายและการรบัชาํระ 

9. การควบคมุเครดติ บรหิารลกูหนีแ้ละเจา้หนี ้

10. กระบวนการจดัการสินทรพัยถ์าวร 

11. การปฏิบตัิงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

12. กระบวนการสรรหาและลาออก 

13. กระบวนการบรหิารเงินเดือนและค่าตอบแทน 

14. ระบบงานจดัซือ้และการรบัสินคา้ 

15. การคดัเลือกผูร้บัเหมาชว่ง 

16. กระบวนการจดัจา้งและทาํสญัญา 

17. การบรหิารการขาย การบรหิารลกูคา้ 

18. กระบวนการส่งเสรมิการขายและการตลาด 

19. กระบวนการคาํสั่งขาย 

20. การควบคมุศนูยค์อมพิวเตอรแ์ละป้องกนัความเสียหาย 

21. การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลู ระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่าย 

22. การเปล่ียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร ์

23. สาํรองขอ้มลูและระบบคอมพิวเตอร ์และกรณีการเตรียมพรอ้มกรณีฉกุเฉิน 

24. ควบคมุการปฏิบตังิานประจาํดา้นคอมพิวเตอร ์

25. กระบวนการจดัหา พฒันา และบาํรุงรกัษาระบบ 
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26. กระบวนการวางแผนและการมีส่วนรว่ม 

27. การสนบัสนนุและทรพัยากรในการบรหิารโครงการ 

28. ขอ้กาํหนดและความตอ้งการผูใ้ช ้

29. การออกแบบซอฟตแ์วร ์ 

30. การทดสอบซอฟตแ์วร ์

31. การบรหิารจดัการซอสโคด้ 

32. กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร ์

33. การรบัรูร้ายได ้
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 จากรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยสาํหรบังวดไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 ถึงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและ

ติดตามระบบบริหารงานหลักดา้นต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบดว้ย ระบบการควบคุมภายในขององคก์ร ระบบการตลาดและขาย ระบบบัญชีการเงิน 

งบประมาณและงบการเงิน ระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล ระบบจดัซือ้-จดัจา้ง ระบบสารสนเทศ ระบบการบรหิารงานโครงการ ERP, BI, AMS และระบบการพฒันาซอฟตแ์วร ์ 

จากรายงานการตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และรายงานผลการติดตามการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบสาํหรบังวดไตรมาสท่ี 3 ของปี 

2561 จนถึงงวดไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 สามารถสรุปประเด็นสาํคญัท่ีตรวจพบได ้ดงันี ้

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

ระบบบัญชีการเงิน งบประมาณ และงบการเงิน 

IIG  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังขาดนโยบายบญัชี

เกี่ยวกับการรบัรูร้ายไดอ้ย่างเป็นลายลักษณ์

อักษรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  รายได้

จากสญัญาที่ทาํกับลูกคา้ ซึ่งมาตรฐานบงัคบั

ใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมตน้ใน หรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 

LOC 

(ขาดการทาํ

นโยบายและคู่มือ

การปฏิบตัิที่เป็น

ลายลกัษณ์

อกัษร) 

Moderate 

(อาจส่งผลใหเ้จา้หนา้ที่

บญัชีปฏิบตัิงานไม่

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานที่กาํหนดไว้

ในหลกัการรบัรูร้ายได้

ตามขัน้ตอนต่าง ๆ) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดด้าํเนินการจดัทาํ

นโยบายและคู่มือกระบวนการรับรูร้ายได้

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ที่ 15 เร่ืองรายไดจ้ากสญัญาที่ทาํกับลูกคา้ 

เป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งหลงัจากไดร้บัการ

ตรวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ จะดาํเนินการส่ง

อนุมัติและประกาศใหพ้นักงานทราบเพ่ือ

ดาํเนินการต่อไป 

จากการตดิตามพบว่ามีนโยบายบญัชีในงบ

การเงินที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้ และไดจ้ดัทาํไฟล ์

Final AC procedure เพ่ือกาํหนดขัน้ตอน

ปฏิบตัิงานทางบญัชีต่าง ๆ  

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 

เมษายน 

2562 

IIG และ ICE 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัขาดนโยบาย

หลกัเกณฑก์ารติดตามทวงถามหนีค้า้งชาํระที่

ชดัเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งอาจทาํให้

ผูป้ฏิบตัิงานไม่มีแนวทางในการติดตามหนีไ้ด้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

LOC 

(ขาดนโยบายที่

เป็นลายลกัษณ์

อกัษร) 

Low 

(อาจทาํใหเ้กิดการคา้ง

ชาํระหนีข้องลกูหนี ้

การคา้นานเกินกาํหนด

จนกลายเป็นหนีส้ญูได)้ 

บ ริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดํา เนินการ

กาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารติดตาม

ทวงถามหนี ้ค้างชําระให้ชัดเจนเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร พรอ้มทัง้ประกาศใหพ้นกังาน

ทราบเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน 

จากการตดิตามพบว่ามีนโยบายบญัชีในงบ

การเงินที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้ และไดจ้ดัทาํไฟล ์

Final AC procedure เพ่ือกาํหนดขัน้ตอน

ปฏิบตัิงานทางบญัชีต่าง ๆ 

 

 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 31 

มีนาคม

2562 

IIG  

จากการตรวจรายไดส้าํหรบัไตรมาส 1/2562 

ในไฟล ์Project Master จะสรา้งรหสั Project 

เพียงรหสัเดียวต่อสญัญา แต่ขอ้เท็จจริงพบว่า

LOC 

(ขาดการกาํหนด

รหสัสาํหรบั

Low 

(ทาํใหก้ารคาํนวณการ

รบัรูร้ายไดไ้ม่สอดคลอ้ง

กบังาน Project ย่อย) 

ทางบริษัทฯ ไดด้าํเนินการกาํหนด CR เป็น 

Project ย่อย ๆ ตามขั้นตอนดังต่อไปนีใ้น

ระบบ Accounting Software ของบริษัทฯ 

เรียบรอ้ยแลว้ 

จากการติดตามพบว่ามีการกําหนดรหัส 

Project ตามที่ไดแ้จง้แลว้  เช่น  

TP1913 เป็น Parent code 

TP1913A เป็น Child code 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 31 

สิงหาคม 

2562 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

บาง Project เช่น TP1905 จะแบ่งเป็นงาน

ย่อยตามแต่ละ CR (CHANGE REQUEST) 

ซึ่งทาํใหก้ารรบัรูร้ายไดมี้ความซบัซอ้นเพ่ิมขึน้  

ไม่สามารถรับรูร้ายได้ตามอัตราส่วนต้นทุน

ตาม Project ใหญ่ได ้

Project ย่อยแต่

ละ CR) 

1. ทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการเปิด 

P a r e n t  –  C h i l d  C o d e  ใ น ร ะ บ บ 

Accounting Software โดย Parent Code 

กําหนดที่ระดับ Purchase Order Level 

และ Chi ld Code กําหนดที่ระดับ CR 

(Change Request) Level 

2. ในกรณีที่ Child Code ที่ CR มี

จาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 400,000 

บาทและระยะเวลาการทํางานไม่เกิน 2 

เดือน  บ ริษัทฯ  จะรับ รู ้รายได้เ ม่ืองาน

เรียบรอ้ย หากจาํนวนเงินเกินกว่า 400,000 

บาทและระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน จะรบัรู ้

ตามขัน้ความสาํเร็จของงาน (Percentage 

of Completion) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุ

ประเภทงานไดอ้ย่างชัดเจนตามระยะเวลา

และจาํนวนเงินที่กล่าวขา้งตน้ ใหท้าง PMO 

ยึดลักษณะการทาํงานตามเนือ้หาสัญญา

เป็นหลักในการระบุประเภทงานว่าเป็น 

onet ime (customizat ion)  หรืองาน

โครงการ Implement 

ICE 

จากการตรวจรายไดส้าํหรบัไตรมาส 1/2562 

กิจการรบัรูร้ายไดจ้ากงาน Implement ตาม

ขั้นความสาํเร็จของงานโดยวิธีอตัราส่วนของ

ตน้ทนุที่เกิดขึน้จนถึงปัจจบุนัจาก Time sheet 

กบัประมาณตน้ทนุทัง้สิน้ พบว่ามีบาง Project 

LOC 

(ขาดการจดัทาํ

ประมาณการ

ตน้ทนุที่

เหมาะสม) 

Low 

(ทาํใหอ้าจเกิดการรบัรู ้

รายไดท้ี่ไม่เหมาะสม

กบั Project นัน้ ๆ) 

ICE ได้พิจารณาจัดทําการประมาณการ

ตน้ทนุใหมี้ความเหมาะสมในแต่ละ Project 

และมีการทบทวนประมาณการต้นทุน

ตามลาํดบัความสาํคญัของงาน ซึ่งกาํหนด

จากขนาดจาํนวนเงินของสัญญาเป็นหลกั

โดย 

จากการติดตามพบว่ามีการกาํหนดขัน้ตอน

แลว้ 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 30 

กนัยายน 

2562 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 128  
 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

ที่ขาดทนุ อาจเกิดจากการประมาณการตน้ทุน

ที่ไม่เหมาะสม  

• หากมูลค่างานมากกว่า 5 ลา้น

บาท จะทาํการทบทวนทกุเดือน 

• หากมูลค่างานนอ้ยกว่า  5 ลา้น

บาท จะทําการทบทวนอย่าง

นอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้  

• ทาํการอพัเดทในระบบใหม่หาก

ป ร ะ ม า ณ ก า ร ต้น ทุ น มี ก า ร

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง มี

สาระสาํคญั (ตน้ทุนเพ่ิม-ลดลง 

10%) 

และหากมีการประมาณการผลขาดทุนให้

ทาํการรบัรูผ้ลขาดทุนทั้งจาํนวนทันที โดย

ไม่คาํนวณตามขัน้ความสาํเรจ็ของงาน 

IIG 

จากการตรวจรายไดส้าํหรบัไตรมาส 2/2562 

จากการตรวจสอบพบว่า ตามปกติ เม่ืองาน

แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะทาํการปิดล็อคงวดใน

ระบบ Time Sheet เพ่ือหยุดรับรู ้ต้นทุนใน 

Project นัน้ ๆ และทาํการรบัรูร้ายไดใ้นส่วนที่

เหลือตามสัญญาในเดือนดังกล่าว แต่มีบาง 

Project มีการรับรู ้รายได้ไม่ตรงงวดที่ล็อค

ระบบ Time Sheet 

LOC 

(งาน Project 

แลว้เสรจ็ แต่

บนัทึกรายไดใ้น

เดือนถดัไป) 

Low 

(ส่งผลใหง้วดเวลาที่

รบัรูร้ายได้

คลาดเคลื่อน) 

1. ทุกสิน้เดือน PMO จะดึงขอ้มูล 

Project ที่จบในแต่ละเดือน ส่งอีเมลถ์ึง PM 

CC: Service Director, Accounting 

เพ่ือให ้PM ยืนยัน หากงานเสร็จเรียบรอ้ย

แล้วและ PM ยืนยันปิด ทาง PMO จะ

ดาํเนินการ Close Project ในระบบ iTIME 

พอถึงรอบการปิด Revenue Recognition 

File ทาง Service Director จะทําการ

ต ร ว จ ส อ บ ข้อ มู ล กับ ฝ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้อ ง 

รายละเอียดการล็อค period ตาม PMO 

PROCESS FLOW 20.20E 

จากการติดตามพบว่ามีการบันทึกรายได้

ตามงวดที่แลว้เสรจ็และปิดลอ็คระบบ Time 

Sheet 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 31 

สิงหาคม 

2562 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

2. ทางบญัชีตรวจสอบรายการที่มี

การรบัรูร้ายไดค้รบเต็มจาํนวนสญัญาและ

แจ้งทาง PMO หากพบว่าไม่มีการล็อค

ระบบ iTIME (Closed period) เพ่ือทาํการ

ตรวจสอบรายละเ อียดและยืนยันกับ

ผูเ้กี่ยวขอ้งใหล้็อคระบบใหเ้รียบรอ้ยก่อนทาํ

การปิดบญัชี 

ICE 

จากการตรวจรายไดส้าํหรบัไตรมาส 2/2562 

จากการตรวจสอบพบว่า ตามปกติ เม่ืองาน

แลว้เสร็จ ICE จะทาํการปิดล็อคงวดในระบบ 

Time Sheet เพ่ือหยุดรบัรูต้น้ทุนใน Project 

นั้น ๆ และทําการรับรู ้รายได้ในส่วนที่เหลือ

ตามสญัญาในเดือนดงักล่าว แต่มีบาง Project 

ไม่มีการล็อคระบบ Time Sheet แมง้านแลว้

เสร็จและรับรูร้ายได้ส่วนที่เหลือตามสัญญา

แลว้ 

LOC 

(งาน Project 

แลว้เสรจ็ แต่ยงัมี

การบนัทึกตน้ทนุ

อยู่) 

Low 

(ส่งผลใหมี้พนกังาน

บางรายสามารถลง

บนัทึก Time Sheet 

เขา้ไปเพ่ิม ทาํใหบ้นัทึก

ตน้ทนุเพ่ิมขึน้ทัง้ที่งาน

แลว้เสรจ็) 

1. ทุกสิน้เดือน PMO จะดึงขอ้มูล 

Project ที่จบในแต่ละเดือนส่งอีเมลถ์ึง PM 

CC: Service Director, Accounting 

เพ่ือให ้PM ยืนยัน หากงานเสร็จเรียบรอ้ย

แล้วและ PM ยืนยันปิด ทาง PMO จะ

ดาํเนินการ Close Project ในระบบ iTIME 

พอถึงรอบการปิด Revenue Recognition 

File ทาง Service Director จะทําการ

ต ร ว จ ส อ บ ข้อ มู ล กับ ฝ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้อ ง 

รายละเอียดการล็อค period ตาม PMO 

PROCESS FLOW 20.20E 

2. ทางบญัชีตรวจสอบรายการที่มี

การรบัรูร้ายไดค้รบเต็มจาํนวนสญัญาและ

แจ้งทาง PMO หากพบว่าไม่มีการล็อค

ระบบ iTIME (Closed period) เพ่ือทาํการ

ตรวจสอบรายละเ อียดและยืนยันกับ

ผูเ้กี่ยวขอ้งใหล้็อคระบบใหเ้รียบรอ้ยก่อนทาํ

การปิดบญัชี 

จากการติดตามพบว่ามีการปิดล็อคระบบ 

Time Sheet ในงานที่แลว้เสรจ็ 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 31 

สิงหาคม 

2562 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

ICE 

จากการตรวจรายไดส้าํหรบัไตรมาส 2/2562 

จากการตรวจสอบพบว่า ตามปกติ เม่ืองาน

แลว้เสร็จจะทาํการปิดล็อคงวดในระบบ Time 

Sheet เพ่ือหยุดรบัรูต้น้ทุนใน Project นั้น ๆ 

และทําการรับรู ้รายได้ในส่วนที่ เหลือตาม

สัญญาในเดือนดังกล่าว แต่มีบาง Project มี

การรับรูร้ายได้ไม่ตรงงวดที่ล็อคระบบ Time 

Sheet 

LOC 

(งาน Project 

แลว้เสรจ็ แต่

บนัทึกรายไดใ้น

เดือนถดัไป) 

Low 

(ส่งผลใหง้วดเวลาที่

รบัรูร้ายได้

คลาดเคลื่อน) 

1. ทาง ICE ไดท้าํการตรวจสอบ

รายละเอียดในสญัญาและขอ้มลูตา่ง ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะเนือ้หาสญัญา ดา้น

ลกัษณะการใหบ้ริการ ช่วงเวลาการ

ใหบ้ริการและจาํนวนเงินในสญัญา เพ่ือ

เปิด Project Code ในระบบทกุครัง้เม่ือมี

สญัญาใหม่ และแนบสญัญาลงในระบบ 

Accounting Software ของ ICE หากมี

ขอ้มลูที่ไม่ตรงกนัจะทาํการแกไ้ขใหต้รงกนั

ก่อนทาํการปิดบญัชี  

2. หากมีการทาํสญัญาเพ่ิมเติมกบัทาง

ลกูคา้ ทาง Sales, Service Team จะทาํ

การส่งขอ้มลูพรอ้มเอกสารที่ตกลงกบัลกูคา้

เพ่ือใหท้างบญัชีแกไ้ขขอ้มลูในระบบใหต้รง

กบัเอกสารเพ่ิมเติมที่ไดร้บัอนมุตัิจากลกูคา้ 

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลู PMO 

จะทาํการอพัเดทขอ้มลูในระบบ iTIME 

และทางบญัชีจะอพัเดทขอ้มลูในระบบ 

Accounting Software ของ ICE 

4. ทกุสิน้เดือนทาง PMO จะทาํการดงึ

รายงาน Project Compare Value 

Information เพ่ือตรวจสอบอีกครัง้ หาก

พบว่ามีขอ้มลูที่คลาดเคลื่อน ทาง PMO จะ

ทาํการแจง้ใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบทนัทีเพ่ือทาํ

การแกไ้ขต่อไป 

จากการติดตามพบว่ามีการบนัทึกรายได้

ตามงวดที่แลว้เสรจ็และปิดล็อคระบบ 

Time Sheet 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 31 

สิงหาคม 

2562 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

ICE 

จากการตรวจรายไดไ้ตรมาส 2/2562 

จากการตรวจสอบพบว่า รหัสบัญชี 423010 

S E R V I C E  I N C - A P P L I C A T I O N 

MANAGEMENT SERVICE มีการปรับปรุง

รายการ และรับรูร้ายได้เพ่ิมเติมในไตรมาส 

2/2562 เนื่องจากตั้งแต่เร่ิมสัญญาไม่ได้ทํา

การทยอยรบัรูร้ายไดต้ามช่วงเวลา 

HE 

(ขาดการ

ตรวจสอบขอ้มลู

ทาํใหเ้กิดการ

ปรบัปรุงรายการ) 

Low 

(ส่งผลใหใ้นไตรมาส 

2/2562 มีการรบัรู ้

รายไดเ้พ่ิมขึน้จากการ

ปรบัปรุงรายการ

ดงักล่าว) 

1 .  ท า ง  I C E  ไ ด้ ทํ า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

รายละเอียดในสัญญาและขอ้มูลต่าง ๆ ที่

เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะจาํนวนเงินในสัญญา 

เ พ่ื อ เ ปิ ด  P r o j e c t  C o d e  ใ น ร ะ บ บ 

Account ing Sof tware ทุกครั้ง เ ม่ือมี

สัญญาใหม่ และแนบสัญญาลงในระบบ 

Accounting Software ของ ICE หากมี

ขอ้มูลที่ไม่ตรงกันจะทาํการแกไ้ขใหต้รงกัน

ก่อนทาํการปิดบญัชี  

2. หากมีการทําสัญญาเพ่ิมเติมกับทาง

ลูกคา้ ทาง Sales, Service Team จะทาํ

การส่งขอ้มลูพรอ้มเอกสารที่ตกลงกบัลูกคา้

เพ่ือใหท้างบญัชีแกไ้ขขอ้มูลในระบบใหต้รง

กบัเอกสารเพ่ิมเติมที่ไดร้บัอนมุตัิจากลกูคา้ 

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล PMO 

จะทาํการอพัเดทขอ้มลูในระบบ iTIME และ

ท า ง บัญ ชี จ ะ อัพ เ ด ท ข้อ มู ล ใ น ร ะ บ บ 

Accounting Software ของ ICE ขอ้มูลทัง้

สองระบบตอ้งเป็นขอ้มลูชดุเดียวกนั 

4. ทุกสิ ้นเดือนทาง PMO จะทําการดึง

รา ยงา น  P r o j ec t  Com par e  Va l ue 

Information เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง หาก

พบว่ามีขอ้มลูที่คลาดเคลื่อน ทาง PMO จะ

ทาํการแจง้ใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบทนัทีเพ่ือทาํ

การแกไ้ขต่อไป  

จากการติดตามพบว่าเป็นการบนัทึกบญัชี

ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 31 

สิงหาคม 

2562 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

ICE 

จากการตรวจรายไดไ้ตรมาส 2/2562 

จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ รหัส บัญ ชี  4 2 3 0 1 0 

S E R V I C E  I N C - A P P L I C A T I O N 

MANAGEMENT SERVICE พบว่า 

1. มีการบันทึกรายได้สลับรหัส Project กัน 

ระหว่าง Project CH1802 กบั CD1802   

2. ในไฟลค์ุมบนัทึกระยะเวลาสญัญา 1 ปี แต่

ในเอกสารสญัญาระบรุะยะเวลา 2 ปี 

HE 

(ขาดการ

ตรวจสอบขอ้มลู

ทาํใหบ้นัทึกบญัชี

ผิด) 

Low 

(1.ส่งผลใหร้บัรูร้ายได้

สลบั Project กนั 

2.ส่งผลใหร้บัรูร้ายได้

มากเกินไปในแตล่ะ

เดือน เนื่องจากบนัทึก

จาํนวนวนัในการเฉลี่ย

รายไดน้อ้ยกว่าใน

สญัญา) 

ทาง ICE ไดท้าํการตรวจสอบรายละเอียด

ในสญัญาและขอ้มลูต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือ

เปิด Project Code ในระบบทกุครัง้เม่ือมี

สญัญาใหม่ และแนบสญัญาลงในระบบ 

Accounting Software ของ ICE หากมี

ขอ้มลูที่ไม่ตรงกนัจะทาํการแกไ้ขใหต้รงกนั

ก่อนทาํการปิดบญัชี 

จากการติดตามพบว่าเป็นการบนัทึกบญัชี

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดแลว้ 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 31  

สิงหาคม 

2562 

IIG 

จากการตรวจรายไดไ้ตรมาส 3/2562 

งานประเภท Implement ทกุ Project ที่ทาํการ

สุ่มตรวจ พบว่าได้คาํนวณการรบัรูร้ายไดว้ิธี

ประมาณอัตราส่วนความสาํเร็จของงานจาก

ต้นทุนที่ เกิดขึ ้นจริงจนถึงปัจจุบันเทียบกับ

ประมาณการต้นทุนทั้งหมด (วิ ธี  Cost to 

Cost) และใช้วิ ธีส ํารวจจากงานที่ท ําเสร็จ 

(Output Measurement) โดยประเมินงานจาก 

Project Manager เป็นขอ้มลูประกอบ 

 

 

LOC 

(คาํนวณรายได้

จากวิธี Cost to 

Cost และใชว้ิธี 

Output 

Measurement 

จากการประเมิน

ของ Project 

Manager เป็น

ขอ้มลูประกอบ) 

Low 

(ส่งผลใหมี้การรบัรู ้

รายได ้Project 

ประเภท Implement 

ในไตรมาส 3/2562 

เพ่ิมขึน้ เนื่องจากใน

ไตรมาสก่อน ๆ รบัรู ้

รายไดต้ ํ่าไป เพราะ

วิธีการคาํนวณไม่

สอดคลอ้งกบังานที่ทาํ

เสรจ็จริง) 

1. จากเนื ้อหาสัญญาและลักษณะงาน 

P r o j e c t  บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ นํ า วิ ธี ก า ร วั ด

ความสาํเร็จของงานมาพิจารณาประกอบ 

เพ่ือทาํการประเมินจาํนวนรายไดท้ี่ควรรบัรู ้

ณ วันสิน้งวด ทั้งนี ้บริษัทฯ จะทาํการวัด

ความสําเร็จของงานประกอบการบันทึก

การรบัรูร้ายไดท้กุสิน้เดือน เพ่ือลดความผัน

ผวนของจาํนวนรายไดส้ะสมที่อาจรบัรูสู้ง

ไปหรือตํ่าไปหากทาํเป็นรายไตรมาส 

2 . ท า ง ฝ่ า ย บั ญ ชี ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  จ ะ

ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ท า ง  Acting Service 

Director (คุณวีรวรรณ ช่างเพ็ชร)  ของ

บริษัทฯ ในการสอบทานการประเมินของ 

PM พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ ก่อน

การบนัทึกบญัชี 

จากการติดตาม พบว่าทางบริษทัฯ ไดท้าํ

การสรุปแนวทางการปฏิบตัิกบัผูส้อบบญัชี

จาก PwC แลว้ โดยจะทาํการแยก Project 

Type ของงานออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตาม

ลกัษณะงานและรบัรูร้ายไดต้ามประเภท

งานนัน้ ๆ  

 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 26  

พฤศจิกายน 

2562 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

3. ทางบริษัทฯ กําลังดาํเนินการพิจารณา

ปรบั Cost Rate ที่ประกาศใชไ้ปแลว้ โดยมี

ผลเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี ้ การ

พิจารณา Cost Rate ของบริษัทฯ ใหม่ จะ

ป ระกา ศ ใช้แล ะเ ร่ิมใช้ในการคํานวน

ประมาณการตน้ทุนโครงการตาม Project 

Type ที่ใชว้ิธี Cost to Cost ประกอบกบัการ

พิจารณาเนื ้องานที่ท ําสําเร็จในการรับรู ้

ร า ย ไ ด้  ทั้ ง นี ้ ใ ห้ มี ผ ล ย้อ น ห ลั ง วัน ที่  1 

พฤศจิกายน 2562 โดยในการประมาณการ

ตน้ทุน ตอ้งทาํการ replace actual cost ที่

เกิดขึน้จริง และอพัเดทประมาณการตน้ทนุ

ที่คาดว่าจะใชจ้ริงในช่วงระยะเวลาที่เหลือ

จนกว่างานจะสาํเร็จตามสัญญา โดยการ

อัพเดทประมาณการต้นทุนซึ่ ง ใช้เ ป็ น

หลักฐานในการคํานวณรายได้ ทางทีม 

Service จะทาํทกุเดือนสาํหรบังานโครงการ

ที่มีมลูค่ามากกว่า 3 ลา้นบาท และทาํอย่าง

นอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ สาํหรบังานโครงการ

ที่มีมลูค่านอ้ยกว่า 3 ลา้นบาท 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

4.ทางบ ริษัทฯ  กําลังดํา เนินการ อ อก

ประกาศแนวทางปฏิบัติส ําหรับการรับรู ้

รายไดง้านโครงการประเภทต่าง ๆ  

ICE 

ในไตรมาส 3/2562 งานประเภท Implement 

ทกุ Project ที่ทาํการสุ่มตรวจ พบว่าใชว้ิธี

คาํนวณการรบัรูร้ายไดจ้ากวธีิประมาณ

อตัราส่วนความสาํเรจ็ของงานจากตน้ทนุที่

เกิดขึน้จริงจนถึงปัจจบุนัเทียบกบัประมาณ

การตน้ทนุทัง้หมด (วิธี Cost to Cost) ซึ่ง

ประมาณการตน้ทนุทีใ่ชเ้ป็นฐานในการนาํมา

คาํนวณรายไดอ้าจไม่สอดคลอ้งกบัความเป็น

จริง 

LOC 

(ใชว้ิธีคาํนวณ

รายไดต้าม Cost 

to Cost ซึ่งอาจ

ไม่สอดคลอ้งกบั

งานที่แลว้เสรจ็

จริง) 

Low 

(ส่งผลใหมี้การรบัรู ้

รายได ้Project 

ประเภท Implement 

คลาดเคลื่อนเนื่องจาก

ประมาณการตน้ทนุที่

ใชอ้าจไม่สอดคลอ้งกบั

งานที่ทาํเสรจ็จริง) 

จ า ก เ นื ้อ ห า สัญ ญ า แ ล ะลักษ ณ ะงา น 

Implement ของ ICE สามารถใชว้ิธี Cost 

to Cost ได้แม่นยาํ หากทาง ICE ทาํการ 

replace actual cost ที่เกิดขึน้จริงและ

อัพเดทประมาณการตน้ทุนที่คาดว่าจะใช้

จริงในช่วงระยะเวลาที่เหลือจนกว่างานจะ

สาํเร็จตามสัญญา ในประมาณการตน้ทุน

ซึ่งใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณรายได ้ดังนัน้

วิธีการรบัรูร้ายไดย้งัคงใชว้ิธี Cost to Cost 

ทั้ ง นี ้  ท า ง ฝ่ า ย บั ญ ชี ข อ ง  I C E  จ ะ

ประสานงานกบัทาง Service Director ของ 

ICE ในการสอบทานการประเมินของ PM 

และ PMO พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ

ก่อนการบนัทึกบญัชี ทัง้นี ้วิธี Cost to Cost 

ประกอบการพิจารณาเนือ้งานที่ทาํสาํเร็จ

ในการรบัรูร้ายได ้ในการอัพเดทประมาณ

การตน้ทนุ (Budget Cost) ทางทีม Service 

ตอ้งทาํการ replace actual cost ที่เกิดขึน้

จริงและอัพเดทประมาณการตน้ทุนที่คาด

ว่าจะใชจ้ริงในช่วงระยะเวลาที่เหลือจนกว่า

งานจะสาํเร็จตามสัญญา โดยการอัพเดท

ประมาณการต้นทุนซึ่งใช้เป็นฐานในการ

คาํนวณรายได ้ทางทีม Service จะทาํทุก

จากการติดตาม พบว่าทาง ICE ไดท้าํการ

สรุปแนวทางการปฏิบตัิกบัผูส้อบบญัชีจาก 

PwC แลว้ โดยจะทาํการรบัรูร้ายการงาน 

Implement แบบ Cost to Cost เนื่องจาก

ประเมินว่าวิธีนีมี้ความเหมาะสมอยู่แลว้ 

และจะทาํการอพัเดทประมาณการตน้ทนุ

ทกุเดือน สาํหรบังานที่มีมลูค่ามากกว่า 5 

ลา้นบาท และทาํการอพัเดทอยา่งนอ้ยไตร

มาสละ 1 ครัง้ สาํหรบังานที่มีมลูค่านอ้ย

กว่า 5 ลา้นบาท 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 26 

พฤศจิกายน 

2562 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

เดื อนสํา หรับ งา น โค รงกา รที่ มี มู ล ค่ า

มากกว่า 5 ลา้นบาท และทาํอย่างนอ้ยไตร

มาสละ 1 ครั้ง ส ําหรับงานโครงการที่ มี

มลูค่านอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน ไม่พบการ

กาํหนดนโยบายและแผนอตัรากาํลงัเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร 

LOC Low 

(ขาดความเขา้ใจใน

การปฏิบตัิงาน) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดมี้การจดัทาํแผน

อตัรากาํลงัแลว้เสรจ็วนัที ่11 เมษายน 

2562 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดมี้การจดัทาํแผน

อตัรากาํลงัแลว้ 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ

วนัที่ 11 

เมษายน 

2562 

ขาดคู่มือการปฏิบตัิงานของระบบ iTIME LOC Low 

(ขาดความเขา้ใจใน

การปฏิบตัิงาน) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดมี้การจดัทาํคู่มือ

การปฏิบตัิงานของระบบ iTIME แลว้เม่ือ

วนัที่ 9 สิงหาคม 2562 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดมี้การจดัทาํคู่มือ

การปฏิบตัิงานของระบบ iTIME แลว้ 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ

วนัที่ 9 

สิงหาคม 

2562 

ระบบจัดซือ้-จัดจ้าง 

ไม่พบการจดัอนัดบัการประเมินผลงานของ

ผูค้า้และการกาํหนดราคามาตรฐาน 

HE 

(ขาดการ

ตรวจสอบขอ้มลู) 

Low 

(ขาดความเขา้ใจใน

การปฏิบตัิงาน) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดมี้การจดัทาํการ

จดัทาํแบบประเมินผลงานผูค้า้และกาํหนด

ราคามาตรฐานตัง้แต่วนัที่ 26 มิถนุายน 

2562 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดมี้การจดัทาํแบบ

ประเมินผลงานผูค้า้และกาํหนดราคา

มาตรฐานเรียบรอ้ยแลว้ 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ

วนัที่ 26 

มิถนุายน 

2562 

ระบบการบริหารโครงการ ERP, BI, AMS 

Flow Chart ไม่สอดคลอ้งกบัคาํบรรยาย

กระบวนการปฏบิตัิงาน 

LOC Low 

(ขาดความเขา้ใจใน

การปฏิบตัิงาน) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดมี้การแกไ้ข

กระบวนการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร

โครงการและประกาศใชต้ัง้แตว่นัที่ 24 

กนัยายน 2562 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดมี้การแกไ้ข

กระบวนการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร

โครงการและประกาศใชแ้ลว้ 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ

วนัที่ 24 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

กนัยายน 

2562 

หลกัเกณฑก์ารจ่าย incentive ของ HR กบั 

กระบวนการ incentive payment ของ PMO 

ไม่สอดคลอ้งกนั 

LOC Low 

(ขาดความเขา้ใจใน

การปฏิบตัิงาน) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดมี้การแกไ้ข

กระบวนการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร

โครงการกบัแผนกทรพัยากรบคุคล และ

ประกาศใชต้ัง้แต่วนัที่ 24 กนัยายน 2562 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดมี้การแกไ้ข

กระบวนการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร

โครงการกบัแผนกทรพัยากรบคุคลและ

ประกาศใช ้

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ

วนัที่ 24 

กนัยายน 

2562 

ระบบการควบคุมภายในขององคก์รซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของ COSO2013 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใหแ้รงจงูใจหรือ

รางวลัต่อบคุลากรที่มีผลการปฏบิตัิงานดีโดย

การให ้Incentive ในบางฝ่ายงาน และมีการ

ประเมินผลการปฏบิตัิงานประจาํปี แตไ่ม่พบ

การกาํหนดกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

LOC Low บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดด้าํเนินการจดัทาํ 

Policy & Procedure การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยกาํหนด

ตวัชีว้ดัที่ชดัเจนและเช่ือมโยงถึง Code of 

conduct รวมถึงมีการระบกุารใหแ้รงจงูใจ

ในการปฏิบตัิงาน  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้ดัทาํ Policy & 

Procedure การประเมินผลการปฏิบตังิาน

ของพนกังาน โดยกาํหนดตวัชีว้ดัที่ชดัเจน

และเช่ือมโยงถึง Code of conduct รวมถึง

มีการระบกุารใหแ้รงจงูใจในการปฏิบตังิาน 

เรียบรอ้ยแลว้ 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 

วนัที่ 28 

พฤษภาคม 

2562 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่งตัง้คณะทาํงาน

บริหารความเสี่ยงแลว้ อนมุตัิและสื่อสาร

นโยบายการบริหารความเสี่ยงใหผู้บ้ริหาร

ทราบแลว้ แต่ยงัไม่มีการสื่อสารใหก้บั

พนกังานทกุคนรบัทราบและถือปฏบิตัิ  

LOC Low -  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้ดัทาํคูมื่อ

บริหารความเสี่ยงและ Risk Profile ซึ่ง

รวมถึงการจดัฝึกอบรมใหพ้นกังานที่

เกี่ยวขอ้งทัง้ก่อนและหลงัการระบคุวาม

เสี่ยง  

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้ดัใหมี้การ

ประชมุติดตามการจดัการความเสี่ยงกบั

คณะทาํงานบริหารความเสี่ยงและพนกังาน

ที่เกี่ยวขอ้ง อย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้  

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยใหค้วามสาํคญักบั

การบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือการจดัการ

ความเสี่ยงเป็นสว่นหนึ่งของ KPIs ที่จะ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจดัทาํคู่มือ

บริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความ

เสี่ยง พรอ้มทัง้ประกาศใหพ้นกังานทราบ

ทางอีเมล ์ 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 

วนัที่ 15 

พฤษภาคม 

2562 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

ประเมินและวดัผลการปฏิบตัิงานของ

พนกังานทกุระดบัในองคก์ร ซึ่งจะมีส่วนทาํ

ใหพ้นกังานทกุคนมีความตระหนกัการเป็น

เจา้ของความเสี่ยง พรอ้มรบัทราบและถือ

ปฏิบตัิ จนเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมของ

องคก์ร 

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการแต่งตัง้

คณะทาํงานบริหารความเสี่ยงและอนมุตัิ

นโยบายบริหารความเสี่ยงแลว้ แต่ยงัไม่มีการ

ระบคุวามเสี่ยงทกุประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจทัง้ระดบัองคก์ร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ที่งานตา่ง ๆ   

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัไม่มีการวิเคราะห์

ความเสี่ยงปัจจยัภายใน และภายนอก 

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัไม่มีการประเมิน

ความเสี่ยงที่สาํคญั 

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัไม่มีการจัดการ

ความเสี่ยง เพ่ือยอมรบั / ลด / และหลกีเลี่ยง

ความเสี่ยง  

LOC Low บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้ดัทาํ Risk 

Profile ซึ่งครอบคลมุถึง 

- การระบคุวามเสี่ยงทกุประเภทซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทัง้ระดบั

องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหนา้ที่งาน

ต่าง ๆ  

- การวิเคราะหค์วามเสี่ยงทกุประเภททีอ่าจ

เกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกองคก์ร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดา้น

กลยทุธ ์การดาํเนนิงาน การรายงาน การ

ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- การประเมินความสาํคญัของความเสีย่ง 

โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ ์และ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

- จดัทาํใหมี้มาตรการและแผนการปฏบิตัิ 

งานเพ่ือจดัการความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยจะพิจารณาในการจดัการความ

เสี่ยงอย่างเหมาะสมกบัเหตกุารณค์วาม

เสี่ยงโดยคาํนึงถึงผลกระทบและโอกาสของ

ไดมี้การประเมินความเสี่ยงและรายงานใน

การประชมุ BOD วาระที่ 8 รายงานความ

เสี่ยง  แต่ยงัไม่พบมาตรการและแผนปฏิบตัิ

งานเพ่ือจดัการความเสี่ยง (15/05/2562) 

มีการประเมินความเสี่ยง และตดิตามความ

เสี่ยงทกุ ๆ 3  เดือน โดยรายงานให ้BOD 

รบัทราบ - ลา่สดุ BOD 3/2562 วาระ 4.4 

(30/08/2562) 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 

วนัที่ 30 

สิงหาคม 

2562 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

การเกิดความเสี่ยงและพิจารณาการจดัการ

ความเสี่ยงซึ่งอาจรวมถึงการยอมรบัความ

เสี่ยงนัน้ ๆ (acceptance) การลดความ

เสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

(avoidance) หรือการรว่มรบัความเสี่ยง 

(sharing) 

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการแต่งตัง้

คณะทาํงานบริหารความเสี่ยงและอนมุตัิ

นโยบายบริหารความเสี่ยงแลว้ แต่ยงัไม่

ครอบคลมุการทจุริตแบบตา่ง ๆ เช่น การ

จดัทาํรายงานทางการเงินเท็จ การทาํให้

สญูเสียทรพัยส์ิน  การทีผู่บ้ริหารสามารถฝ่า

ฝืนระบบควบคมุภายใน (management 

override of internal controls)  การ

เปลี่ยนแปลงขอ้มลูในรายงานที่สาํคญั  การ

ไดม้าหรือใชไ้ปซึ่งทรพัยส์ินโดยไม่ถกูตอ้ง เป็น

ตน้ 

LOC Low บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้ดัทาํ Risk 

Profile ซึ่งครอบคลมุถึงการประเมินโอกาส

ที่จะเกิดการทจุริต โดยครอบคลมุการทจุริต

แบบตา่ง ๆ เช่นการจดัทาํรายงานทางการ

เงินเท็จ การทาํใหส้ญูเสียทรพัยส์ิน การ

คอรร์ปัชั่น การที่ผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืน

ระบบควบคมุภายใน (management 

override of internal controls) การ

เปลี่ยนแปลงขอ้มลูในรายงานที่สาํคญั การ

ไดม้าหรือใชไ้ปซึ่งทรพัยส์ินโดยไม่ถกูตอ้ง 

เป็นตน้ 

มีการประเมินความเสี่ยงหวัขอ้ "มีการทจุริต

เกิดขึน้ภายในองคก์ร โดยรวมถึง การจดัทาํ

รายงานทางการเงินเท็จ การคอรร์ปัชั่น การ

ที่ผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบการควบคมุ

ภายใน" และ Response โดยการลดความ

เสี่ยง (30/08/2562) 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 

วนัที่ 30 

สิงหาคม 

2562 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัไม่มีการประเมิน

การเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ที่อาจ

มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคมุ

ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้

กาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงนัน้ 

LOC Low บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้ดัทาํ Risk 

Profile ซึ่งบริษัทจะทาํการพิจารณาและ

ประเมินการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปัจจยั

ภายในและภายนอกองคก์ร ทัง้ปัจจยัที่

ควบคมุไดแ้ละควบคมุไม่ได ้ที่อาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคมุ

ภายในและรายงานการทางเงิน ตลอดจน

จะพิจารณากาํหนดมาตรการหลกัและ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินการ

เปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ที่อาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคมุ

ภายใน และรายงานทางการเงิน  โดยใช้

กระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยง

ครอบคลมุแลว้ (30/08/2562) 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 

วนัที่ 30 

สิงหาคม 

2562 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

มาตรการเสริมเพ่ือตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอ เหมาะสม

และทนัทว่งที 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัไม่มีการประเมิน

ความเสี่ยงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่

กระทบต่อ Business Model 

LOC Low บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้ดัทาํ Risk 

Profile ซึ่งบริษัทจะทาํการพิจารณาและ

ประเมินการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปัจจยั

ภายในและภายนอกองคก์ร ทัง้ปัจจยัที่

ควบคมุไดแ้ละควบคมุไม่ได ้ที่อาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคมุ

ภายในและรายงานการทางเงิน ตลอดจน

จะพิจารณากาํหนดมาตรการหลกัและ

มาตรการเสริมเพ่ือตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอ เหมาะสม

และทนัทว่งที 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ที่อาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคมุ

ภายใน และรายงานทางการเงิน โดยใช้

กระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยง

ครอบคลมุแลว้ 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 

วนัที่ 30 

สิงหาคม 

2562 

มีการจดัทาํเอกสารนโยบายและกระบวนการ

ปฏิบตัิงานตา่ง ๆ ที่เป็นกระบวนการ

ปฏิบตัิงานหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพ่ือควบคมุความเสี่ยงจากการปฏบิตัิงาน 

แต่ยงัไม่พบการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็น

ทางการเพ่ือควบคมุความเสี่ยงเหลา่นัน้ 

LOC Low บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้ดัทาํนโยบาย

การทาํรายการที่เกี่ยวโยง นโยบายความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และอาํนาจอนมุตัิ

ดาํเนินการเพ่ือเสนออนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือทาํใหม้ั่นใจวา่ได้

มีการพิจารณา และติดตามการทาํธุรกรรม 

ของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วได้

ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์

ฯ ก่อนการทาํรายการ ทัง้นีบ้ริษัทฯ และ

บริษัทย่อยจะดาํเนินการรวมเร่ืองนีเ้พ่ือ

ประเมินความเสี่ยงในเร่ืองนี ้ในความเสี่ยง

ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้ดัประชมุ

ประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ และ

แผนการจดัการความเสี่ยงที่ไดร้บัอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ และ

บริษัทย่อยเห็นความสาํคญัของการจดัการ

บริหารความเสี่ยงขององคก์ร จึงไดมี้การ

เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภายในเป็นผูจ้ดัอบรม

และทาํ WORKSHOP เร่ืองการบริหาร

ความเสี่ยงเม่ือวนัที่ 17 มกราคม 2562 

และมีการรายงานความเสี่ยงให ้AC และ 

BOD รบัทราบทกุไตรมาสเป็นอย่างนอ้ย 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 

วนัที่ 15 

พฤษภาคม 

2562 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

หวัขอ้การปฏิบตัิตามกฎ นโยบายตา่ง ๆ  

(Compliance with Related and External 

Parties) 

เนื่องจากบริษัทฯ มีสาขาย่อยที่เชียงใหม่ และ

พนกังานหลาย ๆ ท่านทาํงานจากภายนอก 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงเลือกการสื่อสาร

ผ่านทางอีเมล ์เพ่ือใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบ 

ซึ่งเป็นช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบไดว้่า

พนกังานรบัทราบและสามารถปฏิบตัิตามได้

หรือไม่ 

LOC Low  - มีการใชอี้เมลเ์ป็นหลกัในการสื่อสาร  

 - มีการจดัทาํ Communication Board ที่

ออฟฟิศสาํนกังานใหญ่และสาขาเพ่ือเป็น

ช่องทางการสื่อสารขอ้มลูภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม นอกจากนี ้

จดัสรา้ง Web Portal ภายในบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย เพ่ือใชเ้ป็นช่องทางในการ

สื่อสาร 

 - บริษัทฯ และบริษัทย่อยจดัใหมี้กิจกรรม

ผูบ้ริหารพบปะพนกังานในทกุระดบัอย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้เพ่ือใหพ้นกังานมี

ความคุน้เคยและตอ้งการรบัการสื่อสาร

จากผูบ้ริหารเพ่ือนาํไปปฏบิตัิอย่างเต็มใจ 

ดาํเนินการแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 

วนัที่ 12 

กมุภาพนัธ์

2562 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างดาํเนินการจดัใหมี้ช่องทาง

การสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหผู้มี้

ส่วนไดเ้สยีภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มลู

หรือเบาะแสเกี่ยวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุริต 

(whistle-blower hotline) แก่บริษัทฯ ไดอ้ย่าง

ปลอดภยั 

LOC Low บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํและประกาศขอ้มลู 

Investor Relationship ไวบ้นเว็บไซต ์ของ

บริษัทฯ แกบ่คุคลภายนอก และผูล้งทนุ 

มีการดาํเนินการไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัฯ 

เรียบรอ้ยแลว้ 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็ เม่ือ

วนัที่ 13 

พฤศจิกายน 

2562 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การดาํเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจติดตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

บริษัทฯ มีการกาํหนดการรายงานเร่ืองการ

ทจุริตคอรปัชั่นไวใ้นนโยบายการต่อตา้นทจุริต

คอรร์บัชั่นแลว้ แต่ไม่พบนโยบายการรายงาน 

ในกรณีที่เกิดเหตกุารณห์รือสงสยัว่ามี

เหตกุารณท์จุริตอย่างรา้ยแรง มีการปฏิบตัิที่

ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาํที่ผิดปกติอ่ืน 

ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงิน

ของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั    

LOC Low บริษัทฯ ไดท้าํการปรบัปรุงนโยบายใหมี้

เร่ืองของการรายงาน ในกรณีที่เกิด

เหตกุารณห์รือสงสยัวา่มีเหตกุารณท์จุริต

อย่างรา้ยแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

หรือมีการกระทาํที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจ

กระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของ

บริษัทอย่างมีนยัสาํคญั    

มีการปรบัปรุงนโยบายการแจง้เบาะแสและ

นโยบายการต่อตา้นทจุริตแลว้ 

แกไ้ขแลว้

เสรจ็เม่ือ 

วนัที่ 15 

พฤษภาคม 

2562 

 
สัญลักษณใ์นชอ่งเหตทุีเ่กิด    LOC = Lack Of Control Systems (ขาดระบบการควบคมุ)             HE = Human Error (พนกังานทาํงานผิดพลาด)  
สัญลักษณใ์นชอ่งผลกระทบ      Low = มีผลกระทบนอ้ยต่องบการเงิน      Medium = มีผลกระทบปานกลางต่องบการเงิน     High = มีผลกระทบค่อนขา้งมากตอ่งบการเงิน  

 

ในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 2/2562 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 และท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 3/2562 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 2 

ธันวาคม 2562 มีมติรบัรองผลการดาํเนินการแกไ้ขตามประเด็นขอ้สงัเกตของผูต้รวจสอบภายใน สาํหรบัการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตาม

รายละเอียดขา้งตน้ 
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13.3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชเีกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ผูส้อบบญัชีของบรษิัทไดท้าํการสอบทานระบบการควบคมุภายในท่ีสาํคญัของบรษิัท ซึ่งผูส้อบบญัชีไดม้กีารตัง้

ขอ้สงัเกตสาํหรบัระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ ในการตรวจสอบบญัชีสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยสามารถสรุปประเด็นได ้ดงันี ้

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ คาํชีแ้จงและการดาํเนินการของบริษัท ผลการตรวจสอบ 

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระทบ

ยอดระหว่ างรายละเ อียดของรายกา ร

ประกอบขอ้มูลในงบการเงินและจาํนวนใน

งบทดลองอย่างสมํ่ าเสมอสําหรับบัญชี

รายไดร้บัล่วงหนา้และบญัชีรายได ้ซึ่งส่งผล

ใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการปรบัปรุง

ทางบญัชีคอ่นขา้งมาก 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรมีการกระทบยอด

ระหว่างรายละเอียดของรายการประกอบขอ้มลูใน

งบการเงินและงบทดลอง เป็นประจาํทุกรอบของ

การปิดบัญชีสิน้เดือน นอกจากนี ้ควรจะพิสูจน์

ความแตกต่างจากการกระทบยอด และแก้ไข

ขอ้ผิดพลาดทนัที เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าบนัทึกรายการ

ทัง้หมดไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยปราศจากขอ้ผิดพลาด

ต่าง ๆ ที่มีสาระสาํคญั 

บริษัทฯ จะทําการกระทบยอดระหว่างรายละเอียดของ

รายการประกอบข้อมูลในงบการเงินและงบทดลอง เป็น

ประจาํทุกรอบของการปิดบญัชีสิน้เดือน หากพบว่ามีรายการ

บัญชีบันทึกผิดพลาด หรือยังไม่ได้บันทึกบัญชีบริษัทฯจะ

ดาํเนินการปรบัปรุงรายการบญัชีทนัทีก่อนดาํเนินการปิดบญัชี

สิน้เดือน 

บริษัทฯ ไดด้าํเนินการแก้ไขรายการกระทบยอดระหว่าง

รายละเอียดของรายการประกอบขอ้มูลในงบการเงินและ

งบทดลองในเดือนกรกฎาคม - ตลุาคม ปี 2562 แลว้เสรจ็ 

โดยรายการจากการกระทบยอดไดร้บัการตรวจสอบ ซึ่ง

ผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้ผิดพลาดใด ๆ  

2. ณ สิน้งวด ผูบ้ริหารยงัไม่มีขัน้ตอนในการ

สอบทานว่าตน้ทุนของงานโครงการที่เกิดขึน้

จริงยังเป็นไปตามที่ประมาณการไวห้รือไม่ 

ทํ า ใ ห้ ก า ร รั บ รู ้ ร า ย ไ ด้ อ า จ เ กิ ด ค ว า ม

คลาดเคลื่อน หากต้นทุนที่เกิดขึน้จริงและ

ตน้ทนุประมาณการมีความแตกต่างกนัมาก  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรจัดใหมี้ขัน้ตอนในการ

สอบทานขั้นความสาํเร็จของงานที่ทาํเสร็จอย่าง

สมํ่าเสมออย่างนอ้ยทกุไตรมาส ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

1. สอบทานและแกไ้ขตน้ทุนของงานโครงการ

ที่ประมาณการไวใ้นอดีต ใหส้อดคลอ้งกับ

ตน้ทนุที่เกิดขึน้จริง 

2. พิจารณาความเหมาะสมของการประมาณ

ก า ร ต้ น ทุ น ข อ ง ง า น โ ค ร ง ก า ร โ ด ย

เปรียบเทียบตน้ทุนประมาณการที่เหลือ ณ 

วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน กับการ

ประมาณการที่ตัง้ไว ้

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับปรุง

ประมาณการตน้ทุนโครงการโดยบริษัทฯ จะทาํการปรบัปรุง

ประมาณการตน้ทุนสาํหรบัโครงการที่ยังไม่ปิดเป็นรายเดือน

และรายไตรมาสตามขนาดและความซบัซอ้นของงานโครงการ

ตามเนือ้งานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีลักษณะงาน

โครงการแตกต่างกัน โดยทุกครัง้ที่แก้ไขประมาณการตน้ทุน 

จะถูกอนุมัติโดยผู้บริหาร นอกจากนี ้ในทุกปีอัตราต้นทุน

พนักงานจะถูกปรับให้เหมาะสมโดยผู้ควบคุมงาน เพ่ือให้

เหมาะสมที่สดุ และหากมีโครงการที่มีกาํไรขัน้ตน้ติดลบ จะถกู

ตรวจสอบโดยผูค้วบคุมงาน และอนุมัติโดยผูบ้ริหารเพ่ือตั้ง

สาํรองการสญูเสีย (loss provision) ในโครงการต่อไป 

บริษัทฯ ไดด้าํเนินการแกไ้ขระบบการประมาณการตน้ทนุ

การใหบ้ริการ จากการตรวจสอบ สาํหรบัเดือนกรกฎาคม 

- ตุลาคม ปี 2562 ประมาณการตน้ทุนสาํหรบัโครงการมี

การพิจารณาปรับปรุงตามขนาดและความซับซ้อนของ

โครงการและโครงการที่มีการประมาณการตน้ทุนที่ไดร้บั

การอนมุตัิจากผูบ้ริหาร และไม่พบโครงการที่มีกาํไรขัน้ตน้

ติดลบ นอกจากนี ้บ ริษัทมีการปรับปรุงอัตราต้นทุน

พนักงาน ซึ่งไดร้บัการอนุมตัิจากผูบ้ริหาร เพ่ือใหมี้ความ

เหมาะสมมากขึน้ 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ คาํชีแ้จงและการดาํเนินการของบริษัท ผลการตรวจสอบ 

3. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังไม่มีขั้นตอน

ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการคาํนวณรายได้ 

เช่น การระบคุ่าตอบแทนตามสญัญา 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรตรวจสอบขอ้มลูที่ใชใ้น

การคาํนวณรายได้ของงานโครงการที่มีการรบัรู ้

รายได้โดยอ้างอิงตามความสาํเร็จของงานที่ท ํา

เสรจ็ 

บริษัทฯ จะทาํการตรวจสอบใหล้ะเอียดยิ่งขึน้ และเพ่ิมขัน้ตอน

ในการตรวจสอบก่อนปิดบญัชี โดยก่อนปิดบญัชีแต่ละเดือน

จะดึงรายงานออกมาเพ่ือตรวจสอบและแจง้ใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทาํ

รายการปรบัปรุงทนัทีหากพบสิ่งที่ตอ้งแกไ้ขและปรบัปรุงบญัชี

ที่เกี่ยวขอ้งใหถ้กูตอ้งก่อนปิดบญัชีสิน้เดือน 

บริษัทฯ ไดด้าํเนินการแก้ไขกระบวนการใชข้อ้มูลในการ

คาํนวณรายได ้แลว้เสรจ็และ ไม่พบขอ้ผิดพลาดใด ๆ 

4. บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีขัน้ตอนในการ

สอบทานค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานที่

เหมาะสม โดยมีความแตกต่างระหว่างระบบ

ลงบัญชีเงินเดือน (Payroll register) และ

บัญชีแยกประเภท (General ledger) ที่ไม่

สามารถอธิบายไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรมีการกระทบยอด

ระหว่างระบบลงบญัชีเงินเดือน (Payroll register) 

และบญัชีแยกประเภท (General ledger) รวมทัง้

พิสูจน์ความแตกต่างจากการกระทบยอดและ

แก้ไขข้อผิดพลาดทันที (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดความ

เหมาะสมของค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังาน 

บริษัทฯ ได้ทําการจับคู่ ระหว่างระบบลงบัญชีเงินเดือน 

(Payroll register) และบญัชีแยกประเภท (General ledger) 

เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังาน 

บริษัทฯ ไดด้าํเนินการแกไ้ขการกระทบยอดระหว่างระบบ

ลงบัญชีเงินเดือน (Payroll register) และบัญชีแยก

ประเภท (General ledger) แลว้เสร็จ โดยรายการจาก

การกระทบยอด เกิดจากการจัดประเภทรายการจาก

ค่าใชจ่้ายเป็นงานระหว่างทาํ สาํหรบังานที่ยังไม่ส่งมอบ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ จ่ายนอกเหนือจากระบบลงบัญชี

เงินเดือน เช่น ค่าเช่าที่จอดรถ และไม่พบขอ้ผิดพลาดใด ๆ 

 5. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้ประมาณการ

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงาน 

(Incentive) โดยตั้งสมมติฐานว่าจะจ่ายใน

อัตราสูงสุด  แต่ในทางปฏิบัติจริง พนักงาน

ส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัในอตัราสงูสดุ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรประมาณการการให้

ผลตอบแทนพิเศษแก่พนกังานอย่างเหมาะสม โดย

บริษัทฯ ควรเปลี่ยนวิธีประมาณการใหม่โดยใช้

เหตุการณ์และประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาใน

การประมาณการ เพ่ือใหเ้ป็นการประมาณการที่

เหมาะสมที่สดุ  

บริษัทฯ จะดําเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบในการตั้ง

ค่าตอบแทนพิเศษคา้งจ่ายแก่พนักงานที่มีสิทธิไดร้บัและแกไ้ข

นโยบายการจ่ายผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับการปฏิบตัิงาน

จริง โดยทางบริษัทฯ จะดาํเนินการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่

พนักงานภายใน 1 เดือนหลงัปิดไตรมาส หากบริษัทฯ พบว่า

ประมาณการค้างจ่ายและการจ่ายจริงมีความแตกต่างกัน 

ทางบริษัทฯ จะหาสาเหตุและทําการปรับปรุงบัญชีทันทีที่

ไดร้บัอนมุตัิจากผูมี้อาํนาจ 

บริษัทฯ ไดด้าํเนินการแกไ้ขการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่

พนักงาน (Incentive) แล้วเสร็จ ผู้สอบบัญชีพบความ

แตกต่างระหว่ างค่ าตอบแ ทนพิเศษ ค้าง จ่า ยแ ล ะ

ค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายจริงสาํหรับเดือนกรกฎาคม ปี 

2562 จํานวน 766 บาทซึ่งได้รับการปรับปรุงในเดือน

กันยายน ปี  2562 นอกจากนี ้ บ ริษัทฯ  ไ ม่ มีการตั้ง

ค่าตอบแทนพิเศษค้างจ่ายสําหรับเดือนสิงหาคมและ

กนัยายน ปี 2562 ทัง้นี ้คา่ตอบแทนพิเศษคา้งจ่ายสาํหรบั

เดือนตุลาคม ปี 2562 ยงัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

แก่พนกังาน  

สําหรับบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีไม่พบความแตกต่าง

ระหว่างค่าตอบแทนพิเศษคา้งจ่ายและค่าตอบแทนพิเศษ

ที่จ่ายจริงสาํหรบัเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน ปี 

2562 นอกจากนี ้บริษัทย่อยไม่มีการตัง้ค่าตอบแทนพิเศษ

คา้งจ่ายสาํหรบัเดือนสิงหาคมและเดือนตลุาคม ปี 2562 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ คาํชีแ้จงและการดาํเนินการของบริษัท ผลการตรวจสอบ 

6. ในอดีต บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทาํการ

รบัรูร้ายไดต้ามขั้นความสาํเร็จของงานที่ทาํ

เสร็จของโครงการใหญ่ โดยไม่มีการรับรู ้

รายไดแ้ยกตาม โครงการย่อย 

บริษัทฯ ควรเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนในการรบัรูร้ายได้

ของโครงการที่มีโครงการย่อย ซึ่งสามารถแยกกัน

ได้อย่างชัดเจน โดยให้มีการรับ รู ้ตามแต่ละ

โครงการย่อย 

บริษัทฯ จะแบ่งประเภทงานของสัญญาของโครงการใหญ่ 

ออกเป็นโครงการย่อย ๆ และทาํการประมาณการตน้ทุนของ

แต่ละโครงการย่อยตามความต้องการของลูกค้า (ระบุใน 

Change Request Form) ที่ไดร้บัซึ่งจะทาํใหก้ารประมาณ

การถูกตอ้งมากขึน้เนื่องจากได้รบัขอ้มูลครบถ้วน (ก่อนเร่ิม

งานจริง) 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการแก้ไขระบบการรับรู ้รายได้ของ

โครงการที่มีโครงการย่อยแลว้เสรจ็ และไม่พบขอ้ผิดพลาด

ใด ๆ 

7 .  บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย ยั ง ไ ม่ มี

กระบวนการสอบทานรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้ใช้

งานโปรแกรมคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ อย่าง

สมํ่าเสมอ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ควรดาํเนินกระบวนการ

ส อ บ ท า น ร า ย ช่ื อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร์ ซึ่ งผู้ที่ มีหน้าที่ ในการสอบทาน

ดงักล่าว ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกันกับผูท้ี่มีหนา้ที่

ใ น ก า ร เ พ่ิ ม ห รื อ ล ด สิ ท ธิ เ ข้ า ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร ์เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการแบ่งแยก

หนา้ที่ที่ดี 

บริษัทฯ ไดท้าํการสอบทานรายช่ือพนักงานในระบบ I-TIME 

อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ตัง้แต่กรกฎาคม ปี 2562 เป็นตน้ไป โดย

หากมีการแก้ไข จะดูแลจัดการโดยหัวหน้าฝ่ายทรัพยากร

บคุคลหลงัจากไดร้บัการอนมุตัิจากหวัหนา้ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง 

บริษัทฯ ไดด้าํเนินการแกไ้ขกระบวนการสอบทานรายช่ือผู้

มีสิทธิเขา้ใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ลว้เสร็จ และไม่

พบขอ้ผิดพลาดใด ๆ 

8. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังไม่มีนโยบาย

หรือกระบวนการเพ่ือใหพ้นกังานทกุคนมีการ

ตั้ ง ร หั ส ผ่ า น ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง อุ ป ก ร ณ์

คอมพิวเตอร ์

บ ริษัทฯ และบริษัทย่อย ควรมีนโยบายหรือ

กระบวนการเ พ่ือให้พนักงานทุกคนมีการตั้ง

รหสัผ่านในการเขา้ถึงอปุกรณค์อมพิวเตอร ์

บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํนโยบาย และทาํการสุ่มตรวจจากพนกังานให้

มีการตั้งรหัสผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ุกไตรมาส โดยจะ

ตรวจรหัสผ่านเข้าคอมพิวเตอรแ์ละตรวจระบบหน้าจอปิด

อตัโนมตัิหลงัจากไม่มีกิจกรรมใด ๆ กบัอปุกรณค์อมพิวเตอร ์

บ ริษัทฯ  ได้ดํา เนินการแก้ไขแล้ว เสร็จ  และไ ม่พบ

ขอ้ผิดพลาดใด ๆ 

9. บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่มีการตัง้ค่า

การป้องกนัการเขา้ถึงเว็บไซตท์ี่ไม่เหมาะสม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรมีการการตั้งค่าการ

ป้องกนัการเขา้ถึงเว็บไซตท์ี่ไม่เหมาะสม 

บริษัทฯ ไดพ้ฒันาระบบในการตรวจหาเว็บไซตท์ี่ไม่เหมาะสม 

และป้องกันไม่ให้พนักงานเข้าถึง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 

2562  

บ ริษัทฯ  ได้ดํา เนินการแก้ไขแล้ว เสร็จ  และไ ม่พบ

ขอ้ผิดพลาดใด ๆ 

บรษิัทฯ ไดด้าํเนินการในการแกไ้ขตามขอ้สงัเกตผูส้อบบญัชีตามรายละเอียดขา้งตน้ครบถว้นแลว้ โดยในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบบรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2562 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 ไดม้ีมติรบัรองผลการดาํเนินการแกไ้ขตามประเด็นขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
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13.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดว้่าจา้งหน่วยงานภายนอก คือ บรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง้ จาํกดั ในการตรวจสอบระบบควบคมุ

ภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตัง้แต่ปี 2561 และบรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง้ จาํกดั ไดม้อบหมายให ้นาย นนัทชยั ศิรพินัธ ์ทาํ

หนา้ท่ีเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน โดยคณุสมบตัิของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีรายละเอียด ดงันี ้

 

ผูต้รวจสอบภายใน : บรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง้ จาํกดั  

  นาย นนัทชยั ศิรพินัธ ์

   

คณุวฒุิทางการศกึษา : ปรญิญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

   

  ปรญิญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

   

ประสบการณก์ารทาํงาน :  

2558 - ปัจจบุนั  Audit Manager / Executive Consultant, บรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง้ จาํกดั  

2554 - 2558  IT Manager, บรษิัท ฟาติมา อาร.์บี.ด ี 

2552 - 2554  Senior Network Engineer, บรษิัท ทรู คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

2550 - 2552  Senior Security Engineer, บรษิัท เอ็นเตอรไ์พรสซ์ิสเต็ม จาํกดั  

2546 - 2550  Network and System Engineer, บรษิัท ซายลอจิก เซอรว์ิส จาํกดั 

   

การฝึกอบรม : Instructor of CPIAT Training course by THEIIA 

  CIA Training Course  

  CISA , CISSP Training Course 

  QMS, ISMS Lead Auditor Training Course 

  Certificate ISO9001 , ISO/IEC27001 Training Course 

  Effective Internal Control for Success IPO by SET 
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14.1. ลักษณะความสัมพนัธ ์

บริษัทฯ มีการทาํรายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่าง ๆ ซึ่งรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการทาํรายการกบั 

กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันซึ่งมีบุคคลท่ีมีความขดัแยง้เป็น 

กรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ซึ่งสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธไ์ดด้งันี ้

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ ์

นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษัทฯ  โดยถือหุน้ของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม (รวมส่วนของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 48.68 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้  

นางนันทวรรณ เมฆะสวุรรณโรจน ์ เป็นคูส่มรสของนายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์

นายพศตุม ์เมฆะสวุรรณโรจน ์ เป็นบตุรของนายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์  

นางสาวพีชญา เมฆะสวุรรณโรจน ์ เป็นบตุรของนายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์  

นายประพนัธ ์โพธิรตันส์มบติั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ  โดยถือหุน้ของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม (รวม

ส่วนของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 18.95 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 

นางสาวเบญญา โพธิรตันส์มบติั เป็นบตุรของนายประพนัธ ์โพธิรตันส์มบติั 

นางสาวกญัญา โพธิรตันส์มบติั เป็นบตุรของนายประพนัธ ์โพธิรตันส์มบติั 

นางสาวรตัติยา รกัอาํนวยกิจ เป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ  โดยถือหุน้ของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม (รวมส่วนของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) ในสดัส่วนรอ้ยละ 18.63 ของทนุจดทะเบียนและ

ชาํระแลว้ 

นายจอมทพั ปัญจมงคล เป็นบตุรของนางสาวรตัติยา รกัอาํนวยกิจ 

นางสาวเกษณี พยนัตรี เป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันางสาวรตัติยา รกัอาํนวยกิจ 

นางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  โดยถือหุน้ของบริษัทฯ ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 7.25 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 

นายชยัรตัน ์เลิศชัยประเสริฐ เป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันางสาวกาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ 

นางสดุา เกษรสนุทร เป็นคูส่มรสของนายชอบคิด เกษรสมทุร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  ในสดัส่วนรอ้ยละ 

2.20 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 

นายกนกพล วงศส์ินธน เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  ในสดัส่วนรอ้ยละ 2.05 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 

นายณัฐเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษัทฯ  

นายพิฑรู จงพิพฒันศิริ เป็นผูบ้ริหารของบริษัทย่อย 

 

14.2. บริษัทย่อย 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง สัดส่วนถือหุ้น 

บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั (“บริษัท

ย่อย”) 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของทนุจด

ทะเบียนและชาํระแลว้ 

14. รายการระหว่างกนั 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 147 

14.3. รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

 

บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

นายส ม ชาย  เ ม ฆะ

สวุรรณโรจน ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดร้บัการ

คํ้า ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น สิ น เ ช่ื อ จ า ก

สถาบนัการเงินจากนายสมชาย 

 

- วงเงินคํา้ประกนั 

- วงเงินคํา้ประกนั (US Dollar) 

 

 

 

 

 

31,000,000 

2,000,000 

 

 

 

 

 

31,000,000 

2,000,000 

 

 

นายสมชาย ไดท้าํการคํา้ประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินใหแ้ก่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข

ของสถาบนัการเงินท่ีตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่ และ/หรือ ผูบ้ริหารเป็นผูค้ ํา้ประกันวงเงิน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการ

คํา้ประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะทาํการถอนการคํา้ประกันเมื่อไดร้บัเงื่อนไขท่ีดีกว่าจากสถาบนั

การเงินรายอื่น 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการคํา้ประกันวงเงินดังกล่าวก่อให้เกิด

ประโยชนก์ับบริษัทฯ  และบริษัทย่อย นอกจากนีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งใหม้ีการคํา้ประกนัวงเงินดงักล่าว 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดร้บัการ

จาํนองสินทรัพย์ของนายสมชาย

เป็นหลกัประกนั 

 

- วงเงินจาํนอง 

- วงเงินคํา้ประกนั (US Dollar) 

 

 

 

 

 

 

31,000,000 

2,000,000 

 

 

 

 

 

31,000,000 

2,000,000 

 

นายสมชาย ทาํการจาํนองโฉนดท่ีดิน เป็นหลกัประกนัวงเงินกูยื้มใหแ้ก่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงินท่ีตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่ และ/หรือ ผูบ้ริหารนาํสินทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัทรพัยค์ ํา้

ประกนั  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการดงักล่าวแลว้ มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย เน่ืองจากเป็นการจดจาํนองทรพัยส์ินเป็นหลกัทรพัยค์ ํา้ประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ตามท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด  



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 148 

บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากนายสมชาย 

เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการ 

 

เงินกูยื้ม 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

ตน้ทุนทางการเงิน 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ชาํระระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

 

 

715,000  

- 

715,000  

- 

 

 

- 

42,246  

 42,246  

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

บริษัทฯกูยื้มเงินจากนายสมชาย จาํนวน 715,000 บาท เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.03  ซึ่ง

เป็นอัตราดอกเบีย้ท่ีสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ ไดร้บัจากธนาคารพาณิชยใ์นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้

ชาํระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการกู้ยืมเงินจาก

กรรมการอีกในอนาคต 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการดงักล่าวแลว้ รายการดงักล่าวเป็นการกูยื้มเพื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินงาน

ซึ่งเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํชับใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

ความระมดัระวงัในการทาํรายการกูยื้มเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งและควรจะตอ้งมีมาตรการเพื่อป้องกันความพึ่งพิงทาง

การเงินในอนาคต 

 

 

 

 

บริษัทฯ ใหกู้ยื้มเงินแก่นายสมชาย 

 

เงินกูยื้ม 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

 

 

 

784 

- 

-  

 

 

 

784 

- 

784 

ในปี 2554 นายสมชาย กูยื้มเงินจากบริษัทฯ จาํนวน 784 บาท โดยบริษัทไม่มีการคิดอตัราดอกเบีย้  

ซึ่งนายสมชายได้ทําการชําระคืนในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการให้

กรรมการบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกูยื้มเงินจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต 

 

 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 149 

บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

784  

 

- 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้แลว้ในอดีต ระหว่างบริษัทฯ และนาย

สมชาย ในฐานะกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายท่ีจะ

ใหเ้งินกูก้บักรรมการและบคุคลท่ีเกียวขอ้งอีกในอนาคต 

นายสมชายเป็นเจา้หนีเ้งินทดรอง

จ่ายบริษัทฯ  

 

   - เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 

   - ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

230,216 

- 

       

 

 

196,130 

17,276 

 

นายสมชายไดท้าํการทดรองจ่ายสาํหรบัค่าเลีย้งรบัรอง ใหแ้ก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งทาํการนาํหลกัฐานการชาํระ

เงินมาเพื่อทาํการเบิกคืนตามขัน้ตอนปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมควร โดยเป็นการทดรองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ใหแ้ก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและทาํการเบิกคืนตามขัน้ตอนท่ีกาํหนดตามปกติ 

นางนันทวรรณ เมฆะ

สวุรรณโรจน ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดร้บัการ

คํ้า ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น สิ น เ ช่ื อ จ า ก

สถาบนัการเงินจากนางนันทวรรณ   

- วงเงินคํา้ประกนั 

- วงเงินคํา้ประกนั (US Dollar) 

 

 

 

31,000,000 

2,000,000 

 

 

 

 

31,000,000 

2,000,000 

 

 

 

 

นางนันทวรรณไดท้าํการคํา้ประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินใหแ้ก่ บริษัทฯ  และ บริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตาม

เงื่อนไขของสถาบันการเงินท่ีต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค ํ้าประกันวงเงิน โดยไม่คิด

ค่าธรรมเนียมการคํา้ประกนั  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการคํา้ประกันวงเงินดังกล่าวก่อให้เกิด

ประโยชนก์ับบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน จึงมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งใหม้ีการคํา้ประกนัวงเงินดงักล่าว 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 150 

บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดร้บัการ

จํ า น อ ง สิ น ท รั พ ย์ ข อ ง น า ง

นนัทวรรณ เป็นหลกัประกนั 

 

 

- วงเงินจาํนอง 

- วงเงินคํา้ประกนั (US Dollar) 

 

 

 

 

 

 

 

31,000,000 

2,000,000 

 

 

 

 

 

 

31,000,000 

2,000,000 

 

 

นางนันทวรรณทําการจํานองโฉนดท่ีดิน เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่คิด

ค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงินท่ีตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่ และ/หรือ ผูบ้ริหารนาํสินทรพัยจ์าํนองเป็น

หลกัทรพัยค์ ํา้ประกนั  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย เน่ืองจากเป็นการจดจาํนองทรพัยส์ินเป็นหลกัทรพัยค์ ํา้ประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ตามท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

น า ย พ ศุ ต ม์  เ ม ฆ ะ

สวุรรณโรจน ์

บริษัทฯ ใหกู้ยื้มเงินแก่นายพศตุม ์  

 

เงินกูยื้ม 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

 

784,400 

- 

-  

784,400 

  

 

 

 

784,400 

- 

784,400 

- 

ในปี 2554 นายพศตุม ์กูยื้มเงินจากบริษัทฯ จาํนวน 784,400 บาท โดยบริษัทไม่มีการคิดอตัราดอกเบีย้  

ซึ่งนายพศุตมจ์ะทาํการชาํระคืนภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการให้

กรรมการบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกูยื้มเงินจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้แล้วในอดีต ระหว่างบริษัทฯ และ

นายพศตุม ์ในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายท่ีจะใหเ้งินกูก้ับ

กรรมการและบคุคลท่ีเกียวขอ้งอีกในอนาคต 

นางสาวพีชญา เมฆะ

สวุรรณโรจน ์

บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่นางสาว

พีชญา  

 

เงินกูยื้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2554 นางสาวพีชญา กูยื้มเงินจากบริษัทฯ จาํนวน 928,730 บาท โดยบริษัทไม่มีการคิดอตัราดอกเบีย้  

ซึ่งนางสาวพีชญาไดท้าํการชาํระคืนในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการให้

กรรมการบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกูยื้มเงินจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 151 

บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

928,730 

- 

-  

928,730 

928,730 

- 

928,730 

- 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้แลว้ในอดีต ระหว่างบริษัทฯ และนางสาว

พีชญา ในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายท่ีจะใหเ้งินกู้กับ

กรรมการและบคุคลท่ีเกียวขอ้งอีกในอนาคต 

นายปร ะ พันธ์  โพ ธิ

รตันส์มบติั 

บริ ษัท ย่อย กู้ ยืม เ งินจาก น าย

ป ร ะ พัน ธ์  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น ทุ น

หมนุเวียนในกิจการ 

 

เงินกูยื้ม 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

ตน้ทุนทางการเงิน 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ชาํระระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

 

 

1,525,000  

- 

1,525,000  

- 

 

 

- 

80,027  

 80,027  

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

บริษัทย่อย กู้ยืมเงินจากนายประพันธ์ จาํนวน 1,525,000 บาท เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2561 ในอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 

6.03 ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูกว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ ไดร้บัจากธนาคารพาณิชยใ์นปัจจุบนั อย่างไรก็ตามบริษัท

ย่อยไดช้าํระคืนเงินกูยื้มดงักล่าวในวนัท่ี 28 กนัยายน 2561โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มนีโยบายในการกูยื้มเงินจาก

กรรมการอีกในอนาคต 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการดงักล่าวแลว้ รายการดงักล่าวเป็นการกูยื้มเพื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินงาน

ซึ่งเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํชับใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีความระมดัระวงัในการทาํรายการกูยื้มเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและควรจะตอ้งมีมาตรการเพื่อป้องกันความพึ่งพิง

ทางการเงินในอนาคต 

 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 152 

บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

นางสาวเบญญา โพธิ

รตันส์มบติั 

บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่นางสาว

เบญญา  

 

เงินกูยื้ม 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

 

427,498 

- 

-  

427,498 

 

 

 

 

427,498 

- 

427,498 

- 

ในปี 2554 นางสาวเบญญา กูยื้มเงินจากบริษัทฯ จาํนวน 427,498 บาท โดยบริษัทไม่มีการคิดอตัราดอกเบีย้  

ซึ่งนางสาวเบญญาไดท้าํการชาํระคืนในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการให้

กรรมการบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกูยื้มเงินจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้แลว้ในอดีต ระหว่างบริษัทฯ และนางสาว

เบญญา ในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายท่ีจะใหเ้งินกู้กับ

กรรมการและบคุคลท่ีเกียวขอ้งอีกในอนาคต 

นางสาวกัญญา โพธิ

รตันส์มบติั 

บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่นางสาว

กญัญา  

 

เงินกูยื้ม 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

 

427,498 

- 

-  

427,498  

 

 

 

 

427,498 

- 

427,498 

- 

ในปี 2554 นางสาวกัญญา กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ  จาํนวน 427,498 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการคิดอัตราดอกเบีย้ โดย

นางสาวกญัญา ไดท้าํการชาํระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแลว้ ในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มี

นโยบายในการใหก้รรมการบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกูยื้มเงินจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้แลว้ในอดีต ระหว่างบริษัทฯ และนางสาว

กัญญา ในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายท่ีจะใหเ้งินกู้กับ

กรรมการและบคุคลท่ีเกียวขอ้งอีกในอนาคต 

นางสาวรัตติยา รัก

อาํนวยกิจ 

บริษัทย่อย กู้ยืมเงินจากนางสาว

รั ต ติ ย า เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น ทุ น

หมนุเวียนในกิจการ 

 

เงินกูยื้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทย่อย กูยื้มเงินจากนางสาวรตัติยา จาํนวน 13,924,643.75 บาท เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ในอตัราดอกเบีย้รอ้ย

ละ 6.03 ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูกว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีบริษัทไดร้บัจากธนาคารพาณิชยใ์นปัจจบุนั อย่างไรก็ตาม บริษัท

ย่อยไดช้าํระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และ 30 สิงหาคม 2561 ตามลาํดับ โดยบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการกูยื้มเงินจากกรรมการอีกในอนาคต 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 153 

บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

ตน้ทุนทางการเงิน 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ชาํระระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

13,924,644  

- 

13,924,644 

- 

  

 

-    

 623,725  

 623,725  

 -          

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการดงักล่าวแลว้ รายการดงักล่าวเป็นการกูยื้มเพ่ือนาํมาใชใ้นการดาํเนินงาน

ซึ่งเป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํชบัใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

ความระมดัระวงัในการทาํรายการกูยื้มเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งและควรจะตอ้งมีมาตรการเพื่อป้องกนัความพึ่งพิงทาง

การเงินในอนาคต 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่นางสาว

รตัติยา  

 

เงินกูยื้ม 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

 

 

784 

- 

-  

784  

 

 

 

 

 

784 

- 

784 

- 

ในปี 2554 นางสาวรัตติยา กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ  จํานวน 784 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการคิดอัตราดอกเบีย้ โดย            

นางสาวรตัติยา ไดท้าํการชาํระคืนเงินกู้ยืมดงักล่าวแลว้ ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มี

นโยบายในการใหก้รรมการบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกูยื้มเงินจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้แลว้ในอดีต ระหว่างบริษัทฯ และนางสาว

รตัติยา ในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายท่ีจะใหเ้งินกู้กับ

กรรมการและบคุคลท่ีเกียวขอ้งอีกในอนาคต 

นางสาวรตัติยาเป็นเจา้หนีเ้งินทด

รองจ่ายบริษัทย่อย 

 

 

 

 

นางสาวรตัติยาไดท้าํการทดรองจ่ายสาํหรบัค่าเลีย้งรบัรอง ใหแ้ก่บริษัทย่อย ซึ่งทาํการนาํหลกัฐานการชาํระเงินมาเพื่อ

ทาํการเบิกคืนตามขัน้ตอนปกติของบริษัทย่อย 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 154 

บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

 

   - เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 

   - ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

74,849 

10,114 

 

46,189 

5,597 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีสมควร โดยเป็นการทดรองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ใหแ้ก่บริษัทย่อยและทาํการเบิกคืนตามขัน้ตอนท่ีกาํหนดตามปกต ิ

นายจอ ม ทัพ  ปัญ จ

มงคล 

บริษัทฯ ใหกู้ยื้มเงินแก่นายจอมทพั  

 

เงินกูยื้ม 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

 

685,566 

- 

-  

685,566 

 

 

 

685,566 

- 

685,566 

- 

ในปี 2554 นายจอมทพั กูยื้มเงินจากบริษัทฯ  จาํนวน 685,566 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการคิดอตัราดอกเบีย้ โดย นาย

จอมทพั ไดท้าํการชาํระคืนเงินกูยื้มดงักล่าวแลว้ ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบาย

ในการใหก้รรมการบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกูยื้มเงินจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้แลว้ในอดีต ระหว่างบริษัทฯ และนายจอม

ทัพ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายท่ีจะให้เงินกู้กับ

กรรมการและบคุคลท่ีเกียวขอ้งอีกในอนาคต 

นางสาวเกษณี พยัน

ตรี 

บริษัทย่อยว่าจ้างนางสาวเกษณี 

เป็นท่ีปรกึษา 

 

- ค่าท่ีปรกึษา 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

840,000 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

บริษัทย่อย ทาํการว่าจา้งนางสาวเกษณี เป็นท่ีปรกึษาของบริษัทย่อย โดยว่าจา้งใหท้าํการจดัหาขอ้มลูกลุ่มลกูคา้ในแต่

ละพืน้ท่ี และประสานงานใหที้มขายของบริษัทย่อย เขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เพื่อนาํเสนองาน โดยไม่มีการเปรียบเทียบราคา

และเงื่อนไขทั่วไปกับราคาตลาด ซึ่งปัจจุบนั บริษัทย่อยไดท้าํการยกเลิกสญัญาว่าจา้งท่ีปรกึษากับนางสาวเกษณีแลว้ 

โดยมีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้แลว้ในอดีต และไดก้าํชับใหบ้ริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ระมัดระวังการทาํรายการจัดซือ้จัดจา้งใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ  โดยปัจจุบันบริษัทย่อยได้ทําการ

ยกเลิกสญัญาว่าจา้งท่ีปรกึษากบันางสาวเกษณีแลว้ 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 155 

บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

นางสาวกาญจนา ลิม้

ปัญญาเลิศ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดร้บัการ

คํ้า ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น สิ น เ ช่ื อ จ า ก

ส ถาบันการ เ งิ น จ า ก น า ง ส า ว

กาญจนา  

 

- วงเงินคํา้ประกนั) 

- วงเงินคํา้ประกนั (US Dollar) 

 

 

 

 

 

 

31,000,000 

2,000,000 

 

 

 

 

 

 

31,000,000 

2,000,000 

 

 

นางสาวกาญจนา ไดท้าํการคํา้ประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินใหแ้ก่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ซึ่งเป็นไปตาม

เงื่อนไขของสถาบันการเงินท่ีต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้บริหารเป็นผู้ค ํ้าประกันวงเงิน โดยไม่คิด

ค่าธรรมเนียมการคํา้ประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทาํการถอนการคํา้ประกันเมื่อไดร้บัเงื่อนไขท่ี

ดีกว่าจากสถาบนัการเงินรายอื่น 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการคํา้ประกันวงเงินดังกล่าวก่อให้เกิด

ประโยชนก์บับริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงิน จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ใหม้ีการคํา้ประกนัวงเงินดงักล่าว 

บริษัทย่อย กู้ยืมเงินจากนางสาว

ก า ญ จ น า  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ นทุน

หมนุเวียนในกิจการ 

 

เงินกูยื้ม 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

ตน้ทุนทางการเงิน 

- ยอดยกมาตน้งวด 

 

 

 

 

 

4,000,000  

 -    

 4,000,000  

 -    

 

 

-    

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

บริษัทย่อย กู้ยืมเงินจากนางสาวกาญจนา จาํนวน 4,000,000.00 บาท เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2561 ในอัตราดอกเบีย้

รอ้ยละ 6.03 ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูกว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไดร้บัจากธนาคารพาณิชยใ์นปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยไดช้าํระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มี

นโยบายในการกูยื้มเงินจากกรรมการอีกในอนาคต 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการดงักล่าวแลว้ รายการดงักล่าวเป็นการกูยื้มเพ่ือนาํมาใชใ้นการดาํเนินงาน

ซึ่งเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํชับใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีความระมดัระวงัในการทาํรายการกูยื้มเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและควรจะตอ้งมีมาตรการเพื่อป้องกันความพึ่งพิง

ทางการเงินในอนาคต 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 156 

บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ชาํระระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 258,883  

 258,883 

 - 

- 

- 

- 

นางสาวกาญจนา เป็นเจา้หนีเ้งิน

ทดรองจ่ายบริษัทย่อย 

 

   - เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 

   - ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

114,037 

66,834 

 

 

 

499,405 

- 

 

นางสาวกาญจนา ไดท้าํการทดรองจ่ายค่าเดินทางและท่ีพกัสาํหรบัผูบ้ริหารและลกูคา้ของบริษัทฯ สาํหรบัการไปศึกษา

งาน Oracle OpenWorld ณ สหรฐัอเมริกา และค่าเลีย้งรบัรอง ใหแ้ก่บริษัทย่อย ซึ่งทาํการนาํหลกัฐานการชาํระเงินมา

เพื่อทาํการเบิกคืนตามขัน้ตอนปกติของบริษัทย่อย 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมควร โดยเป็นการทดรองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ใหแ้ก่บริษัทย่อยและทาํการเบิกคืนตามขัน้ตอนท่ีกาํหนดตามปกต ิ

นายชยัรตัน ์เลิศชัย

ประเสริฐ 

บริษัทย่อยว่าจา้งนายชัยรตันเ์ป็น

ท่ีปรกึษา 

 

- ค่าท่ีปรกึษา 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

600,000 

- 

 

 

 

- 

- 

บริษัทย่อย ทาํการว่าจา้งนายชัยรตัน ์เป็นท่ีปรกึษาของบริษัทย่อย โดยว่าจา้งใหท้าํการจัดหาขอ้มลูกลุ่มลกูคา้ในแต่ละ

พืน้ท่ี และประสานงานใหที้มขายของบริษัทย่อยเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เพื่อนาํเสนองาน โดยไม่มีการเปรียบเทียบราคาและ

เงื่อนไขทั่วไปกบัราคาตลาด ซึ่งปัจจบุนับริษัทย่อยไดท้าํการยกเลิกสญัญาว่าจา้งท่ีปรกึษากบันายชยัรตัน ์แลว้ โดยมีผล

บงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้แลว้ในอดีต และไดก้าํชับใหบ้ริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ระมัดระวังการทาํรายการจัดซือ้จัดจา้งใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ  โดยปัจจุบันบริษัทย่อยได้ทําการ

ยกเลิกสญัญาว่าจา้งท่ีปรกึษากบันางสาวเกษณีแลว้ 

  



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 157 

บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

นางสดุา เกษรสนุทร บริษัทฯ ใหกู้ยื้มเงินแก่นางสดุา   

 

เงินกูยื้ม 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

 

345,136 

- 

-  

345,136 

 

 

 

 

345,136 

- 

345,136 

- 

 

ในปี 2554 นางสดุา กูยื้มเงินจากบริษัทฯ  จาํนวน 345,136 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการคิดอตัราดอกเบีย้ โดยนางสุดา 

ไดท้าํการชาํระคืนเงินกูยื้มดงักล่าวแลว้ ในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการให้

กรรมการบริษัท และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกูยื้มเงินจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้แลว้ในอดีต ระหว่างบริษัทฯ และนางสดุา 

ในฐานะบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายท่ีจะให้

เงินกูก้บักรรมการและบคุคลท่ีเกียวขอ้งอีกในอนาคต 

นายกนกพล วงศส์ิน

ธน 

บริษัทฯ ใหกู้ยื้มเงินแก่นายกนกพล  

 

เงินกูยื้ม 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เพิ่มขึน้ระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

 

321,604 

- 

-  

321,604 

 

 

 

321,604 

- 

321,604 

- 

ในปี 2554 นายกนกพล กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ  จาํนวน 321,604 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการคิดอัตราดอกเบีย้ โดย    

นายกนกพล ได้ทาํการชาํระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มี

นโยบายในการใหก้รรมการบริษัท และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกูยื้มเงินจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้แลว้ในอดีต ระหว่างบริษัทฯ และนายกนก

พล ในฐานะบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายท่ี

จะใหเ้งินกูก้บักรรมการและบคุคลท่ีเกียวขอ้งอีกในอนาคต 

นายณัฐเชษฐ์ เทพปู

ถมัภ ์

นายณัฐเชษฐ์เป็นเจ้าหนี้เงินทด

รองจ่ายบริษัทฯ  

 

   - เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 

 

 

 

106,405 

 

 

 

210,943 

นายณัฐเชษฐ์ไดท้าํการทดรองจ่ายสาํหรบัค่าเดินทาง ค่าเลีย้งรบัรอง และค่าใชจ่้ายสาํนักงานใหแ้ก่บริษัทฯ  ซึ่งทาํการ

นาํหลกัฐานการชาํระเงินมาเพื่อทาํการเบิกคืนตามขัน้ตอนปกติของบริษัทฯ  

 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 158 

บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

   - ยอดคงคา้งปลายงวด 16,438 10,208 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมควร โดยเป็นการทดรองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ใหแ้ก่บริษัทฯ และทาํการเบิกคืนตามขัน้ตอนท่ีกาํหนดตามปกต ิ

นายพิฑรู จงพฒันศิริ นายพิฑูรเป็นเจ้าหนี้เงินทดรอง

จ่ายบริษัทย่อย 

 

   - เงินทดรองจ่ายระหว่างงวด 

   - ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

23,650 

- 

 

 

 

- 

- 

นายพิฑูรไดท้าํการทดรองจ่ายสาํหรบั ค่าเลีย้งรบัรอง และค่าใชจ่้ายสาํนักงานใหแ้ก่บริษัทย่อย ซึ่งทาํการนาํหลกัฐาน

การชาํระเงินมาเพื่อทาํการเบิกคืนตามขัน้ตอนปกติของบริษัทย่อย 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมควร โดยเป็นการทดรองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ใหแ้ก่บริษัทย่อยและทาํการเบิกคืนตามขัน้ตอนท่ีกาํหนดตามปกต ิ

บริษัท ไอซีอี คอน

ซลัติง้ จาํกัด (“บริษัท

ย่อย”) 

บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริหารจัดการ

จากบริษัทย่อย 

 

- ใหบ้ริการระหว่างงวด 

 - ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

2,253,574 

1,379,916 

 

 

 

704,866 

- 

บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริหารจัดการในส่วนของเงินเดือนและผลประโยชนพ์นกังานจากบริษัทย่อย โดยอตัราค่าบริการไม่

มีการเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

 

ทั้งนี ้ปัจจุบัน บริษัทฯ ทาํการเขา้ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไอซีอี คอนซัลติง้ จาํกัด ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2562 ทาํให้ 

บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100.00 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวแลว้ มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นการคิดค่าใชจ่้ายในการ

บริหารจัดการระหว่างกันท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากไม่มีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทั่วไปกบัราคาตลาด อย่างไรก็

ตามรายการดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชนก์ับบริษัทย่อย นอกจากนี ้ปัจจบุนั บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั ไดเ้ป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100.00 ตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 
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บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

บริษัทฯ ชําระค่าบริหารจัดการ

ใหก้บับริษัทย่อย 

 

- ใหบ้ริการระหว่างงวด 

 - ยอดคงคา้งปลายงวด 

 

 

 

1,958,536 

736,101 

 

 

 

530,094 

- 

บริษัทฯ ไดช้าํระค่าบริหารจัดการใหก้บับริษัทย่อย โดยในปี 2561 แบ่งเป็นค่าเงินเดือนและผลประโยชนข์องพนักงาน

เท่ากับ 1,398,478 บาท ค่าใช้จ่ายสํานักงานเท่ากับ 560,058 บาท และในปี 2562 แบ่งเป็นค่าเงินเดือนและ

ผลประโยชนข์องพนกังานเท่ากับ 375,577 บาท ค่าใชจ่้ายสาํนกังานเท่ากับ 154,517 บาท โดยอตัราค่าบริการไม่มีการ

เปรียบเทียบกบัราคาตลาด  

 

ทั้งนี ้ปัจจุบัน บริษัทฯ ทาํการเขา้ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไอซีอี คอนซัลติง้ จาํกัด ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2562 ทาํให้ 

บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100.00 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวแลว้ มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นการคิดค่าใชจ่้ายในการ

บริหารจดัการระหว่างกันท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากไม่มีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทั่วไปกับราคาตลาด อย่างไรก็

ตามรายการดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชนก์บับริษัท นอกจากนี ้ปัจจบุนั บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั ไดเ้ป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100.00 ตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วงเงิน

สินเช่ือรว่มกนั 

 

- วงเงินท่ีใชร้ว่มกนั 

 

 

 

 

462,617 

 

 

 

462,617 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใชว้งเงินสินเช่ือท่ีมีการคํา้ประกนัจากสถาบนัการเงินรว่มกันจาํนวน 462,617 บาท 

 

ทั้งนี ้ปัจจุบัน บริษัทฯ ทาํการเขา้ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไอซีอี คอนซัลติง้ จาํกัด ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2562 ทาํให้ 

บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100.00 
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บุคคล/นิติบุคลที่

อาจมีความขัดแย้ง / 

ลักษณะธุรกิจ 

ลักษณะและรายละเอียดของ

รายการ 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

มูลค่า

รายการ

ระหว่างกัน 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 62 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวก่อใหเ้กิดประโยชนก์ับบริษัทย่อย นอกจากนี ้ปัจจุบนั บริษัท 

ไอซีอี คอนซัลติง้ จาํกัด ไดเ้ป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100.00 ตั้งแต่วันท่ี 27 

มีนาคม 2562  

บริษัทฯ ไดร้บัการคํา้ประกันวงเงิน

สินเช่ือจากบริษัทย่อย 

 

- วงเงินคํา้ประกนั 

- วงเงินคํา้ประกนั (US Dollar) 

 

 

 

 

31,000,000 

2,000,000 

 

 

 

31,000,000 

2,000,000 

บริษัทย่อยไดท้าํการคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินใหแ้ก่ บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการคํา้ประกนั  

 

ทั้งนี ้ปัจจุบัน บริษัทฯ ทาํการเขา้ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ไอซีอี คอนซัลติง้ จาํกัด ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2562 ทาํให้ 

บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100.00 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการคํา้ประกันวงเงินดังกล่าวก่อให้เกิด

ประโยชนก์ับบริษัทฯ  นอกจากนี ้ปัจจุบนั บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด ไดเ้ป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มี

สดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100.00 ตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2562  
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14.4. มาตราการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนั 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 1/2562  เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ไดก้าํหนดมาตรการขัน้ตอนการทาํ

รายการระหว่างกนั ดงันี ้

การทาํธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ จะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้

โดยทั่วไปหรือเป็นธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทาํกับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคล

ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) ภายใตเ้งื่อนไขท่ีสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้ไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์

 

กรณีท่ี 1  รายการระหว่างกนัท่ีเป็นธุรกรรมปกติทางการคา้และธุรกรรมสนบัสนนุธุรกิจปกติทางการคา้  

เช่น รายการซือ้ขายสินคา้และบริการท่ีบริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหรือใหบ้ริการ หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติทาง

การคา้ เป็นตน้ บริษัทฯ สามารถทาํธุรกรรมดงักล่าวกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ได ้หากธุรกรรมดงักล่าวนัน้มีขอ้ตกลง

ทางการคา้ท่ีมีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปในลกัษณะท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทาํกับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ย

อาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

และค่าตอบแทนสามารถคาํนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง โดยบริษัทฯ จะจัดทาํสรุปรายการดังกล่าวให้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบอย่างนอ้ยรายไตรมาส 

 

กรณีท่ี 2  รายการระหว่างกนัอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากกรณีท่ี 1  

บริษัทฯ กาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกับความจาํเป็นในการเขา้ทาํ

รายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้

ปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดก้ับราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความ

สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบไดห้รือไม่ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะใหผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการ

ระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทัง้นีก้ารเขา้ทาํรายการ

ระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุดว้ย โดย

การออกเสียงในท่ีประชมุนัน้ ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งดแูลใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้บงัคบั 

ประกาศ คาํสั่ง หรือ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์
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และตลาดหลกัทรพัย ์หรือของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดเก่ียวกับกับการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการไดม้าหรือจาํหน่าย

ทรพัยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจาํปี หรือสารสนเทศ

ต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

14.5. แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย อาจมีการทาํรายการระหว่างกนักบับคุคลหรือนิติบคุคลในอนาคตอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่เป็นไปตาม

ลกัษณะธุรกจิการคา้ปกติโดยทั่วไป และมีเงื่อนไขเป็นไปตามธรุกิจการคา้ปกติ และสามารถอา้งอิงไดก้บัเงื่อนไขทางธุรกิจ

ประเภทเดียวกนักบับรษิัทฯ และบรษิัทย่อย กระทาํกบับคุคลภายนอก จะจดัทาํสรุปรายการดงักล่าวใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบอยา่งนอ้ยรายไตรมาส เพ่ือทาํการสอบทานรายการระหว่างกนัโดยเปรียบเทียบ

ราคาและเงื่อนไขการคา้กบับคุคลภายนอกเพ่ือดคูวามเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการคา้ พิจารณามลูค่าการซือ้ขาย

เปรียบเทียบกบัมลูคา่การซือ้ขายทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสอบถามผูบ้รหิารถงึเหตผุลและ

ความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 อย่างไรก็ตาม สาํหรบัรายการระหว่างกันท่ีมิไดเ้ป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะ

จัดใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาสอบทานการการปฎิบัติตามหลักเกณฑแ์ละแสดงเหตุผลในการทาํรายการดังกล่าว

ก่อนท่ีบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยจะเขา้ทาํรายการนัน้ นอกจากนี ้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จะดแูลการเขา้ทาํรายการระหว่างกันให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

การเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดม้า หรือจาํหน่ายซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถา้มี) 

รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี ทัง้นี ้ผูม้ีส่วนไดเ้สียในรายการดงักล่าวจะไม่มีสิทธิในการ

ออกเสียงอนุมัติการทาํรายการนั้น ๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงาน

ประจาํปี หรือ สารสนเทศต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกันท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดในอนาคตคือรายการเงินทดรองจ่ายระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและ

ผูบ้ริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการท่ีใชใ้นการทดรองค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการ

เบิกคืนเงินทดรองจ่ายจะเป็นไปตามนโยบายเงินทดรองจ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและมีการกาํหนดมลูค่าการอนมุตัิการ

คืนเงินทดรองจ่ายในตารางอาํนาจอนมุตัิอย่างชดัเจน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการใหก้รรมการบริษัท และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกูย้ืมและใหกู้ย้ืมจาก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกในอนาคต รวมถึง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่คํา้ประกันให้แก่กรรมการบริษัท และบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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ส่วนที ่2.4 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

15.1. งบการเงนิ 

ผูส้อบบญัชีและนโยบายบญัชีท่ีสาํคญั 

 รายงานผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตประจาํปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ถึงรายงานผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

ประจาํปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได ้ดงันี ้

 

 รายงานผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงนิของบรษิัทฯ งวดบญัชีปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบ

โดย บรษิัท สาํนกังานวรธรรมการบญัชี จาํกดั โดย นางสาว นิธิมา ธัมพิพิธ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5331 ได้

ใหค้วามเห็นวา่ งบแสดงฐานะการเงินของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั 

โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรบักิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

 

 รายงานผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงนิของบรษิัทฯ งวดบญัชีปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบ

โดย บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั โดย นายบญุเรือง เลิศวเิศษวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียน

เลขท่ี 6552 ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ได้

ใหค้วามเห็นวา่งบการเงินของบรษิัทฯ แสดงฐานะการเงินของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาํเนินงาน

และกระแสเงินสดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 รายงานผูส้อบบญัชีสาํหรบังบทางการเงินของบรษิัทฯ งวดบญัชปีี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่สอบ

ทานโดย บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั โดย นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร ์ ผูส้อบบญัชีรบั

อนญุาตทะเบียนเลขท่ี 8435 ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ ไดใ้หค้วามเห็นว่างบการเงินรวมของบรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย 

(กลุ่มกจิการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานรว่มและผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงินสด

รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

15. ข้อมูลทางการเงนิทีส่าํคัญ 
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ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงนิ : บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

หน่วย : ลา้นบาท 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม1/ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

สินทรัพย ์             

สินทรพัยห์มนุเวียน             

   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  8.52 13.93 7.56 9.99 34.69 7.80 

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ  22.16 36.23 31.21 41.24 105.71 23.77 

ลกูหนีต้ามสญัญาใหบ้ริการที่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 0.03 0.06 6.24 8.25 22.65 5.09 

   ค่าสิทธิจากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรม-

คอมพิวเตอรจ่์ายล่วงหนา้ 
13.49 22.05 15.14 20.00 36.16 8.13 

   เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  3.92 6.41 3.92 5.18 - 0.00 

   สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน  2.32 3.80 0.52 0.69 1.62 0.36 

 รวมสินทรพัยห์มนุเวียน  50.45 82.48 64.60 85.36 200.83 45.15 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

  อปุกรณ ์- สทุธิ 0.32 0.53 0.56 0.74 1.01 0.23 

  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ - 0.00 - 0.00 3.24 0.73 

  ค่าความนิยม - 0.00 - 0.00 220.50 49.57 

  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สทุธิ 1.39 2.27 0.46 0.60 2.37 0.53 

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 9.00 14.71 10.06 13.29 16.85 3.79 

 รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  10.71 17.52 11.08 14.64 243.97 54.85 

 รวมสินทรัพย ์ 61.16 100.00 75.68 100.00 444.81 100.00 

        

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ       

หนีส้ินหมนุเวียน       

  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 
 

7.29 11.91 11.53 15.23 60.95 13.70 

  เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 0.00 12.00 15.86 - 0.00 

  เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 25.07 40.99 - 0.00 - 0.00 

 รายไดร้บัล่วงหนา้ส่วนที่จะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหนึ่งปี 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย 

18.14 

- 

29.65 

0.00 

21.36 

- 

28.22 

0.00 

52.73 

0.84 

11.85 

0.19 

  หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 2.01 1.81 3.35 4.43 12.74 2.86 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 52.50 85.84 48.24 63.75 127.26 28.61 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน       

รายไดร้บัลว่งหนา้   

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

- 

1.72 

0.00 

2.81 

- 

2.28 

0.00 

3.01 

5.04 

12.56 

1.13 

2.82 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม1/ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 1.72 2.81 2.28 3.01 17.60 3.96 

รวมหนี้สิน 54.22  88.66 50.52 66.76 144.85 32.57 

        

 

 

ส่วนของเจา้ของ 

      

ทนุเรือนหุน้       

  ทนุจดทะเบียน 10.00 16.35 10.00 13.21 50.00 11.24 

  ทนุที่ออกและชาํระแลว้ 10.00 16.35 10.00 13.21 37.50 8.43 

 ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั - 0.00 - 0.00 235.71 52.99 

กาํไรสะสม       

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฏหมาย 1.00 1.64 1.00 1.32 3.75 0.84 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (4.06) (6.64) 14.15 18.70 22.99 5.17 

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทใหญ ่ 6.94 11.34 25.15 33.24 299.95 67.43 

ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รวมส่วนของเจ้าของ 6.94 11.34 25.15 33.24 299.95 67.43 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 61.16 100.00 75.68 100.00 444.81 100.00 

1/ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการซือ้หุน้ของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด จึงทาํใหข้อ้มลู

ทางการเงินของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั จะปรากฎในขอ้มลูทางการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ : บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

หน่วย : ลา้นบาท 

สรุปรายการงบกาํไรขาดทุน 

งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม1/ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้             

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 104.92 59.91 106.23 52.06 138.43 34.96 

รายไดจ้ากการบริการ  69.91 39.92 95.58 46.85 246.65 62.29 

รายไดจ้ากการขายสิทธิในการใชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร ์ - 0.00 - 0.00 9.61 2.43 

   รายไดอ่ื้น  0.30 0.17 2.23 1.09 1.31 0.33 

 รวมรายได ้ 175.13 100.00 204.04 100.00 396.00 100.00 

 ค่าใชจ่้าย  
      

 ตน้ทนุจากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 92.24 52.67 87.81 43.04 113.53 28.67 

   ตน้ทนุขายสิทธิในการใชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร ์ - 0.00 - 0.00 7.28 1.84 

   ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ  34.83 19.89 61.85 30.32 148.44 37.48 

   ค่าใชจ่้ายในการขาย  8.73 4.99 8.54 4.19 20.50 5.18 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  14.01 8.00 20.28 9.94 45.64 11.52 

 ขาดทนุ (กาํไร)จากอตัราแลกเปลี่ยน   (2.03) (1.16) 1.15 0.56 (0.61) (0.15) 

 รวมค่าใช้จ่าย  147.79 84.39 179.63 88.04 334.78 84.54 

 กาํไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 27.34 15.61 24.40 11.96 61.22 15.46 

   ตน้ทนุทางการเงิน  (1.32) (0.76) (1.23) (0.61) (0.16) (0.04) 

 กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีภาษีเงินได ้ 26.02 14.86 23.17 11.35 61.06 15.42 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (3.04) (1.74) (4.95) (2.43) (13.31) (3.36) 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 22.98 13.12 18.22 8.93 47.75 12.06 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  2,297.62  1,821.72  0.64  
 มูลค่าทีต่ราไว้ (บาท)  1,000  1,000  0.50  
 จาํนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)  0.01  0.01  75  
 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Fully Diluted) (บาท/หุ้น)2/  0.23  0.18  0.48  

1/ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการซือ้หุน้ของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด จึงทาํใหข้อ้มลู

ทางการเงินของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั จะปรากฎในขอ้มลูทางการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 
2/กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุน้ปรบัลดเต็มท่ี คาํนวณโดยใชก้าํไรสทุธิหารดว้ยจาํนวนหุน้ทัง้หมดภายหลงัจากเสนอขายต่อประชาชนครัง้แรก

นีท้ัง้หมด 100,000,000 หุน้ 
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งบกระแสเงนิสด : บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

หน่วย : ลา้นบาท 

สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

  กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 26.02 23.17 32.48 

 รายการปรบัปรุง    

  ตน้ทนุทางการเงิน 1.32 1.23 0.16 

  ดอกเบีย้รบั (0.03) (0.04) (0.13) 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 0.01 0.10 0.74 

  ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู - - 0.11 

  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 0.27 0.56 3.93 

  กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง (1.88) (0.02) (0.12) 

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 25.71 25.00 65.74 

  การเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน    

  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (13.82) (9.05) (47.19) 

  ลกูหนีจ้ากสญัญาใหบ้ริการที่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (0.03) (6.21) (16.40) 

  ค่าสิทธิจากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร-์ 

จ่ายล่วงหนา้ 
71.49 (1.65) (14.56) 

  สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (2.21) 1.80 (1.82) 

  สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (3.62) (1.06) 4.14 

  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น (82.88) 7.60 41.82 

  รายไดร้บัล่วงหนา้ 0.31 3.22 23.39 

  หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1.47 1.34 4.77 

  จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน - - (0.08) 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (3.59) 21.00 59.80 

  เงินสดรบัจากดอกเบีย้รบั 0.03 0.04 0.12 

  จ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคล - (4.02) (13.06) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (3.56) 17.02 46.86 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

  เงินสดรบัจากการซือ้บริษัทย่อย - - 8.54 

  เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แกก่ิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 3.92 

  เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อปุกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (0.33) (0.33) (0.22) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (0.33) (0.33) 12.24 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 12.00 14.00 

 เงินสดจ่ายเพ่ือเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - (26.00) 

 เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4.40 6.00 - 
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด 
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 เงินสดจ่ายเพ่ือเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (1.20) (31.07) - 

 เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ - - (37.30) 

 เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุในบริษัทย่อย - - (0.00) 

 เงินสดจ่ายค่าดอกเบีย้ (0.03) (4.57) (0.17) 

 เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญั 5.00 - 17.50 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 8.17 (17.64) (31.97) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 4.28 (0.96) 27.13 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 4.24 8.52 7.56 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินปลายงวด 8.52 7.56 34.69 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิทีส่าํคัญ 

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.96 1.34 1.58 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็  (เท่า) 0.70 1.03 1.29 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.04) 0.42 0.68 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 12.26 9.16 6.52 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 29.35 39.28 55.18 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ (เท่า) 109.55 116.47 19.21 

ระยะเวลาชาํระหนี ้ (วนั) 3.29 3.09 18.74 

Cash cycle (วนั) 26.07 36.19 36.44 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  (Profitability ratio) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 27.32 25.84 31.78 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 14.31 11.56 15.03 

อตัรากาํไรอ่ืน (%) 1.33 0.53 0.48 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) (13.15) 86.05 97.68 

อตัรากาํไรสทุธิ (%) 13.12 8.93 12.06 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) (325.87) 113.53 29.38 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (%) 26.63 26.63 18.35 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 13,983.52 4,126.01 6,146.23 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ (เท่า) 2.03 2.98 1.52 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย ์(Asset Quality Ratio) 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 7.82 2.01 0.48 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ (เท่า) (1.82) 4.69 4.53 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั - Cash 

basis 
(เท่า) (2.29) 0.47 0.74 

อตัราการจ่ายเงินปันผล1) (%) - - 78.11 
1/อตัราการจ่ายปันผล ในปี 2562 มีการจ่ายปันผลจากกาํไรสะสมจากการดาํเนินงานในอดีต ซึ่งอาจจะไม่สะทอ้นถึงอตัราการจ่ายปันผล

ในอนาคต 
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16.1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 ดาํเนินธุรกิจท่ี

ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งให้คาํปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และเป็นตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร ์Salesforce นอกจากนีย้งัใหบ้ริการจดัหาบุคลากร ในส่วนงาน

สารสนเทศ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายไดร้วมเพ่ิมขึน้จากปี 2560 เน่ืองจาก บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจการใหบ้ริการออกแบบติดตัง้

และพฒันาระบบระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้เพ่ิมมากขึน้ โดยสามารถหาลกูคา้รายใหม่ไดเ้พ่ิมมากขึน้ เช่น ธนาคาร 

ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) บรษิัท แสนสิร ิจาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ รวมถึงบรษิัทฯ ยงัคงสามารถรกัษาฐานลกูคา้รายใหญ่ราย

เดิมจากปี 2560 ไวไ้ด ้โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการเขา้มาของนโยบายประเทศไทย 4.0 นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกค้าท่ีต้องการความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยี ทาํให้รายไดจ้ากการให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงาน

สารสนเทศเพ่ิมขึน้จากปี 2560 โดยสามารถสรา้งรายไดจ้ากลกูคา้รายเดิมไดเ้พ่ิมขึน้ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน)  

เป็นตน้ 

ต่อมาในวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ไดท้าํการซือ้หุน้ของบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด (“ICE”) ซึ่งประกอบธุรกิจท่ี

ปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และเป็นตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วร ์Oracle  และเมื่อ

วนัท่ี 25 มิถุนายน 2562  บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกัด (“IIXP”) ซึ่งประกอบธุรกิจท่ีปรกึษาใน

ดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การสรา้งและบรหิารประสบการณ ์และการตลาดดิจิทลั  ซึ่งมีบรษิัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ โดยถือหุน้

ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 

ในปี 2562 รายไดร้วมเพ่ิมขึน้จาก ปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ทาํการซือ้

หุน้สามญัของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด จากผูถื้อหุน้เดิมและรายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษัทฯ ปรบัตวัมากขึน้จากการท่ี

บริษัทฯ ยงัคงรกัษากลุ่มลกูคา้รายเดิม และสามารถขยายฐานลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง จากการท่ีธุรกจิไดต้ระหนกัถึงการเขา้มาของ

เทคโนโลยีดิจิทลัและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว นอกจากนี ้ในปี 2562 บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั เริ่ม

ใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาทางดา้นการวางแผนกลยุทธ์ดา้นแบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณล์ูกคา้ รวมทั้งการส่ือสารการตลาด

ดิจิทลั ซึ่งส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ปรบัตวัเพ่ิมสงูขึน้ 

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน  

16.1.1. รายได ้
รายไดร้วมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรบัปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีรายละเอียด 

ดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

16. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 171 

 

รายได ้

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม1/ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 104.92 59.91 106.23 52.06 138.43 34.96 

รายไดจ้ากการบรกิาร 69.91 39.92 95.58 46.85 246.65 62.29 

รายไดจ้ากการขายสิทธิในการใชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ - 0.00 - 0.00 9.61 2.43 

รายไดอ่ื้น2/ 0.30 0.17 2.23 1.09 1.31 0.33 

รวมรายได้ 175.13 100.00 204.04 100.00 396.00 100.00 

หมายเหต ุ:1/ณ วนัที่ 27 มีนาคม 2562  บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการซือ้หุน้ของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั จึงทาํใหข้อ้มลูทาง

การเงินของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั จะปรากฎในงบการเงินรวมตัง้แตว่นัที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป  
2/รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยดอกเบีย้รบั รายไดค้่าบริการจัดการกิจการที่เกี่ยวขอ้ง กาํไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมการ 

แนะนาํลกูคา้ เป็นตน้ 

จากตารางรายไดร้วมจากงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ขา้งตน้ สามารถแบ่งธุรกิจออกเป็นตามประเภทธุรกิจไดด้งันี ้

1. รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ประกอบดว้ย 

• รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce  

• รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนนุการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

2. รายไดจ้ากการบรกิาร ประกอบดว้ย 

• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และการ

ใหบ้ริการสนบัสนนุ และดูแลระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้าน

แลว้  

• รายไดจ้ากการใหบ้ริการออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และการใหบ้ริการ

สนบัสนนุ และดแูลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้  

• รายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศ  

• รายไดจ้ากธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นการวางแผนกลยุทธ์แบรนด ์การสรา้งและบริหารประสบการณ ์และการตลาด

ดิจิทลั  

3. รายไดจ้ากการขายสิทธิในการใชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ประกอบดว้ย 

• รายไดจ้ากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle  
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โดยสามารถแบ่งรายไดต้ามประเภทธุรกิจ มีรายละเอียดดงันี ้          

หน่วย : ลา้นบาท 

รายได ้

  

ดาํเนิน

การ 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

1. รายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ัง

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) และให้

เช่าใช้ระบบซอฟตแ์วร ์ 

    

  

  

  

    

1.1 รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง 

Salesforce 
IIG 104.91 59.90 106.23 52.06 115.16 29.08 

1.2 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบ

บริหารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และการใหบ้ริการ

สนบัสนุน และดแูลระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

(CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

IIG 64.90 37.06 81.36 39.87 103.90 26.24 

รวมรายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ัง

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) และให้

เช่าใช้ระบบซอฟตแ์วร ์

  169.82 96.97 187.58 91.93 219.06 55.32 

2. รายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ัง

ระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) และตัวแทนจาํหน่าย

ซอฟตแ์วร ์ 

        

2.1 รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนนุการ

ใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 
ICE - 0.00 - 0.00 23.27 5.88 

2.2 รายไดจ้ากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์าก

ทาง Oracle 
ICE - 0.00 - 0.00 9.61 2.43 

2.3 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบ

วางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และการใหบ้ริการสนบัสนุน และ

ดแูลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการ

ติดตัง้ใชง้านแลว้ 

ICE - 0.00 - 0.00 113.24 28.60 
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รายได ้

  

ดาํเนิน

การ 

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

รวมรายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาและให้บริการออกแบบติดต้ัง

ระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) และตัวแทนจาํหน่าย

ซอฟตแ์วร ์

  - 0.00 - 0.00 146.12 36.90 

3. รายได้จากธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงาน

สารสนเทศ 
IIG 5.01 2.86 14.23 6.97 25.79 6.51 

4. รายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาด้านการวางแผนกลยุทธแ์บ

รนด ์การสร้างและบริหารประสบการณ ์และการตลาด

ดิจิทัล  

IIXP - 0.00 - 0.00 3.72 0.94 

รวมรายได้จากการขายและบริการ   174.83 99.83 201.81 98.91 394.69 99.67 

5. รายได้อื่นๆ   0.30 0.17 2.23 1.09 1.31 0.33 

รายได้รวม   175.13 100.00 204.04 100.00 396.00 100.00 

 

รายได้จากการอนุญาตให้เช่าใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce  

ในปี 2561 รายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce  ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จาํนวน 1.32 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.26 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายการใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง 

Salesforce ใหแ้ก่ลกูคา้ในกลุ่มสถาบันการเงิน เช่น บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) และ บริษัท ธนาคารเกียรติ

นาคิน จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ การขยายตวัดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการพฒันาเศรษฐกิจโดย

การนาํเทคโนโลยีมายกระดบัการพฒันาอตุสาหกรรม ทาํใหผู้ป้ระกอบการเริ่มนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยกุตใ์ชก้บักิจการของตน 

ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศท่ีขยายตวัเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ย จากรอ้ยละ 3.9 ในปี 2561 มาเป็นรอ้ยละ 4.1 ในปี 2562 เป็นการ

เติบโตตามศักยภาพ มีปัจจัยสนับสนุนกาํลังซือ้ท่ีปรบัขึน้ตามรายไดค้รัวเรือนท่ีขยายตัว และมาตรการสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก

นโยบายภาครฐั ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ยจากปีก่อน

หนา้ 

ในปี 2562 รายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 8.93 ลา้น

บาทหรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8.41 จากปี 2561 สาเหตหุลกัมาจากการท่ี บรษิัทฯ สามารถรกัษาฐานลกูคา้รายเดิมไวไ้ด ้

และยงัสามารถสรา้งรายไดเ้พ่ิมขึน้จากธุรกิจกลุ่มประกันชีวิต ไดแ้ก่ บรษิัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ โดยในปี 

2562 ถือเป็นปีท่ีธุรกิจตอ้งปรบัตวัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มอตุสาหกรรมธนาคารและสถาบนัการเงิน และกลุ่มธุรกิจ
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ประกนั เน่ืองจากเขา้มาของเทคโนโลยีดิจิทลัทาํใหเ้กิด disruption ในอตุสาหกรรมดงักล่าวอย่างเห็นไดช้ดั ผูค้นเดินทางไปยงัสาขา

นอ้ยลง ใชธุ้รกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลนม์ากยิ่งขึน้ เกิดแพลตฟอรม์รูปแบบต่าง ๆ ขึน้ ทาํใหธุ้รกิจตอ้งมีการปรบัตวั กลุ่ม

ธนาคารพาณิชยห์ลากหลายแห่งมีการปรบัลดจาํนวนสาขา และปรบัใชก้ลยทุธก์ารเดินหนา้เขา้สู่ยคุดิจิทลัแบบเต็มตวั ดว้ยสาเหตุ

ดงักล่าว ทาํใหร้ายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัตวัเพ่ิมสงูขึน้อย่างมีนยัสาํคญั เมื่อเทียบ

กบัปีก่อนหนา้ 

 

รายได้จากการให้บริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) และ

การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) ภายหลังจากการติดตั้งใช้งานแล้ว 

ในปี 2561 รายไดจ้ากการใหบ้ริการออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM)  และ

การใหบ้ริการสนบัสนุน และดูแลระบบบริหารจดัการความสมัพันธก์ับลกูคา้ (CRM) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 16.46 ลา้นบาท

หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 25.36 จากปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทฯ สามารถเพ่ิมรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ออกแบบติดตัง้และพัฒนาระบบบริหารจดัการความสัมพันธก์ับลูกคา้ (CRM) จากลูกคา้รายใหม่ ไดแ้ก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

จาํกัด (มหาชน) และ บริษัท แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ไดน้าํเทคโนโลยีดิจิทัลเขา้ไปช่วยปรบัปรุงขั้นตอนและพฒันา

ระบบการขาย และการปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า (customer experience) ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป อีกทัง้ บรษิัทฯ ยงัมุ่งเนน้การทาํการตลาดในส่วนของลกูคา้เดิม พฒันาระบบการทาํงานของลกูคา้ใหส้อดคลอ้งกบั

การเขา้มาของนโยบายประเทศไทย 4.0 ทาํใหบ้ริษัทฯ ยงัคงรกัษาลกูคา้รายใหญ่ เช่น ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) บริษัท 

เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) และ บรษิัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึ่งใชบ้รกิารกบับรษิัทฯ มา

ตัง้แต่ปีก่อนหนา้ไวไ้ด ้

ในปี 2562 รายไดจ้ากการใหบ้ริการออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) และ

การใหบ้ริการสนบัสนุน และดูแลระบบบริหารจดัการความสมัพันธก์ับลูกคา้ (CRM) ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 22.54 ลา้นบาท

หรือคิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27.70 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบริษัทฯ สามารถเพ่ิมรายไดจ้ากการ

ให้บริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จากลูกค้ารายใหม่ ได้แก่ บริษัท 

โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) โดยบรษิัทฯ เขา้ไปช่วยระบบศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ (call center) และวางแผนปรบัปรุง

ระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ประกอบกบัการท่ีธุรกิจมีการปรบัตวักบัการเขา้มาของเทคโนโลยีดิจิทลั ทาํใหร้ายไดใ้น

ส่วนดงักล่าวจากลกูคา้รายใหญ่ ซึ่งเป็นลกูคา้รายเดมิยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนหนา้ ซึ่งสอดคลอ้งกับมลูค่าการใชจ้า่ย

ในบรกิารดา้นไอทีในประเทศไทยท่ีมีมลูค่าสงูถึง 734,439 ลา้นบาท 

 

 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
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รายไดจ้ากการอนุญาตให้เช่าใช้และจากการสนับสนุนการใช้งานระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ซือ้หุน้สามญั บริษัท ไอซีอี คอน

ซลัติง้ จาํกัด  จึงทาํใหปี้ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนุนการใชง้านระบบ

ซอฟต์แวรจ์ากทาง Oracle  เท่ากับ 23.27 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 5.88 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นรายได้ 9 เดือน 

นบัตัง้แต่เดือนเมษายนจนถึงสิน้งวดปี 2562 เท่านัน้ 

โดยหากพิจารณาจากรายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนุนการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไอซีอี คอนซัลติง้ จาํกัด ในปี 2560 – ปี 2561 เทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ

บรษิัทย่อยในปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการบรษิัทยอ่ย งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 รายได้จากการอนุญาตให้เช่าใช้และจากการสนับสนุนการใช้งาน

ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 
12.63 33.03 23.27 

  

บริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนุนการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ในปี 2561 

เพ่ิมขึน้จากปี 2560 มีสาเหตุหลักมากจากการท่ีบริษัทย่อยมีลูกคา้รายใหม่ในธุรกิจส่วนดงักล่าว ซึ่งไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด 

(มหาชน) อีกทั้ง บริษัทย่อยยังคงรกัษาฐานลูกคา้รายใหญ่ ซึ่งเป็นลูกคา้เดิมไวไ้ด ้เช่น บริษัท คิวรอน จาํกัด และ บริษัท กรุงไทย

คอมพิวเตอรเ์ซอรว์ิสเซส จาํกัด เป็นตน้ นอกจากนี ้ในปีดังกล่าว การพัฒนาสู่องคก์รแห่งนวัตกรรมยงัถือเป็นหน่ึงในยุทธศาสตรท่ี์

รฐับาลส่งเสริมในการผลกัดนัและปฏิรูปประเทศ องคก์รต่าง ๆ ไดป้รบัตวัใหเ้ขา้กบันโยบายประเทศไทย 4.0 ส่งผลใหร้ายไดป้รบัตวั

เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญัในปี 2561 

สาํหรบัปี 2562 รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนุนการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ปรบัตวั

ลดลงจากปี 2561 สาเหตหุลกัมาจากการท่ีลกูคา้ปรบัจาํนวนผูใ้ชง้าน (user) ลดลงจากปีก่อนหนา้ ประกอบกับเศรษฐกิจไทยในปี 

2562 เติบโตชะลอตวัลงจากปีก่อนหนา้เล็กนอ้ยตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยยงัคงรกัษาฐานลกูคา้

เดิมไวไ้ด ้และมีลกูคา้รายใหม่ เช่น บรษิัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ 

 

รายได้จากการขายใบอนุญาตการใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ซือ้หุน้สามญั บริษัท ไอซีอี คอน

ซัลติง้ จาํกัด  จึงทาํใหปี้ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการขายใบอนุญาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 
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เท่ากบั 9.61 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ รอ้ยละ 2.43 ของรายไดร้วม ซึ่งเป็นรายได ้9 เดือน นบัตัง้แต่เดือนเมษายนจนถึง

สิน้งวดปี 2562 เท่านัน้ 

โดยหากพิจารณาจากรายไดจ้ากการใหใ้ชส้นบัสนุนเก่ียวกบัใบอนุญาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle จากงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด ในปี 2560 – ปี 2561 เทียบกับงบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการบรษิัทยอ่ย งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายไดจ้ากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 11.93 5.15 9.61 

 

รายไดจ้ากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากรายไดส่้วน

ดงักล่าวมาจากการขายใบอนุญาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ใหก้ับลกูคา้เป็นครัง้แรก และในปี 2561 บริษัทย่อยมี

ลูกคา้รายใหม่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) เท่านั้น ประกอบกับลูกคา้เดิมเนน้การต่ออายุสญัญาเดิมเป็นส่วน

ใหญ่ และมีการสั่งซือ้จาํนวนผูใ้ชง้าน (user) เพ่ิมขึน้เพียงเล็กนอ้ย ทาํใหร้ายไดส่้วนดงักล่าวปรบัตวัลดลงในปี 2561 

รายไดจ้ากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ในปี 2562 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากปี 2561 สาเหตหุลกั

มาจากการไดม้าซึ่งลกูคา้รายใหม่ ไดแ้ก่ บรษิัท เจียไต๋ จาํกดั อีกทัง้ ลกูคา้เดิมซึ่งไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จาํกัด มีการสั่งซือ้จาํนวนผูใ้ชง้าน (user) เพ่ิมขึน้เป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหร้ายไดส่้วนดงักล่าวปรบัตวั

เพ่ิมขึน้ในปี 2562 

 

รายได้จากการให้บริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) และการให้บริการ

สนับสนุน และดูแลระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) ภายหลังจากการติดตั้งใช้งานแล้ว 

 ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ซือ้บริษัท ไอซีอี คอน

ซัลติง้ จํากัด จึงทาํให้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการใหบ้ริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบวางแผน

ทรพัยากรองคก์ร (ERP) และการใหบ้ริการสนบัสนุน และดแูลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้าน

แลว้ จาํนวน 113.24 ลา้นบาท โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 28.60 ของรายไดร้วมตามลาํดบั ซึ่งเป็นรายได ้9 เดือน นบัตัง้แต่เดือน

เมษายนจนถึงสิน้งวดปี 2562 เท่านัน้ 
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โดยหากพิจารณาจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และการ

ใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั ในปี 2560 – ปี 2561 เทียบกบังบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในปี 2562 มี

รายละเอียดดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการบรษิัทยอ่ย งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได้จากการให้บริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบวางแผน

ทรัพยากรองคก์ร (ERP) และการให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบ

วางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

102.70 118.22 113.24 

 
บรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอในแต่ละปี โดยฐานลกูคา้ของบรษิทัย่อยนัน้มีการเติบโต

เพ่ิมสงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละการสนบัสนนุการใชง้านระบบซอฟตแ์วร ์ และรายได้

จากขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle และภายหลงัจากการติดตัง้ระบบแลว้ ลกูคา้ส่วนใหญ่กม็ีความตอ้งการ

ท่ีจะพฒันาระบบใหเ้ขา้กบัการทาํงานภายในองคก์รของตนเอง โดยบรษิทัย่อยไดเ้ขา้ไปใหบ้รกิารการออกแบบและพฒันาระบบ

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการเพ่ิมเติมของลกูคา้ ทาํใหเ้กิดรายไดใ้นส่วนดงักล่าวขึน้ อีกทัง้ ระบบท่ีไดท้าํการติดตัง้ไปแลว้นัน้ ก็ยงัมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดร้บัการดแูลอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหร้ายไดใ้นส่วนดงักล่าวมีความสมํ่าเสมอในแต่ละปี ในขณะเดยีวกนั 

บรษิัทย่อยกม็ีการไดม้าซึ่งลกูคา้ใหม่ในแต่ละปีดว้ยเช่นกนั ส่งผลใหแ้นวโนม้ของรายไดจ้ากธุรกิจส่วนดงักล่าวเป็นไปในทิศทางท่ี

เพ่ิมสงูขึน้ 

 

รายได้จากธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ 

 ในปี 2561 รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากรในส่วนงานสารสนเทศปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 9.22 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 184.03 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุของการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากธุรกิจให้บริการจัดหา

บุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ เกิดจากการท่ีบริษัทฯ มองเห็นถึงโอกาสจากการท่ีองคก์รต่าง ๆ ขาดแคลนบุคลากรในส่วนงาน

สารสนเทศ บริษัทฯ จึงขยายขอบเขตการให้บริการ โดยเริ่มให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ  ไดแ้ก่การศึกษา

รายละเอียดความตอ้งการของลกูคา้และทาํการหาบคุลากรท่ีเหมาะสมซึ่งคาํนึงถึงประสบการณแ์ละคณุสมบตัิตามท่ีลกูคา้กาํหนด

เพ่ือปฏิบตัิงานตามท่ีลกูคา้มอบหมาย 

 ในปี 2562 รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการจดัหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ ปรบัตวัเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 11.56 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 81.24 จากปี 2561 โดยบรษิัทฯ สามารถสรา้งรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากรในส่วน

งานสารสนเทศ ของ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน) ปรบัตัวเพ่ิมขึน้ 6.24 ลา้นบาทจากปี 2561 เน่ืองจากบริษัท 
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ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) ต้องการปรับตัวเป็นองคก์รดา้นดิจิทัลมากขึน้ ส่งผลให้ตอ้งการบุคลากรในส่วนงาน

สารสนเทศจาํนวนมากขึน้ 

 

รายได้จากการให้คาํปรึกษาในด้านการวางแผนกลยุทธด์้านแบรนด ์การสร้างและบริหารประสบการณลู์กค้า 

และการตลาดดิจิทัล   

บริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกัด ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 โดยประกอบธุรกิจหลักในการบริการให้

คาํปรึกษาในดา้นการวางแผนกลยุทธด์า้นแบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณล์กูคา้ รวมทั้งการส่ือสารการตลาดดิจิทลั  ซึ่งในปี 

2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการใหค้าํปรึกษาในดา้นการวางแผนกลยุทธด์า้นแบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณ์

ลกูคา้ รวมทัง้การส่ือสารการตลาดดิจิทลั  จาํนวน 3.72 ลา้นบาท 

 

รายได้อื่น 

ในปี 2560 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยดอกเบีย้รบัเท่ากบั 0.03 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น ๆ เท่ากบั 0.27 ลา้นบาทเป็นตน้ และ

ในปี 2561 รายไดอ่ื้นของบริษัทฯ ประกอบดว้ยรายไดค้่าบริหารการจดัการกิจการท่ีเก่ียวขอ้งเท่ากับ 2.11 ลา้นบาท ดอกเบีย้รบั

เท่ากบั 0.04 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียมการแนะนาํลกูคา้เท่ากบั 0.09 ลา้นบาทเป็นตน้ 

ในปี 2562 รายไดอ่ื้นเท่ากบั 1.31 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดค้่าบรหิารการจดัการกิจการท่ีเก่ียวขอ้งเท่ากบั 0.66 ลา้น

บาท (เป็นรายไดก้่อนปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบริษัท) เป็นตน้ และรายไดค้่าบริหารการจดัการกิจการท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัทฯ และ

บรษิัทย่อย ปรบัตวัลดลงจาํนวน 0.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 53.85 จากปี 2561 เน่ืองจาก บรษิัท ไอแอนดไ์อ 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการซือ้หุน้สามญัของ บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 ทาํใหไ้ม่ปรากฎรายได้

ค่าบรหิารการจดัการกิจการท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวม ตัง้แต่ 27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป  

 

16.1.2. ต้นทนุ กาํไรขัน้ตน้ และอตัรากาํไรขั้นตน้ 

ต้นทนุ กาํไรขัน้ตน้ และอตัรากาํไรขั้นตน้จากการอนุญาตให้เช่าใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 

หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ชา่ใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 104.91 106.23 115.16 

ตน้ทนุจากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 92.24 87.81 95.62 
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  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กาํไรขัน้ตน้จากการอนญุาตใหเ้ชา่ใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 12.67 18.42 19.54 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 12.08 17.34 16.97 

 

ในปี 2560 และ 2561 อตัรากาํไรขั้นตน้ของการอนุญาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัตัวเพ่ิมขึน้ 

เป็นรอ้ยละ 17.34 จากการท่ีค่าของเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ตน้ทุนจากการอนุญาตให้เช่าใช้ระบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัตวัลดลง และจากการท่ีผูป้ระกอบการเริ่มนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยกุตใ์ชก้ับกิจการของตน 

ประกอบกบัเศรษฐกิจของประเทศท่ีขยายตวัเพ่ิมขึน้ทาํใหย้อดขายและอตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 

ในปี 2562 อัตรากาํไรขั้นตน้ของการอนุญาตให้เช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce เท่ากับรอ้ยละ 16.97 ซึ่ง

ใกลเ้คียงกบัอตัรากาํไรขัน้ตน้ของธุรกิจจากการอนุญาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย

จากปี 2561 ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 17.34 

 

ต้นทนุ กาํไรขัน้ตน้ และอตัรากาํไรขั้นตน้จากการให้บริการออกแบบตดิตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความสัมพนัธก์ับลกูค้า (CRM) และการให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบบริหารจัดการความสัมพนัธก์ับลกูค้า (CRM) 

ภายหลังจากการตดิตั้งใช้งานแล้ว 

หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบ

บรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

64.90 81.36 103.90 

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบ

บรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

32.98 53.16 58.64 

กาํไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบ

บรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

31.92 28.20 45.26 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 49.18 34.66 43.56 
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ในปี 2561 อตัรากาํไรขัน้ตน้ของจากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

(CRM) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้

ปรับตัวลดลง เป็นรอ้ยละ 34.66 จากการท่ีบริษัทฯ เพ่ิมจาํนวนพนักงานเพ่ือรองรบัการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งใน

ช่วงแรกของการเขา้ทาํงานของพนกังาน บรษิัทฯ จาํเป็นตอ้งลงทนุเพ่ือพฒันาพนกังาน โดยการส่งพนกังานของบรษิัทฯ เขา้รบัการ

อบรมต่าง ๆ เพ่ือใหส้ามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาํใหต้น้ทนุจากการใหบ้รกิาร มีอตัราการเพ่ิมขึน้มากกวา่

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ทาํใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลง 

ในปี 2562 อตัรากาํไรขัน้ตน้ของจากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

(CRM) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้

ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากการ ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ิมจาํนวนพนกังานเพ่ือรองรบัการขยายตวัของ

บริษัทฯ ในส่วนงานการใหบ้ริการออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และการใหบ้รกิาร

สนบัสนนุ และดแูลระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ ในปี 2561 ซึ่งส่งผลใหปี้ 

2562 พนกังานของบริษัทฯ  มีความเชี่ยวชาญมากขึน้และสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ของ

ธุรกิจดงักล่าวปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 

 

ต้นทุน กําไรขั้นต้น และอัตรากําไรขั้นต้นจากการอนุญาตให้เช่าใช้และจากการสนับสนุนการใช้งานระบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle  

ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 กลุ่มบรษิัทมีการปรบัโครงสรา้งของกลุม่บรษิัท โดยบรษิัทฯ ซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ไอซีอี คอน

ซลัติง้ จาํกดั  จงึทาํใหปี้ 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มตีน้ทนุจากการอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนนุการใชง้านระบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle เท่ากบั 17.91 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 23.03 ซึ่งเป็นรายได ้9 เดือน นบัตัง้แต่

เดือนเมษายนจนถึงสิน้งวดปี 2562 เท่านัน้ 

โดยหากพิจารณาจากรายได ้ตน้ทนุและกาํไรขัน้ตน้จากการอนญุาตใหเ้ชา่ใชแ้ละจากการสนบัสนนุการใชง้านระบบ

ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2560 – ปี 2561 เทียบกบังบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย

ในปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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หน่วย : ลา้นบาท 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ของบรษิัทย่อย 

งบการเงนิ

รวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ชา่ใชแ้ละจากการสนบัสนนุการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์าก

ทาง Oracle 
12.63 33.03 23.27 

ตน้ทนุจากการอนญุาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนนุการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์าก

ทาง Oracle 
10.80 24.14 17.91 

กาํไรขัน้ตน้จากการอนญุาตใหเ้ชา่ใชแ้ละจากการสนบัสนนุการใชง้านระบบซอฟตแ์วร์

จากทาง Oracle 
1.83 8.89 5.36 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 14.49 26.91 23.03 

 

ในปี 2561 อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการอนุญาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนุนการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนท่ีปรบัตวัลดลง เน่ืองจากลกูคา้รายใหญ่ซึ่งเป็นลกูคา้เดิมของบริษัทย่อยไดม้ีการต่ออายุ

สญัญาจากปีก่อนหนา้ ประกอบกับการท่ีบริษัทย่อยมีลกูคา้รายใหมใ่นธุรกิจส่วนดงักล่าว ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

จากท่ีกล่าวมา ส่งผลใหจ้าํนวนผูใ้ชง้านระบบ (user) ในปี 2561 มีจาํนวนเพ่ิมสูงขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับการเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้าก

ธุรกิจดงักล่าว บรษิัทย่อยจึงสามารถต่อรองตน้ทนุในส่วนดงักล่าวกบัทางผูพ้ฒันาระบบใหล้ดตํ่าลงได ้อีกทัง้ สาํหรบัการทาํสญัญา

กับธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) เป็นการทาํสญัญาท่ีครอบคลมุงานในหลายส่วนดว้ยกนั ทัง้ในส่วนของการอนุญาตใหเ้ช่าใช้

และสนับสนุนการใช้งานระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle และส่วนของการบริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบวางแผน

ทรพัยากรองคก์ร ซึ่งสัญญาดังกล่าว ทางบริษัทย่อยสามารถต่อรองราคากับลูกคา้ไดค้่อนขา้งสูง และจากปัจจัยท่ีไดก้ล่าวมา

ทัง้หมดนัน้ นาํมาซึ่งการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของกาํไรขัน้ตน้จากการอนุญาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนุนการใชง้านระบบซอฟตแ์วร์

จากทาง Oracle ในปี 2561   

ในปี 2562 อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการอนุญาตใหเ้ช่าใชแ้ละจากการสนบัสนุนการใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

อยู่ในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ ปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ย สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดใ้นส่วนดงักล่าวตามท่ีไดก้ล่าว

ไปข้างตน้ ส่งผลให้ความสามารถในการต่อรองของบริษัทย่อยกับผู้พัฒนาระบบลดน้อยลง โดยจะเห็นไดว้่าตน้ทุนของธุรกิจ

ดงักล่าวในปี 2562 มีอตัราเพ่ิมสงูขึน้เล็กนอ้ย ซึ่งทาํใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลง  
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ต้นทนุ กาํไรขัน้ตน้ และอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายใบอนุญาตการใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 กลุ่มบรษิัทมีการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิัท โดยบรษิัทฯ ซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ไอซีอี คอน

ซัลติง้ จาํกัด  จึงทาํใหปี้ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีตน้ทุนจากการขายใบอนุญาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

เท่ากับ 7.28 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรชัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 24.25 ซึ่งเป็นรายได ้9 เดือน นบัตัง้แต่เดือนเมษายนจนถึงสิน้งวดปี 

2562 เท่านัน้ 

โดยหากพิจารณาจากรายได ้ตน้ทุนและกาํไรขัน้ตน้จากการขายใบอนุญาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracleจาก

งบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2560 – ปี 2561 เทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยในปี 2562 โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการของ

บรษิัทย่อย 

งบการเงนิ

รวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายไดจ้ากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 11.93 5.15 9.61 

ตน้ทนุจากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 8.41 3.26 7.28 

กาํไรขัน้ตน้จากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง 

Oracle 
3.52 1.88 2.33 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 29.51 36.54 24.25 

 

 ในปี 2561 แมว้่ารายไดจ้ากการขายใบอนุญาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle จะปรบัตวัลดลงจากปีก่อนหนา้ 

แต่อตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพ่ิมสงูขึน้ สาเหตุหลกัมาจากการไดม้าซึ่งลกูคา้รายใหม่ของบริษัทย่อย ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั (มหาชน) ซึ่งในปี 2561 เป็นปีท่ีผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใหค้วามสนใจในการนาํเทคโนโลยีไปปรบัใชก้ับองคก์ร

ของตน รวมถึงวงการธนาคารเช่นกัน ท่ีตอ้งนาํเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือยกระดบัการใหบ้ริการทางการเงิน เพ่ือใหก้า้วทนัต่อ

การเขา้มามีบทบาทของเทคโนโลยี อีกทัง้ยงัเป็นการตอบสนองต่อนโยบายภาครฐัท่ีหนัมาผลกัดนัใหท้กุองคก์รนาํนวตักรรมมาปรบั

ใชอี้กดว้ย โดยบริษัทย่อยสามารถต่อรองอตัรากาํไรขัน้ตน้ของโครงการดงักล่าวกบัทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) ได้

เป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ในปี 2561  

ในปี 2562 อตัรากาํไรขัน้ตน้จากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ปรบัตวัลดลงจากปีก่อนหนา้

สาเหตุหลักมาจาก ในปีดังกล่าว ผูป้ระกอบการท่ีขายใบอนุญาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรใ์นลักษณะท่ีคลา้ยคลึงกันมีจาํนวนเพ่ิม

สงูขึน้ ในขณะเดียวกนั บรษิัทย่อยก็ตอ้งการรกัษาไวซ้ึ่งลกูคา้รายใหญ่ ไดแ้ก ่ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) บรษิัทย่อยจึง
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ไดต้่อรองราคากบัทางธนาคาร ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ในปี 2562 ปรบัตวัลดลง แต่บริษัทย่อยยงัคงมียอดการสั่งซือ้ใบอนญุาต

การใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle เพ่ิมเติมจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) และบรษิัท บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั  

 

ต้นทุน กาํไรขั้นต้น และอัตรากาํไรขั้นต้นจากการให้บริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากร

องคก์ร (ERP) และการให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) ภายหลังจากการติดตั้ง

ใช้งานแล้ว 

ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 กลุ่มบรษิัทมีการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิัท โดยบรษิัทฯ ซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ไอซีอี คอน

ซัลติง้ จํากัด  จึงทาํให้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนจากการให้บริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบวางแผน

ทรพัยากรองคก์ร (ERP) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้าน

แลว้ เท่ากบั 72.49 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรชัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 35.99 ซึ่งเป็นรายได ้9 เดือน นบัตัง้แต่เดือนเมษายนจนถึงสิน้

งวดปี 2562 เท่านัน้ 

โดยหากพิจารณาจากรายได ้ตน้ทนุและกาํไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากร

องคก์ร (ERP) และการใหบ้ริการสนบัสนนุ และดูแลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้จาก

งบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2560 – ปี 2561 เทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการของ

บรษิัทย่อย 

งบการเงนิ

รวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผน

ทรพัยากรองคก์ร (ERP) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบ

วางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

102.70 118.22 113.24 

ตน้ทนุจากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผน

ทรพัยากรองคก์ร (ERP) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบ

วางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

71.02 90.91 72.49 

กาํไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผน

ทรพัยากรองคก์ร (ERP) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบ

วางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ 

31.68 27.31 40.75 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 30.85 23.10 35.99 
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ในปี 2561 มีอตัรากาํไรขัน้ตน้จากการใหบ้ริการออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และ

การใหบ้ริการสนบัสนนุ และดูแลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ลดลงจากปีก่อนหนา้ 

สาเหตุหลกัมาจากงานโครงการท่ีบรษิัทย่อยไดใ้หบ้ริการกบั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกัด (มหาชน) โดยโครงการดงักล่าวมีความ

ซบัซอ้นค่อนขา้งสงู มีการใชจ้าํนวนพนกังานในโครงการมากกว่าท่ีบริษัทย่อยไดป้ระมาณการไวใ้นตอนแรก ส่งผลใหต้น้ทุนในปี 

2561 ปรบัตวัเพ่ิมสงูขึน้ และอตัรากาํไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลง 

ในปี 2562 อตัรากาํไรขัน้ตน้ของธุรกิจดงักล่าวปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากงานโครงการท่ีบรษิัท

ย่อยไดใ้หบ้ริการกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จาํกัด เน่ืองจากพนักงานของบริษัทย่อยมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึน้ สามารถ

ดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหต้น้ทุนท่ีเกิดขึน้ในปี 2562 ลดลงอย่างมีนัยสาํคญั และอัตรากาํไรขั้นตน้ปรบัตวัเพ่ิม

สงูขึน้นั่นเอง  

ต้นทนุ กาํไรขัน้ตน้ และอตัรากาํไรขั้นตน้จากธุรกิจใหบ้ริการจัดหาบคุลากรในส่วนงานสารสนเทศ 

หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 5.01 14.23 25.79 

ตน้ทนุจากธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 1.85 8.70 15.78 

กาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 3.16 5.53 10.01 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ 63.07 38.86 38.81 

 

ในปี 2560 และ 2561 อตัรากาํไรขั้นตน้จากธุรกิจใหบ้ริการจดัหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศของบริษัทฯ ปรบัตัว

ลดลง เท่ากบัรอ้ยละ 38.86 เน่ืองจากในปี 2560 บรษิัทฯ ไดเ้ริ่มประกอบธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากรในส่วนงานสารสนเทศ จึงยงั

ไม่มีนโยบายการกาํหนดราคาท่ีชดัเจน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไดท้าํการกาํหนดนโยบายการกาํหนดราคาอย่างชดัเจน และมีการ

ขยายขอบเขตการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของบรษิัทมากขึน้ ทาํใหร้ายจากธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากร ในส่วนงานสารสนเทศปรบัตวั

เพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามผลจากการตัง้นโยบายการกาํหนดราคาส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้จากธุรกิจใหบ้ริการจดัหาบคุลากร ในส่วน

งานสารสนเทศ ในปี 2561 ปรบัตวัลงอย่างมีนยัสาํคญั 

ในปี 2562 มีอัตรากําไรขั้นตน้จากธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ  เท่ากับรอ้ยละ 38.81 ซึ่ง

ใกลเ้คียงกบัอตัรากาํไรขัน้ตน้ในปี 2561 
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ต้นทุน กาํไรขั้นต้น และอัตรากาํไรขั้นต้นจากการให้คาํปรึกษาในด้านการวางแผนกลยุทธด์้านแบรนดแ์ละ

การสร้างประสบการณล์ูกค้า รวมทัง้การสื่อสารการตลาดดิจิทัล   

                                                                                                           หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2562 

รายไดจ้ากธุรกจิท่ีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การ

สรา้งและบรหิารประสบการณ ์และการตลาดดิจิทลั  
3.72 

ตน้ทนุจากธุรกิจท่ีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การ

สรา้งและบรหิารประสบการณ ์และการตลาดดิจิทลั  
1.53 

กาํไรขัน้ตน้จากธุรกจิท่ีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์

การสรา้งและบรหิารประสบการณ ์และการตลาดดิจิทลั  
2.19 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 58.87 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการใหบ้ริการธุรกิจท่ีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยุทธแ์บรนด ์การสรา้งและบริหาร

ประสบการณ ์และการตลาดดิจิทลั ใหแ้ก่ลกูคา้เพียง 1 ราย 

 

16.1.3. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารของบรษิัทฯ ในปี 2560 ปี 2561  และปี 2562  แบ่งเป็นคา่ใชจ้่ายในการขายและคา่ใชจ้า่ย

ในการบรหิาร ดงันี ้

                                                                                                             

 

 

 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวน 

(ลา้นบาท) 
รอ้ยละ 

จาํนวน 

(ลา้นบาท) 
รอ้ยละ 

จาํนวน 

(ลา้นบาท) 
รอ้ยละ 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 8.73 4.99 8.54 4.19 20.50 5.18 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14.01 8.00 20.28 9.94 45.64 11.52 

รวม 22.74 12.98 28.82 14.12 66.14 16.70 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปี 2561 ค่าใชจ้่ายในการขายของบริษทัฯ ปรบัตวัลดลงเป็นจาํนวน 0.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 

2.17 จากปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจาก เงินเดือนและผลประโยชนพ์นกังานลดลงจาํนวน 1.19 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีการ

จ่ายค่านายหนา้ใหแ้ก่พนกังานลดลง  

ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการขายปรบัตวัเพ่ิมขึน้จาํนวน 11.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 140.04 จาก

ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบริษัท จึงทาํใหค้่าใชจ้่ายในการขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรบัตวั

เพ่ิมขึน้ โดยมีรายการหลักคือการเพ่ิมขึน้ของจาํนวนพนกังาน จากการปรบัโครงสรงัของกลุ่มบริษัท ทาํใหค้่าใชจ้่ายในส่วนของ

เงินเดือนและผลประโยชนพ์นกังานปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2561 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิัทฯ ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จาํนวน 6.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 

44.75 จากปี 2560 โดยมีสาเหตจุากการท่ีอยู่ระหว่างการเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์จึงทาํใหบ้รษิัทฯ มีค่าใชจ้่าย

เพ่ิมมากขึน้ เช่น ค่าธรรมเนียมของท่ีปรกึษาทางการเงินและค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการบริหารปรบัตวัเพ่ิมขึน้จาํนวน 25.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 125.05 

จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรบัโครงสรา้ง จึงทาํใหค้่าใชจ้่ายในการบริหารปรบัตวัเพ่ิมขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายในส่วนของ

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ื์นและค่าเช่าสาํนกังานของบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั 

ซึ่งเคยแยกกนัจ่ายก่อนการปรบัโครงสรา้ง แต่ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งจึงนาํรายการดงักล่าวมารวมกนั เป็นตน้ 

16.1.4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 ค่าใชจ้่ายทางการเงินของบริษัทฯ คือ ดอกเบีย้จากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน ทั้งนี ้ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินเท่ากับ 1.32 ลา้นบาท 1.23  ลา้นบาท และ 0.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัราส่วนเท่ากับรอ้ยละ 

0.76 รอ้ยละ 0.60 และรอ้ยละ 0.04 ต่อรายไดร้วมในแต่ละช่วงเวลา ตามลาํดับ โดยในปี 2562 มีค่าใชจ้่ายทางการเงินนอ้ยลง

เน่ืองจากมีการจ่ายเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ทาํใหม้ีค่าใชจ้่ายทางการเงินท่ีลดลง 

16.1.5. อัตรากาํไรจากการดาํเนินงานและอัตรากาํไรสุทธ ิ

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวน 

(ลา้นบาท) 
รอ้ยละ 

จาํนวน 

(ลา้นบาท) 
รอ้ยละ 

จาํนวน 

(ลา้นบาท) 
รอ้ยละ 

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน 25.00 14.30 23.32 11.55 59.30 14.97 

กาํไรสทุธิ 22.98 13.12 18.22 8.93 47.75 12.05 
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ในปี 2561  อัตรากาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานละอัตรากาํไรสุทธิของบริษัทฯ ปรบัตวัลดลง จากปี 2560 เกิดจากการ

ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของตน้ทุนจากการใหบ้ริการ ซึ่งบริษัทฯ มีการลงทุนในการพฒันาพนกังาน เพ่ือรองรบัการขยายตวัของบรษิัทฯ ใน

อนาคตและจากการปรับตัวเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบริหาร เน่ืองจากบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมตัวเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์จึงทาํใหบ้รษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมมากขึน้ ส่งผลใหก้าํไรสทุธิจากการดาํเนินงานและกาํไรสทุธิของบรษิัทฯ ปรบัตวัลดลง 

ในปี 2562 อตัรากาํไรสทุธิจากการดาํเนินงานและอตัรากาํไรสทุธิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยปรบัตวัเพ่ิมขึน้ จากปี 2561 

โดยสาเหตุหลักของการปรบัตวัเพ่ิมขึน้เกิดจากการปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบริษัทส่งผลใหม้ีการรบัรูก้าํไรของบริษัท ไอซีอี คอน

ซลัติง้ จาํกดั และจากการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของอตัรากาํไรขัน้ตน้ ซึ่งมีสาเหตหุลกัจากการท่ีบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไดท้าํการลงทนุใน

ส่วนของบุคลากรในปี 2561 ทาํใหพ้นกังานของบรษิัทฯ  มีความเชี่ยวชาญมากขึน้และสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลใหก้าํไรสทุธิจากการดาํเนินงานและกาํไรสทุธิของบรษิัทฯ ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 

 
16.1.6. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) -325.87 113.53 29.38 
ส่วนของเจา้ของ (ลา้นบาท) 6.94 25.15 299.95 

 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2561 เพ่ิมขึน้จากในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการท่ีบริษัทฯ มีกาํไรสุทธิทาํใหก้าํไร

สะสมของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ และอัตราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นในปี 2562 ปรับตัวลดลงจากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรบั

โครงสรา้งของกลุ่มบริษัท ทาํใหปี้ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัเกิดขึน้เท่ากบั 235.71 ลา้นบาท ส่งผล

ใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ปรบัตวัลดลงอย่างมีนยัสาํคญั 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรารอ้ยละ 78.11  ของกาํไรสทุธิ ทัง้นีบ้รษิัทฯ 

มีนโยบายการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามระบใุนส่วนท่ี 2.3 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ 

นอกจากนี ้จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหม้ีการจ่ายเงิน

ปันผลประจาํปีจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจาํนวน 33.00 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้มีมติใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ภายใน 2 เมษายน 2563  
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16.2. ฐานะทางการเงนิ 

16.3.1 สินทรัพย ์

 ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 61.16 ลา้นบาท และ 75.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ ณ สิน้

ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 444.81 ลา้นบาท โดยสินทรพัยข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้

 สินทรพัยห์มนุเวียน ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 ของบริษัทฯ มีมลูค่าเท่ากับ 50.45 ลา้นบาท และ 64.60 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 82.48 และรอ้ยละ 85.36 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดับ และ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

สินทรพัยห์มนุเวียนเท่ากับ 200.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 45.15 ของสินทรพัยร์วม ซึ่งสินทรพัยห์มนุเวียนส่วนใหญ่

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบดว้ย ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น และค่าสิทธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหนา้เป็นหลกั ซึ่งเป็นไปตามลกัษณะของธุรกิจท่ีปรกึษาดา้นดิจิทลัและเทคโนโลยี  

 สาํหรบัสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2560 และ ปี 2561 มีมลูค่าเท่ากับ 10.71 ลา้นบาท และ 11.08 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17.52 และ รอ้ยละ 14.64 ตามลาํดบั และ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพยไ์ม่

หมนุเวียนเท่ากบั 243.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 54.85 ของสินทรพัยร์วม โดยสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนส่วนใหญ่ ณ สิน้

ปี 2562 ไดแ้ก่ ค่าความนิยม ซึ่งเป็นผลมาจากการเขา้ซือ้หุน้ของ บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั เป็นบรษิัทย่อยเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 

2562 โดยรายละเอียดของสินทรพัยท่ี์สาํคญัสามารถสรุปได ้ดงันี ้ 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 บรษิัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 8.52 ลา้นบาท และ 7.56 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13.93 และรอ้ยละ 9.99 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั สาํหรบัสิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั  34.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.80 ของสินทรพัยร์วม 

 

ลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีอ้ื่นและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

 ณ สิน้ปี 2560 ถึงปี 2562 บรษิัทฯ มีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นสทุธิเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีรายการหลกั ไดแ้ก่ ลกูหนี้

การคา้ การเพ่ิมขึน้ของลูกหนีก้ารคา้ในระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัวเพ่ิมขึน้ของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบ

บริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ ซึ่งลกูหนีก้ารคา้ส่วนใหญ่มาจากรายไดป้ระเภท
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ดังกล่าว อีกทั้ง ในปี 2562 บริษัทฯ ยังมีรายไดจ้ากบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด และบริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกัด 

รวมเขา้มา ส่งผลใหจ้าํนวนลกูหนีใ้นปี 2562 เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญั เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากับ 29.35 วนั และ 39.28 วนั ตามลาํดบั และ ณ สิน้ปี 

2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 55.18 วนั สาํหรบัปี 2561 และปี 2562 บรษิัทฯ มียอดลกูหนีก้ารคา้ท่ี

คา้งชาํระเกินกว่า 3 เดือน ส่งผลใหร้ะยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียในปีดงักล่าวมากกว่า Credit Term ท่ีบริษัทฯ ใหแ้ก่ลูกคา้ บริษัทฯ มี

นโยบายพิจารณาเงื่อนไขการชาํระเงินใหแ้ก่ลกูคา้โดยพิจารณาจากผลประกอบการท่ีผ่านมา ยอดการสั่งซือ้ และประวตัิการชาํระ

เงินในอดีต โดยมีเงื่อนไขการชาํระเงินเฉล่ียประมาณ 30 ถึง 60 วนั โดยรายละเอียดของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น มีดงันี ้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาค้างชาํระ 
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ลกูหนีก้ารคา้ 
 

      

- กิจการอื่น 16.03 72.34 24.25 77.70 97.04 91.80 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.28 19.31 - 0.00 - 0.00 

ลกูหนีอ้ื่น   
  

  

- กิจการอื่น 0.60   2.71 0.16 0.51 0.84 0.79 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 0.00 2.63 8.43 - 0.00 

รายไดค้า้งรบั       

- กิจการอื่น 1.05 4.74 2.16 6.92 2.73 2.58 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 0.00 1.00 3.20 - 0.00 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 0.19 0.86 1.00 3.20 5.09 4.82 

รวม 22.16 100.00 31.21 100.00 105.71 100.00 
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ยอดคงเหลือของลกูหนีก้ารคา้ สามารถแบ่งได ้ดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

ระยะเวลาค้างชาํระ 
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 15.09 74.41 13.44 55.42 72.45 74.58 

คา้งชาํระ       

ไม่เกิน 3 เดือน 5.19 25.59 10.10 41.65 24.39 25.11 

3 - 6 เดือน - 0.00 - 0.00 0.21 0.22 

6 - 12 เดือน - 0.00 0.46 1.90 - 0.00 

มากกว่า 12 เดือน - 0.00 0.24 0.99 0.11 0.11 

รวมลูกหนีก้ารค้า 20.28 100.00 24.25 100.00 97.15 100.00 

หกั: ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู - 0.00 - 0.00 (0.11) (0.11) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 20.28 100.00 24.25 100.00 97.04 99.89 

 

จากตารางขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าลกูหนีก้ารคา้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลกูหนีท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและคา้งชาํระไม่เกิน 

3 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่ลกูหนีท่ี้คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน เกิดจากการรอใหถ้ึงงวดการวางบิลและชาํระเงินของลกูคา้ ตาม credit term 

ท่ีไดร้บัจากบรษิัทฯ 

สาํหรบัลกูหนีก้ารคา้ท่ีคา้งชาํระมากกว่า 3 เดือน ในปี 2561 ยอดคา้งชาํระดงักล่าวเป็นของ บรษิัท เมืองไทยประกนัชีวิต 

จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเกิดจากการปรบัปรุงระบบการทาํงานภายในของทางบรษิัทลกูคา้ ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการชาํระเงิน อย่างไร

ก็ตาม ยอดคา้งชาํระทัง้หมดนัน้ ไดม้ีการชาํระคืนเรียบรอ้ยแลว้   

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดลูกหนีก้ารคา้คา้งชาํระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน เท่ากับ 0.21 

ลา้นบาท และมียอดลกูหนีค้า้งชาํระมากกว่า 12 เดือน เท่ากับ 0.11 ลา้นบาท และบริษัทฯ ไดต้ดัยอดคา้งชาํระมากกว่า 12 เดือน

ดังกล่าวเป็นค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี 2562 โดยยอดค้างชําระดังกล่าวไม่ใช่กรณีลูกหนี้การค้าตามปกติ แต่เป็น

ค่าธรรมเนียมการอ้างอิง (Referral Fee) ของ Oracle ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟตแ์วรร์ะบบท่ีบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจาํหน่าย และ

เน่ืองจากการเรียกชาํระเงินจะตอ้งผ่านกระบวนการหลายขัน้ตอน ประสานงานกับหน่วยงานท่ีตัง้อยู่ในต่างประเทศ และใชร้ะยะ

เวลานาน ทาํใหบ้ริษัทฯ ตัง้ประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และบริษัทฯ อยู่ในขัน้ตอนการติดตามหนีค้า้งชาํระตามนโยบาย

การติดตามหนีค้า้งชาํระของบรษิัทฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

1. หนีท่ี้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ ใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีติดตามหนีแ้ผนกบญัชีการเงินในการติดตามหนี ้

และยนืยนัวนัรบัชาํระกบัลกูหนีท้นัทีท่ีมีการออกใบแจง้หนี ้
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2. หนีค้า้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ ใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีติดตามหนีแ้ผนก

บญัชีการเงินในการติดตามหนีเ้ป็นรายสปัดาห ์และรายงานใหห้วัหนา้สงูสดุแผนกบญัชีการเงินรบัทราบ 

3. หนีค้า้งชาํระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันครบกาํหนดชาํระ ใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของเจา้หนา้ท่ี

ติดตามหนีแ้ผนกบัญชีการเงินในการติดตามหนี ้และรายงานให้เจา้หน้าท่ีแผนกขาย หัวหน้าสูงสุดแผนกบัญชี

การเงิน ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย และกรรมการผูจ้ดัการรบัทราบเป็นรายสปัดาห ์

4. หนีค้า้งชาํระเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ  ใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของเจา้หนา้ท่ี

ติดตามหนีแ้ผนกบัญชีการเงินในการติดตามหนี ้และรายงานใหผู้อ้าํนวยการฝ่ายขาย หัวหนา้สูงสุดแผนกบัญชี

การเงิน  และกรรมการผูจ้ัดการรบัทราบเป็นรายสัปดาห ์ฝ่ายขายมีหนา้ท่ีติดตามกับลูกคา้และแจง้ใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการรบัทราบถึงความคืบหนา้และกาํหนดการชาํระท่ีแน่นอน 

5. หนีค้า้งชาํระเกิน 12 เดือน นับจากวันครบกาํหนดชาํระ ใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีติดตามหนีแ้ผนก

บญัชีการเงินในการติดตามหนี ้และรายงานใหผู้อ้าํนวยการฝ่ายขาย หวัหนา้สงูสดุแผนกบญัชีการเงิน และกรรมการ

ผูจ้ดัการรบัทราบ โดยผูอ้าํนวยการฝ่ายขายมีหนา้ท่ีติดตามกับลกูคา้และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการรบัทราบผลการ

ติดตามและกาํหนดการชาํระหนีท่ี้แน่นอนอย่างนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้ 

 สาํหรบันโยบายในการตัง้สาํรองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทฯ จะรบัรูม้ลูค่าลกูหนีก้ารคา้เริ่มแรกดว้ยมลูค่าตามใบแจง้

หนี ้และจะวดัมลูค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัดว้ยค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูซึ่งประมาณการจากการสอบทานยอดคงเหลือ 

ณ วันสิน้งวด และจะตัง้สาํรองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญทันที 100% สาํหรบัหนีท่ี้มีอายุเกิน 18 เดือน ทั้งนี ้การตัง้สาํรองค่าเผ่ือหนี้

สงสยัจะสญูตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากหวัหนา้สงูสดุของฝ่ายบญัชีการเงนิ โดย ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีการตัง้ค่าเผ่ือ

หนีส้งสยัจะสญูเท่ากบั 0.11 ลา้นบาท ตามท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้    
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ลูกหนีต้ามสัญญาให้บริการทียั่งไม่ได้เรียกเก็บ 

 ณ สิน้ปี 2560 จนถึงปี 2562 บริษัทฯ มีลกูหนีต้ามสญัญาใหบ้ริการท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเพ่ิมสงูขึน้ การเพ่ิมขึน้ของลกูหนี้

ตามสัญญาใหบ้ริการในระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ี

ปรบัตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2562 

ปรับปรุงใหม่ 

พ.ศ. 2561 

 

พ.ศ. 2560 

 พันบาท พันบาท พันบาท 

ตน้ทนุงานโครงการจนถึงปัจจบุนั 60,332        8,693  2,832  

กาํไรท่ีรบัรูจ้นถึงปัจจบุนั 43,455       5,833        303  

ตน้ทนุงานโครงการท่ีเกิดขึน้ปรบัปรุงดว้ยกาํไรท่ีรบัรูจ้นถงึปัจจบุนั   103,787      14,526       3,135  

หกั เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูว้่าจา้ง (81,138) (8,282) (3,100) 

 22,648      6,245       34  

 

ค่าสิทธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหน้า 

ค่าสิทธิจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหนา้ เป็นตน้ทุนค่าใบอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร ์(License) ท่ีบรษิัทฯ ไดจ้่ายใหก้บัผูพ้ฒันาระบบซอฟตแ์วร ์และอยู่ระหว่างช่วงการรอตดัจาํหน่ายเป็นตน้ทนุจากการ

ใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรต์ามระยะเวลาของสญัญา โดย ณ สิน้ปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ มีค่าสิทธิจากการ

ใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหนา้เพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ทั้งนี ้ค่าสิทธิจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหนา้จะเพ่ิมขึน้ตามจาํนวนสญัญาการใหเ้ช่าใชร้ะบบบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM)  

และการจาํหน่ายใบอนญุาตการใชร้ะบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน เท่ากับ 3.24 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.73 ของ

สินทรพัยร์วม สาเหตุหลกัมาจากการซือ้ธุรกิจ โดยในเดือนมีนาคม ของปี 2562 บริษัทฯ ไดท้าํการซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไอซีอี 

คอนซลัติง้ จาํกดั ส่งผลใหสิ้นทรพัยไ์ม่มีตวัตนปรบัตวัเพ่ิมขึน้จาํนวน 3.50 ลา้นบาท  
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ค่าความนิยม 

 ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าความนิยมเท่ากับ 220.50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 49.57 ของ

สินทรพัยร์วม จากการท่ีบรษิัทฯ ลงทนุเขา้ซือ้หุน้สามญัของ บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิม ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ี

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นท่ีไดม้าโดยผู้ประเมินราคาอิสระท่ีมีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคา ทั้งนี ้

สินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้าบันทึกตามมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนทัง้หมดท่ีโอนให ้และมลูค่ายุติธรรม

ของสินทรพัยส์ทุธิ แสดงเป็นค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงิน  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หน่วย : ลา้นบาท 

                                                                                                              

 

 

 

ค่าความนิยมจาํนวน 220.50 ลา้นบาท เกิดจากหลายปัจจยั เช่น ความมีประสิทธิภาพจากการรวมแรงงานท่ีมีทกัษะสงู 

ความมีประสิทธิผลในการรวมกนั (economy of scale) และสินทรพัยท่ี์ไม่สามารถรบัรูแ้ยกได ้เช่น แรงงาน โดยค่าความนิยมไม่มี

การตัดจาํหน่าย และจะทาํการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการยังคงไม่มีค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ

ความนิยมท่ีตอ้งรบัรูใ้นงบการเงินรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ในปี 2560 และปี 2561 มีอตัราคงท่ี เท่ากบัรอ้ยละ 26.63 และ ณ สิน้ปี 2562 

อตัราผลตอบแทนของสินทรพัยข์องบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเท่ากบัรอ้ยละ 18.35  

ในปี 2562 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยล์ดลงจากปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวเพ่ิมขึน้ของกาํไรสุทธิ

จาํนวน 29.53 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 162.12 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ เน่ืองจากรายไดร้วมในปี 2562 เพ่ิมขึน้

จาํนวน 191.96 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 94.08 เมื่อเทียบกับปี 2561 ในขณะท่ีตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในปี 2562 มี

สดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกับปี 2561 อยู่ท่ีรอ้ยละ 84.69 ของรายไดร้วม ในส่วนของสินทรพัยร์วมเฉล่ีย มีการปรบัตวัขึน้จาํนวน 191.82 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 280.37 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยการเพ่ิมขึน้ดงักล่าวเป็นผลมาจากค่าความนิยมจาํนวน 

220.50 ลา้นบาท ตามท่ีไดก้ล่าวไป ซึ่งอตัราการปรบัตวัขึน้ของสินทรพัยร์วมเฉล่ียนั้นมากกว่าอตัราการปรบัตวัขึน้ของกาํไรสุทธิ 

ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยป์รบัตวัลดลงในปี 2562 

รายการ จาํนวน 

มลูค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีจ่าย 245.71 

มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์สามารถระบไุดส้ทุธิ 25.21 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ (0.00076) 

ค่าความนิยม 220.50 
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อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยข์องบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยท่ีค่อนขา้งสงูนัน้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นธุรกิจการใหบ้ริการ ในการดาํเนินธุรกิจนัน้ ไม่จาํเป็นตอ้งมีสินทรพัยถ์าวรเป็นจาํนวนมาก กล่าวคือ 

ไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณส์ูงในการสรา้งรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถใช้

สินทรพัยท่ี์มีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีสงู 

 

16.3.2 สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

                                                                                                                                หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (3.56) 17.02 46.86 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (0.33) (0.33) 12.24 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 8.17 (17.64) (31.97) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 4.28 (0.96) 27.13 

 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวก สาเหตุหลักมาจากการไดม้าของเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน โดยมี

รายการหลกั ไดแ้ก่ การกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 4.40 ลา้นบาท และการออกหุน้สามญัจาํนวน 5.00 ลา้นบาท  

ในปี 2561 บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิติดลบ สาเหตหุลกัมาจากการใชไ้ปของเงินสดในกิจกรรมจดัหาเงิน โดยมีรายการ

หลกั ไดแ้ก ่การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 31.07 ลา้นบาท และดอกเบีย้จ่ายจาํนวน 4.57 ลา้นบาท 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวก โดยกาํไรก่อนภาษีเงินไดม้ีการปรบัตัวเพ่ิมขึน้จาํนวน 

37.89 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายไดร้วมในปี 2562 ท่ีเพ่ิมขึน้จาํนวน 191.96 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษิัทฯ 

และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานเป็นบวก นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิไดม้าจาก

กิจกรรมลงทุน ซึ่งมีรายการหลัก ไดแ้ก่ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (ก่อนการปรบัโครงสรา้ง) ท่ี

บริษัทฯ ไดท้าํการซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 และเงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะ

สัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีมลูค่าเท่ากบั 3.92 ลา้นบาท สาํหรบักิจกรรมจดัหาเงิน บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมียอดใชไ้ปของกระแส

เงินสดสทุธิ ถึงแมบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีเงินสดรบัจากการกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิ 14.00 ลา้นบาท และมีเงินสดรบัจากการ

ออกหุน้สามญัเท่ากบั 17.50 ลา้นบาท จากการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 20.00 ลา้นบาท เป็น 37.50 ลา้นบาท แต่ในส่วนการใช้

ไปของเงินสดในกิจกรรมจดัหาเงินนัน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจาํนวน 26.00 ลา้น

บาท การจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้เท่ากบั 37.30 ลา้นบาท ซึ่งการใชไ้ปของเงินสดในกิจกรรมจดัหาเงินมจีาํนวนมากกว่าเงินสดท่ี

ไดม้าจากกิจกรรมดงักล่าว ทาํใหย้อดกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินติดลบ จากท่ีกล่าวมา เน่ืองจากกระแสเงินสดสทุธิ



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 195 

 

ไดม้า มีจาํนวนมากกว่ากระแสเงินสดสทุธิท่ีใชไ้ป ส่งผลใหใ้นปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัมีสภาพคล่อง หรือกล่าวไดว้่ามี

กระแสเงินสดสทุธิเป็นบวกนั่นเอง 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  

 

 

 

 

ณ สิน้ปี 2560 ถึงปี 2562 อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ ปรบัตัวเพ่ิมขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง โดยตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้มา บรษิัทฯ มีอตัราส่วนดงักล่าวมากกว่า 1 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องแสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทฯ มี

ความสามารถในการชาํระหนีร้ะยะสัน้ และยงัคงมีสภาพคล่องคงเหลือในการดาํเนินธุรกิจต่อไป สาํหรบัอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุ

เร็ว เป็นการดูสภาพคล่องโดยท่ีไม่รวมถึงค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า เน่ืองจากค่าสิทธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหน้านั้นไม่มีสภาพคล่อง ไม่สามารถนาํมาชาํระหนีร้ะยะสั้นได ้ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้มา บริษัทฯ มี

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วมากกว่า 1 เท่า เช่นกัน สะทอ้นใหเ้ห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการชาํระหนีร้ะยะสัน้ แมไ้ม่นาํ

ค่าสิทธิจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหนา้มาพิจารณาดว้ยก็ตาม หากมีเหตุใหบ้ริษัทฯ ตอ้งชาํระ

เงินคืนเจา้หนีร้ะยะสัน้ บรษิัทฯ ก็ยงัคงสามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้ไม่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องแต่อย่างใด 

 

อัตราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพัน - Cash Basis 

 ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนัเท่ากบั -2.29 เท่า และ 0.47 เท่า 

ตามลาํดบั และ ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนัเท่ากบั 0.74 เท่า 

 ในปี 2560 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนัเท่ากับ -2.29 เท่า  อตัราส่วนดงักล่าวติดลบ เน่ืองจากเงินสดจาก

กิจกรรมดาํเนินงานมียอดใชไ้ปเท่ากบั 3.56 ลา้นบาท การท่ีอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนัติดลบนัน้ แสดงใหเ้ห็นว่าใน

ปีดงักล่าว กระแสเงินสดจากการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่สามารถครอบคลมุภาระหนีสิ้นท่ีบริษัทฯ ตอ้งจ่ายได ้อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน หรืออาจกล่าวไดว้่า บริษัทฯ ยังคงสามารถกูย้ืมเงินมาเพ่ือชาํระภาระ

ผกูพนัได ้

ในปี 2561 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนัเท่ากบั 0.47 เท่า เพ่ิมขึน้จากปี 2560 อย่างมีนยัสาํคญั โดยเพ่ิมขึน้

จาก -2.29 เท่า เป็น 0.47 เท่า ถึงแม้การจ่ายชาํระหนี้สินจะมีจาํนวนมากกว่าปีก่อนหน้าจาํนวน 34.41 ล้านบาท ก็ตาม แต่

เน่ืองจากในปี 2561 บรษิัทฯ มีเงนิสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานเท่ากบั 17.02 ลา้นบาท จึงส่งผลใหอ้ตัราส่วนความสามารถ

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง                                        (เท่า) 0.96 1.34 1.58 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็                            (เท่า) 0.70 1.03 1.29 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด                    (เท่า) (0.04) 0.42 0.68 
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ชาํระภาระผกูพนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากปี 2560 แสดงใหเ้ห็นถงึประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและความสามารถในการบรหิารเงินสด

ท่ีดียิ่งขึน้ เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

 ในปี 2562 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนัปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากปี 2561 จาก 0.47 เท่า เป็น 0.74 เท่า เน่ืองจาก

ในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเท่ากบั 59.80 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จาํนวน 

38.80 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของกาํไรกอ่นภาษีเงินได ้ซึ่งมีจาํนวน 61.06 ลา้นบาท ในปี 2562 อย่างไรก็

ตาม ในปีดงักล่าว แมก้ระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบรษิัทฯ จะไม่สามารถครอบคลมุภาระผกูพนัท่ีบรษิัทฯ ตอ้งชาํระคืนได ้

แต่บรษิัทฯ ยงัมีเงินสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ จาํนวน 

17.50 ลา้นบาท ทาํใหบ้รษิัทฯ ยงัคงมีความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัในปีดงักล่าว 

 

วงจรเงนิสด (Cash Cycle) 

 

 

 

 

วงจรเงินสดเฉล่ียของบริษัทฯ มีจาํนวน 30 วนั ซึ่งเป็น credit term ท่ีบริษัทฯ ไดใ้หก้ับลกูคา้และไดร้บัจากทางผู้พัฒนา

ระบบ สาเหตท่ีุระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ียของบรษิัทฯ ตํ่า มาจากการท่ีบรษิัทฯ ชาํระค่าใบอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท์นัที

ท่ีไดร้บัใบแจง้หนี ้ในส่วนของระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2561 และปี 2562 ท่ีมีระยะเวลาเกินกว่า credit term ท่ีบริษัทฯ ใหแ้ก่

ลกูคา้ เน่ืองจากในปี 2561 บรษิัทฯ มีลกูหนีก้ารคา้ท่ีคา้งชาํระเป็นจาํนวน 10.80 ลา้นบาท และในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย

มีลกูหนีก้ารคา้ท่ีคา้งเป็นจาํนวนรวม 24.71 ลา้นบาท ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวไปในส่วนของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น ส่งผลให้

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียมีระยะเวลายาวนานกว่า 30 วนั  

16.3.3 แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

16.3.3.1 หนีส้ิน  

 ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 54.22 ลา้นบาท และ 50.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ย

ละ 88.66 รอ้ยละ 66.76 ของสินทรพัยร์วมตามลาํดบั  ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นรวมเท่ากบั 144.85 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32.57 ของสินทรพัยร์วม 

หนีสิ้นหมนุเวียน ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 ของบริษัทฯ มีมลูค่าเท่ากับ 52.50 ลา้นบาท และ 48.24 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 85.84 และรอ้ยละ 63.75 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดับ และ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสิ้น

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย                                        (วนั) 29.35 39.28 55.18 

ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ีย                                      (วนั) 3.29 3.09 18.74 

วงจรเงินสด (Cash Cycle)                                  (วนั)            26.07 36.19 36.44 
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หมนุเวียนเท่ากับ 127.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 28.61 ของสินทรพัยร์วม ซึ่งหนีสิ้นหมนุเวียนส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ 

และบริษัทย่อยประกอบดว้ย รายไดร้บัล่วงหนา้ส่วนท่ีจะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น ซึ่งเป็นหนีสิ้น

หมนุเวียนท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในปี 2561 

จาํนวน 12.00 ลา้นบาท 

 สาํหรบัหนีสิ้นไม่หมนุเวียน ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 ของบริษัทฯ มีมลูค่าเท่ากับ 1.72 ลา้นบาท และ 2.28 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.81 และรอ้ยละ 3.01 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั และ ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีหนีสิ้น

ไม่หมุนเวียนมีมลูค่าเท่ากับ 17.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 3.96 ของสินทรพัยร์วม โดยหนีสิ้นไม่หมนุเวียนทัง้หมด 

ไดแ้ก่ รายไดร้บัล่วงหนา้และภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน รายละเอียดของหนีสิ้นท่ีสาํคญัสามารถสรุปได ้ดงันี ้ 

 

รายได้รับล่วงหน้าส่วนทีจ่ะรับรู้เป็นรายได้ภายในหน่ึงปี  

ณ สิน้ปี 2560 จนถึงปี 2562 บรษิัทฯ มีรายไดร้บัล่วงหนา้ส่วนท่ีจะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปีเพ่ิมสงูขึน้ โดยในปี  2561 

รายไดร้ับล่วงหน้าส่วนท่ีจะรับรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปีเพ่ิมขึน้จากการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของฐานลูกคา้เดิม เช่น บริษัท 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน)  และขยายฐานลูกคา้รายใหม่ เช่น บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน)  ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัรายไดร้วมท่ีปรบัตวัขึน้เช่นกนั  

สาํหรบัปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้บัล่วงหนา้ส่วนท่ีจะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปีเพ่ิมสงูขึน้ สาเหตุหลกั

มาจากการเขา้ซือ้หุน้ของบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 รายไดข้องบรษิัทย่อยไดเ้ขา้มาเป็นรายไดข้องบรษิัทฯ ดว้ย จึงส่งผล

ใหร้ายไดใ้นปี 2562 เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญั  

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ียเท่ากับ 3.09 วนั และมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้จากปีก่อน

หนา้ บริษัทฯ มี รายการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ โบนสัคา้งจ่ายเท่ากับ 2.65 ลา้นบาท ตน้ทุนการใหบ้ริการคา้งจ่ายเท่ากับ 2.20 ลา้นบาท 

เจา้หนีอ่ื้น 1.97 ลา้นบาท และเจา้หนีก้ารคา้เท่ากับ 1.41 ลา้นบาท ซึ่งเป็นยอดของ Salesforce โดย Credit Term ท่ีบริษัทฯ ไดร้บั 

เท่ากับ 1 เดือนหลงัจากไดร้บัใบแจง้หนี ้โดยรายการเจา้หนีก้ารคา้นัน้มาจากการเพ่ิมขึน้ของจาํนวนผูใ้ชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์าก

ทาง Salesforce จากลกูคา้ในกลุ่มสถาบนัการเงิน  

ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้จากปีก่อนหนา้ รายการหลกั ไดแ้ก ่โบนสัคา้ง

จ่ายเท่ากับ 13.99 ลา้นบาท และเจา้หนีก้ารคา้เท่ากับ 26.62 ลา้นบาท เน่ืองจากการเขา้ซือ้หุน้ของบริษัทย่อย ทาํใหบ้ริษัทฯ มี

รายไดจ้ากธุรกิจท่ีปรกึษาและใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และตวัแทนจาํหน่ายซอฟตแ์วรเ์พ่ิม

เขา้มา และเจา้หนีก้ารคา้ปรบัตวัสงูขึน้ นอกจากนี ้ในปี 2562 บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมีระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ียเท่ากับ 18.74 วนั 
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เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จาํนวน 15.65 วนั แต่ยงัคงอยู่ภายใต ้Credit Term ท่ีบริษัทฯ ไดร้บัจากทางผูพ้ฒันาระบบ ซึ่งเท่ากับ 1 เดือน

หลงัจากไดร้บัใบแจง้หนี ้

 

เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

บริษัทฯ มีเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินในปี 2561 เท่ากับ 12 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 15.86 ของสินทรพัย์

รวม โดยเป็นเงินกูย้ืมระยะสัน้เพ่ือใชห้มนุเวียนในกิจการ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดม้ีการชาํระคืนแลว้ทัง้จาํนวน 

 

16.3.3.2 ส่วนของเจ้าของ  

 ณ สิน้ปี 2560 และปี 2561 บรษิัทฯ มีส่วนของเจา้ของเท่ากบั 6.94 ลา้นบาท และ 25.15 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.34 

และรอ้ยละ 33.24 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั และ ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีส่วนของเจา้ของเท่ากบั 299.95 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 67.43 ของสินทรพัยร์วม 

 ณ สิน้ปี 2561 บรษิัทฯ มีส่วนของเจา้ของเท่ากบั 25.15 ลา้นบาท มีส่วนของกาํไรสะสมท่ีจดัสรรเพ่ือสาํรองตามกฎหมาย 

และส่วนท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรเท่ากับ 1.00 ลา้นบาท และ 14.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการปรบัเพ่ิมขึน้ของส่วนของเจา้ของเป็นผล

มาจากกาํไรสทุธิประจาํปีจาํนวน 18.22 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม กาํไรสทุธิปรบัตวัลดลงจากปี 2560 จาํนวน 4.76 ลา้นบาท สาเหตุ

หลกัมาจากตน้ทนุจากการใหบ้รกิาร ซึ่งปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2560 เป็นจาํนวน 27.02 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 77.58 

เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้  

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของเจา้ของจาํนวน 299.95 ลา้นบาท โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระ

แลว้เท่ากับ 37.50 ลา้นบาท มีส่วนของกาํไรสะสมท่ีจดัสรรเพ่ือสาํรองตามกฎหมาย และส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเท่ากับ 3.75 ลา้น

บาท และ 22.99 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยการปรบัเพ่ิมขึน้ของส่วนของเจา้ของเป็นผลมาจากส่วนเกินมูลค่าหุน้เท่ากับ 235.71 

ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการเขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 และกาํไรสทุธิของปี 2562 

จาํนวน 47.75 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้วมมากขึน้จาํนวน 191.96 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2561 อีก

ทัง้ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิารท่ีมีสดัส่วนลดลงจากปีก่อนหนา้  

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จาํนวน 20,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 

740 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 14.80 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 และ

บรษิัทฯ มีการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จาํนวน 75,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.30 

บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 22.50 ลา้นบาท  โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นเช็คลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 นอกจากนี ้

จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหม้ีการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 
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เป็นการจ่ายจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจาํนวน 33.00 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้มีมติใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ภายใน 2 เมษายน 2563 ซึ่งบรษิัทฯ ทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  2 เมษายน 2563  

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้ปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้

ของหุน้สามญั โดยลดมลูค่าท่ีตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 1,000 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 2,000 

หุน้ใหม่ โดยภายหลงัการเปล่ียนแปลงมลูค่าดงักล่าว จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมขึน้จาก 37,500 หุน้ เป็น 75,000,000 หุน้ นอกจากนี ้ผู้

ถือหุน้มีการอนุมัติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากหุน้สามัญจาํนวน 75,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้สามัญ 

100,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท บรษิัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั และเพ่ิมทนุกับ

กระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 

 

โครงสร้างเงนิทนุ  

ณ สิน้ปี 2560 และสิน้ปี 2561 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจา้ของเท่ากับ 7.82 เท่า และ 2.01 เท่า ตามลาํดบั 

และ ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 0.48 เท่า 

 ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนเจา้ของลดลงจากปี 2560  สาเหตุหลักมาจากการท่ีส่วนของผูถื้อหุน้

เพ่ิมขึน้จาํนวน 18.21 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 262.39 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ โดยมีรายการสาํคัญ ไดแ้ก่ 

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2561 ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 18.22 ลา้นบาท  

 ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจา้ของลดลงจากปี 2561 สาเหตหุลกัมาจากการท่ี

หนีสิ้นรวมปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 94.33 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 186.72 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ และส่วนของเจา้ของ

ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสาํคญัจากปี 2561 ซึ่งเพ่ิมขึน้จาํนวน 274.80 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1,092.64 เมื่อเทียบ

กบัปีก่อนหนา้ โดยมีรายการสาํคญั ไดแ้ก่ ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัเท่ากบั 235.71 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการลงทนุเขา้ซือ้หุน้สามญั

ของบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกัด เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้

จาํนวน 27.50 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้เท่ากับ 37.50 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิสาํหรบัปี 2562 เท่ากับ 

47.75 ลา้นบาท และเงินปันผลจ่าย 37.30 ลา้นบาท การเพ่ิมขึน้ของส่วนของเจา้ของตามท่ีไดก้ล่าวไป ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนีสิ้นต่อ

ส่วนของเจา้ของปรบัตวัลดลง เมื่อเทียบกบัปี 2561  

 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจา้ของท่ีมีแนวโนม้ลดลงในแต่ละปี แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งเงินทุน (capital structure) 

ของบริษัทฯ ท่ีใชแ้หล่งเงินทุนจากจากหนีสิ้นหรือการกูย้ืมลดนอ้ยลง ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีภาระท่ีตอ้งชาํระดอกเบีย้ลดนอ้ยลง

ดว้ยเช่นกนั 
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16.4 เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปีจากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัรา 0.44 บาทต่อหุน้ (ท่ีมลูค่าท่ีตราไวท่ี้ 0.50 บาทต่อหุน้) รวมเป็นจาํนวน 

33.00 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้มีมติใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 2 เมษายน 2563 ซึ่งจะส่งผลใหก้าํไรสะสมที่ยังไม่ได้

จัดสรรของบริษัทฯ และส่วนของเจา้ของลดลงในจาํนวน 33.00 ลา้นบาท  ทั้งนี ้การลดลงของส่วนของเจา้ของ (มิไดน้ับ

รวมถึงเงินท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีออกโดยบริษัทฯ ต่อประชาชนในครัง้นี ้และคาํนวณบนงบ

การเงินประจาํปี 2562) จะส่งผลใหอ้ัตราส่วนทางการเงินท่ีสาํคัญเปล่ียนแปลงไป ดังนี ้

 หน่วย ณ 31 ธนัวาคม 2562 ภายหลังการจ่ายเงนิปันผล 

กาํไรสะสมท่ียังไม่ไดจ้ัดสรร ลา้นบาท 22.99 -10.01(1) 

รวมส่วนของเจา้ของ ลา้นบาท 299.95 266.95 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.58 1.25 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.48 0.42 

อัตราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพัน 

(Cash Basis)  
เท่า 0.74 0.74 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 29.38 32.69 
(1) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากกาํไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีกาํไรสะสม

จาํนวน 36.81 ลา้นบาท และภายหลงัจากการจ่ายเงินปันผลครัง้นี ้บรษิัทฯ จะมีกาํไรสะสมเป็นจาํนวน 3.81 ลา้นบาท 

16.5 ปัจจัยหรืออิทธิพลทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและฐานะการเงนิในอนาคต 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแล้วจํานวน 37.50 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 

75,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึ่ง ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิต่อหุน้เท่ากับ 0.64 บาทต่อหุน้ หลงัจากท่ี

บรษิัทฯ ไดด้าํเนินการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นีจ้าํนวน 25,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนท่ีออก

และชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายเพ่ิมทนุต่อประชาชน จะทาํใหบ้รษิัทฯ มีทนุจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 50.00 ลา้น

บาท หากพิจารณาผลจากการเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ (Fully Diluted) จะทาํใหก้าํไรสทุธิต่อหุน้ (EPS) ของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 0.48 

บาทต่อหุน้ จาก 0.64 บาทต่อหุน้ ซึ่งผลกระทบดงักล่าวยงัไม่พิจารณารวมถึงส่วนเกินมลูค่าหุน้ท่ีสามญัเกิดจากการเสนอขายหุน้

เพ่ิมทนุใหแ้ก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม การท่ีจะนาํกาํไรสทุธิต่อหุน้แบบ Fully-diluted Basis มาใชน้ัน้ ควรตอ้งพิจารณาเพ่ิมเติมถึง

ผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากการนาํเงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทุนไปใชใ้นการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ ว่าจา้งบุคลากรท่ีมีความสามารถ

เพ่ิมเติม พฒันาศนูยก์ารเรียนรู ้และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน อีกทัง้ผลประโยชนอ่ื์น ๆ จาก

การเป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น ความคล่องตวัท่ีเพ่ิมขึน้ในการจดัหาแหล่งเงินทุน และภาพพจนท่ี์ดีขึน้ของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อีกดว้ย 
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1.    รายละเอียดของหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

 

1.1 ลักษณะสาํคัญของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) จาํนวน 25,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 25.00 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้

โดยรายละเอียดมีดงันี ้

ผูเ้สนอขาย : บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 

ท่ีอยู่ของผูเ้สนอขาย : 475 อาคารสิรภิิญโญ ยนิูตเลขท่ี 1801 ชัน้ท่ี 18 ถนนศรีอยธุยา แขวง

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  

ประเภทหุน้ท่ีเสนอขาย   : หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนหุน้ออกใหม่ท่ีเสนอขาย : จาํนวน 25,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 ของจาํนวนหุน้สามัญ

ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายในครัง้นี ้

มลูค่าท่ีตราไว ้ : หุน้ละ 0.50  บาท 

ราคาเสนอขาย : [] บาทต่อหุน้ 

มลูค่ารวมของหุน้ใหม่ท่ีเสนอขาย : [] บาท 

ระยะเวลาขาย : ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัท่ี [] ถึงวนัท่ี [] 

สิทธิ ผลประโยชนแ์ละเงื่อนไขอ่ืน : หุ้นสามัญเ พ่ิมทุนของบริษัท ท่ี เสนอขาย ในครั้ง นี ้ มี สิทธิและ

ผลประโยชนเ์ท่าเทียมกบัหุน้สามญัเดิมของบรษิัททกุประการ 

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย ์

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 25,000,000 หุน้ในครัง้นีม้ีสดัส่วนการเสนอขายดงันี ้

ประเภทนักลงทุน จาํนวนหุ้น สัดส่วน 

เสนอขายต่อบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ [] [] 

เสนอขายต่อผูม้ีอปุการคณุของบรษิัท [] [] 

เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานของบรษิัท [] [] 

 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้

ดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้สามญัท่ีจัดสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภทขา้งตน้ เพ่ือใหก้ารจองซือ้หุน้

สามญัครัง้นีป้ระสบความสาํเรจ็ในการขายสงูสดุ 

 

การจัดสรรหุ้นในคร้ังนีเ้ป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพยโ์ดยจัดสรรตามดุลยพินิจ

ของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพยแ์ละไม่มีการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป 

เพราะหุ้นทีจ่ัดสรรในการเสนอขายคร้ังนีมี้ไม่พอสาํหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง 

ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายหลักทรพัยแ์ต่ละราย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 จะดาํเนินการจัด

จาํหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่นกัลงทนุซึ่งจดัอยู่ในประเภทบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้

ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1) เท่านั้น จะเป็นผูด้าํเนินการจัด

จาํหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูม้ีอปุการคณุของบรษิัท กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานของบรษิัท 
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ในการพิจารณาประเภทของผูล้งทนุใหย้ึดตามนิยามท่ีกาํหนดดงัต่อไปนี ้

 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์หมายถึง ผูจ้องซือ้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ 

นิติบุคคลทั่วไปท่ีเป็นหรือเคยเป็นลูกคา้ หรือบุคคลท่ีคาดว่าจะเป็นลูกคา้ เช่น ลูกคา้ท่ีทาํการซือ้ขายหลักทรพัย ์

ลกูคา้ดา้นวาณิชธนกิจ ลกูคา้ท่ีทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เป็นตน้ หรือผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ เช่น บรษิัทคู่คา้ 

ผูใ้หค้าํปรกึษาทางธุรกิจ ผูใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นขอ้มลูทางธุรกิจ และผูแ้นะนาํลกูคา้/ธุรกจิ เป็นตน้ หรือบุคคลตาม

ดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ทัง้ท่ีเคยติดต่อ ท่ีติดต่ออยู่ในปัจจุบนั หรือผูท่ี้คาดว่า

จะไดต้ิดต่อในอนาคต รวมถึงผูท่ี้ไดเ้ขา้ร่วมฟังการนาํเสนอขอ้มลูของบริษัทและในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้

ถือหุน้ และ/หรือผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบุคคลขา้งตน้ท่ีจองซือ้หุน้ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 

ทัง้นี ้ไม่รวมถึง 

(ก) การจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัท

ย่อยของตนเอง รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการจอง

ซือ้ของผู้จองซือ้หุ้นทั้งหมด ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทธ.27/2559 เร่ือง

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงท่ีมี

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ 

(ข)  การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลท่ีบริษัทถูกหา้มมิใหจ้ดัสรรหุน้หรือจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลท่ีมีความสมัพนัธเ์กินกว่า

อัตราท่ีกาํหนด ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง การจาํหน่ายหลักทรพัยท่ี์

ออกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของบริษัทท่ีออกตราสารทุน บังคับใชต้ัง้แต่วนัท่ี 16 

ธันวาคม 2557 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

สาํหรบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ

รับประกันการจาํหน่าย จะรวมถึงนักลงทุนสถาบันท่ีเคยเป็น หรือเป็นลูกคา้ของผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและ

รบัประกันการจาํหน่าย หรือท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตอ้งการชกัชวนใหเ้ป็นลกูคา้ใน

อนาคตท่ีจองซือ้หุน้ผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ดว้ย 

  

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูล้งทนุประเภทสถาบนัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก)  ธนาคารพาณิชย ์

(ข)  บรษิัทเงินทนุ 

(ค) บริษัทหลกัทรพัยเ์พ่ือเป็นทรพัยสิ์นของตนเอง หรือเพ่ือการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพ่ือ

การจัดการโครงการลงทุนท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

หลกัทรพัย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์

(ง)  บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

(จ)  บรษิัทประกนัภยั 

(ฉ) ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบคุคลท่ีมกีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 3 

 

(ช)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ซ)  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 

(ฌ) กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(ญ) กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(ฎ) กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

(ฏ) กองทนุรวม 

(ฐ)  ผูล้งทนุต่างประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทนุตามขอ้ (ก) ถงึ  (ฏ) โดยอนโุลม 

 

ทัง้นี ้นกัลงทนุสถาบนัจะตอ้งจองซือ้หุน้ผ่านผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรบัประกนัการจดัจาํหน่ายตามท่ีระบไุว้

ในขอ้ 6.2.1 

 

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง ผูจ้องซือ้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา และ/หรือนิติบคุคลท่ีมีลกัษณะของการอุปการคุณ

ท่ีสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่บรษิัทอย่างชดัเจน ทัง้ในอดีต และปัจจบุนั ไดแ้ก ่ 

(1) ผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างการคา้ เช่น ลกูคา้ พนัธมิตรธุรกิจ คู่สญัญาทางการคา้ ผูใ้หบ้รกิารทางการคา้ ผู้

จาํหน่ายสินคา้และ/หรือเคร่ืองจกัร อปุกรณ ์เป็นตน้ 

(2) ท่ีปรกึษา / ผูใ้หค้าํปรกึษา / คาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจดา้นต่างๆ เช่น ดา้นธุรกิจ ดา้นการขายและ

การตลาด ดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นการลงทนุ ดา้นกฎหมายและภาษี เป็นตน้ 

(3) ผูท่ี้สรา้งประโยชนใ์นดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นแหล่งเงินทุน ดา้นการบริหารงาน ดา้นกลยุทธ ์ดา้นการตลาด 

ดา้นการผลิต ดา้นเทคโนโลยี ดา้นทรพัยากรบคุคล เป็นตน้ 

 

   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี [] ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี [] ได้มีมติอนุมัติการกาํหนดนิยาม

ลกัษณะผูม้ีอปุการคณุของบรษิัทตามรายละเอียดขา้งตน้ และไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของบรษิทั 

เป็นผู้มีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทท่ีจะไดร้ับการจัดสรรหุ้นตามหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษัทกาํหนด และมอบหมายให ้[] ผูต้รวจสอบภายในของบริษัท ทาํหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลติดตามการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุในส่วนของผูม้ีอปุการคณุของบรษิัท ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบรษิัทกาํหนดไว้

ขา้งตน้ 

 

ผูม้ีอปุการคณุของบรษิัทจะตอ้งจองซือ้หุน้ผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ทัง้นี ้

ไม่รวมถึง 

(ก) การจดัสรรใหแ้ก่บุคคลท่ีบริษัทถูกหา้มมิใหจ้ดัสรรหุน้หรือจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลท่ีมีความสมัพนัธแ์ละผูม้ีอปุ

การคณุเกนิกว่าอตัราท่ีกาํหนด ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.40/2557 เร่ือง การจาํหน่าย

หลักทรพัยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของบริษัทท่ีออกตราสารทุน บังคับใช้

ตัง้แต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2557 รวมถึงท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี 

ทจ. 42/2560 เร่ือง การจาํหน่ายหลักทรพัยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของ

บรษิัทท่ีออกตราสารทนุ (ฉบบัท่ี 6) ซึ่งบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2560 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 4 

 

(ข) การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์รวมทัง้กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม 

บริษัทใหญ่ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนท่ี ทธ.27/2559 เร่ือง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์บังคับใชต้ัง้แต่วันท่ี 1 

สิงหาคม 2559 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

  กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังาน

ของบริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี [] ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี [] 

ไดม้ีมติอนุมตัิการกาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรร

หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
 

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จะตอ้งจองซือ้หุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 เท่านัน้ โดยการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุของบรษิัท ใหแ้ก่นกัลงทนุในครัง้นี ้

จะมีการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทธ.27/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 

และวิธีการในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนท่ี ทจ.40/2557 เร่ือง การจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

ของบริษัทท่ีออกตราสารทุน ซึ่งมีผลบังคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 รวมถึงท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 42/2560 เร่ือง การจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้

และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของบริษัทท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 6) ซึ่งบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 

2560   

 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน ์และเงือ่นไขอืน่ 

  หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทท่ีเสนอขายจาํนวน 25,000,000 หุน้ ในครัง้นี ้มีสิทธิและผลประโยชนเ์ท่าเทียม

กบัหุน้สามญัเดิมของบรษิัททกุประการ 

 

1.4 ตลาดรองของหุน้ทีเ่สนอขาย 

บริษัทจะนาํหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง

บริษัทยื่นคาํขออนญุาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เมื่อวนัท่ี 

[] ใหพิ้จารณารบัหุน้ของบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ทัง้นี ้บรษิัท โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) ในฐานะ

ท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนจะนาํ

หลกัทรพัยข์องบริษัทเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ไดต้ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุิมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 

16 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ยกเวน้คณุสมบตัิตามขอ้ 4(3) เร่ืองการกระจายการถือหุน้ราย

ย่อย ซึ่งบริษัทจะตอ้งมีผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยไม่นอ้ยกว่า 1,000 ราย และถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25.00 

ของทุนชาํระแลว้ โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 1 หน่วยการซือ้ขาย ทั้งนี ้ภายหลังจากท่ี

บริษัทได้จําหน่ายหุ้นสามัญต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย ์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทแลว้ จะทาํใหบ้ริษัทมีคณุสมบตัิครบถว้นตามเกณฑก์ารกระจาย
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หุน้รายย่อยดงักล่าว และบรษิัทจะดาํเนินการใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รบัหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ต่อไป 

 

1.5  ข้อมูลอื่น ๆ 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ือง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ พ.ศ.2558 หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีเก่ียวข้องขายหุ้นและ

หลักทรพัยใ์นระยะเวลาท่ีกาํหนด และขอ้บังคับอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2558 

(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) กาํหนดหา้มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ก่อนวันท่ีบริษัทเสนอขายหุน้ต่อประชาชนนาํหุน้หรือ

หลกัทรพัยท่ี์อาจแปลงสภาพเป็นหุน้จาํนวนรวมกนัเท่ากับรอ้ยละ 55 ของทุนท่ีชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายใน

ครัง้นีอ้อกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีหุน้ของบริษัทเริ่มทาํการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ของบรษิัททาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ครบ 6 เดือน  ผู้

ถือหุน้ท่ีถูกสั่งหา้มดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ี

ถกูสั่งหา้มดงักล่าว และสามารถขายหุน้ส่วนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 75 ไดเ้มื่อครบกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 
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2.    ข้อจาํกดัการโอนหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

 

 หุน้สามัญของบริษัทจะโอนไดโ้ดยเสรี โดยไม่มีขอ้จาํกัดในการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุน้สามัญของบริษัทจะ

กระทาํมิไดห้ากว่าการโอนหุน้ดงักล่าวจะมีผลทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบคุคลท่ีไม่ใชบ่คุคลสญัชาตไิทยในบรษิทัมีจาํนวนเกนิ

กว่ารอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท การโอนหุน้ของบรษิัทจะสมบูรณเ์มื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ 

โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมือชื่อของผูโ้อนกับผูร้บัโอนและส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน การโอนหุน้จะใชย้นักับบริษัทได ้

เมื่อบริษัทไดร้ับคาํรอ้งขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแลว้ และจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกไดเ้มื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้

ลงทะเบียนการโอนหุน้แลว้ เมื่อนายทะเบียนหุน้ของบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหน้ายทะเบียนหุน้ของ

บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันไดร้ับการรอ้งขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกตอ้ง

สมบรูณ ์ใหน้ายทะเบียนหุน้บรษิัทแจง้แก่ผูย้ื่นคาํรอ้งขอภายใน 7 วนั การโอนหุน้ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นไปตามท่ี

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
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3.    ทีม่าของการกาํหนดราคาหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

 

 การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบรษิัทท่ีเสนอขายในครัง้นี ้พิจารณาจากอตัราส่วนราคาหุน้ต่อกาํไร

สทุธิต่อหุน้ของบริษัท  (Price to Earnings Ratio : P/E) ทัง้นี ้ราคาหุน้สามญัท่ีเสนอขายหุน้ละ [] บาท คิดเป็นอตัราส่วนราคาต่อ

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ [] เท่า โดยคาํนวณกาํไรสุทธิต่อหุน้จากผลกาํไรสุทธิในช่วง 4 ไตร

มาสยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัท่ี [] ถึงวนัท่ี [] ซึ่งเท่ากับ [] ลา้นบาท หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดของบริษทัหลงัจากการเสนอ

ขายหุน้ในครัง้นี ้(Fully Diluted) ซึ่งเท่ากบั 100,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จะไดก้าํไรสทุธิต่อหุน้เท่ากบั [] บาท

ต่อหุน้ ทัง้นี ้อตัราส่วนราคาหุน้ต่อกาํไรสทุธิดงักล่าวคาํนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยท่ียงัมิไดพิ้จารณาถึงผลการดาํเนินงาน

ในอนาคต โดยราคาเสนอขายในครัง้นีพิ้จารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และการนาํเงินระดมทุนท่ีไดจ้ากประชาชนเป็นครัง้แรกไป

ใชใ้นการขยายธุรกิจ 
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4. ข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมิณราคาหุน้ทีเ่สนอขาย 

ในการพิจาณาขอ้มลูทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการประเมินราคาหุน้ท่ีเสนอขาย บริษัท

จดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ไดแ้ก่   

1) บรษิัท [] 

2) บรษิัท [] 

ตารางสรุปขอ้มลูท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบเป็นอตัราส่วนราคาหุน้ต่อกาํไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio: “P/E”) 

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ดงันี ้
 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ตลาดรองที่จด

ทะเบียน/หมวด

ธุรกิจ 

ราคาเฉลี่ย 

(บาทต่อหุ้น)1/ 

P/E เฉลี่ย

(เท่า)2/ 

ราคา

พาร์

(บาท) 

[] [] [] [] [] [] 

[] [] [] [] [] [] 

ท่ีมา: www.setsmart.com 

หมายเหต:ุ 1) ราคาปิดต่อหุน้เฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั [] เดือนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัท่ี [] ถึงวนัท่ี [] 

2) อตัราส่วนราคาหุน้ต่อกาํไรสทุธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio: “P/E”)  คาํนวณจากขอ้มลูการซือ้ขายในช่วงระยะเวลา 

[] เดือนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัท่ี [] ถึงวนัท่ี [] 
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5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

 

- ไม่มี –  
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6. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

 

ผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด

วิธีการจองซือ้หุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วนฉบับนีต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา 

อปุสรรค หรือขอ้จาํกดัในการดาํเนินการ ทัง้นี ้เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุอยา่งเป็นธรรมและเพ่ือใหก้ารเสนอขาย

หุน้ครัง้นีป้ระสบความสาํเรจ็สงูสดุ 

 

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย ์

 การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2  

 

6.2 ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์
 

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 
 

[] 

โทรศพัท ์ [] 

โทรสาร [] 

 

6.2.2 ผู้จัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 
 

[] 

โทรศพัท ์      [] 

โทรสาร  [] 

   

 

(หากไม่ไดก้ล่าวถึงผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายราย

ใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ รวมเรียกผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายและผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่ายวา่ “ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย”์) 

 

6.3 เงือ่นไข และค่าตอบแทนในการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์

6.3.1 เงือ่นไขการจัดจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

บรษิัทไดต้กลงมอบหมายใหผู้จ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามท่ีระบใุนขอ้ 6.2 เป็นผูด้าํเนินการจาํหน่ายหุน้สามญั

เพ่ิมทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจาํนวน 25,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ [] บาท ตามสดัส่วนการเสนอ

ขายหุน้สามญัท่ีปรากฎในขอ้ 1.2 โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยม์ีขอ้ตกลงยอมรบัประกันการจาํหน่ายหุน้สามัญเพ่ิมทุน
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ของบริษัท ประเภทรบัประกนัผลการจาํหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จาํนวน (Firm Underwriting) ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขท่ี

ระบไุวใ้นหนงัสือสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายหุน้ 

อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจดัจาํหน่ายหุน้ในครัง้นี ้ 

โดยจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ทัง้จาํนวนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทัง้หมดตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.8 เมื่อเกิดเหตกุารณ์

ต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่าย  (Underwriting Agreement) หรือ 

(ข) มีเหตุการณเ์ปล่ียนแปลงในระบบการเงิน การเมือง หรือเศรษฐกิจ หรือวิธีการควบคุมการแลกเปล่ียน

การปริวรรตเงินตรา หรือเหตุการณใ์ดๆ ทัง้ในและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งในความเห็นของผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายเห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํคัญต่อราคาและ/หรือมูลค่าของหุน้

สามญัเพ่ิมทนุท่ีเสนอขาย และอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสาํเรจ็ในการเสนอขายและ

การจดัจาํหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเสนอขาย 

(ก) เมื่อมีเหตุท่ีทาํใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือหน่วยงานราชการ

สั่งระงบัหรือหยดุการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายได ้

(ข) กรณีท่ีดัชนีปิดของตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) ลดลงตํ่ากว่า [] จุด ณ เวลาใดๆ ก่อนสิน้สุด

ระยะเวลาการเสนอขายหุน้   

ทัง้นี ้รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุน้และการจดัจาํหน่ายหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ จะเป็นไปตาม

รายละเอียดและเงื่อนไขท่ีจะกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาํหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting 

Agreement) 

กรณีผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายใชสิ้ทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาํหน่ายหุน้

ดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายและผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย  จะ

ดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ใหก้บัผูจ้องซือ้แต่ละรายตามรายละเอียดท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.8 

 

6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจาํหน่าย 

บรษิัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ตามท่ี

ระบุในขอ้ 6.2 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ [] บาท โดยจะชาํระเงินตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายหุน้ 

 

6.3.3 ประมาณการจาํนวนเงนิทีบ่ริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรัพย ์

หุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชนจาํนวน 25,000,000  หุน้ ในราคาหุน้ละ [] บาท [] บาท 

หกั  ค่าใชจ้า่ยในการเสนอขายหลกัทรพัย ์ [] บาท 

จาํนวนเงินค่าหุน้ท่ีบรษิัทจะไดร้บัประมาณ [] บาท 

จาํนวนเงินค่าหุน้ท่ีบรษิัทจะไดร้บัต่อหุน้ประมาณ [] บาท 
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 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างตน้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

6.3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย ์

ค่าธรรมเนียมคาํขออนญุาตเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุท่ีออกใหม ่ [] บาท 

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้สามญั [] บาท 

ค่าธรรมเนียมการยื่นคาํขอใหร้บัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน [] บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน* [] บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพ่ิมทนุ []              บาท 

ค่าธรรมเนียมการรบัประกนัการจาํหน่ายและจดัจาํหน่าย [] บาท 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรกึษา (ท่ีปรกึษาทางการเงิน และท่ีปรกึษากฏหมาย) [] บาท 

ค่าพิมพห์นงัสือชีช้วน ใบจองซือ้หุน้ ค่าโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์                 

[] 

บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ [] บาท 

หมายเหต ุ: ค่าใชจ้า่ยขา้งตน้ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 

                  * ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

 

6.4 วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย ์

สาํหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์

   ผูป้ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทสามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญั 

ไดท่ี้สาํนักงานและสาขาของผูจ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ไดต้ัง้แต่วันท่ี [] ถึงวันท่ี []ในวนัและ

เวลาทาํการของสาํนกังานของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. 

 

สาํหรับผู้มีอุปการคณุของบริษทั 

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสามัญ ได้ท่ีสาํนักงานและสาขาของผูจ้ัดการการ

จาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ไดต้ัง้แต่วนัท่ี [] ถึงวนัท่ี [] ในวนัและเวลาทาํการของ

ผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. 

 

 สาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 

  สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญั ไดท่ี้สาํนกังานและสาขาของผูจ้ดัการการ

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ไดต้ัง้แตว่นัท่ี [] ถึงวนัท่ี [] ในวนัและเวลาทาํการของ

ผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. 

 

ทัง้นี ้บคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ผูม้ีอปุการคณุของบรษิัท และกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/

หรือพนกังานของบรษิัทสามารถดาวนโ์หลด (Download) หนงัสือชีช้วนซึ่งมีขอ้มลูไม่แตกต่างจากหนงัสือชีช้วนท่ียื่นตอ่
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สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์จาก Website ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี www.sec.or.th เพ่ือศกึษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ครัง้นีไ้ดก้่อนทาํการจองซือ้

หุน้สามญั 

 

6.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย ์

ผูจ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัย ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 จะดาํเนินการมิใหม้ีการจัดสรรหุ้นท่ีเสนอขายใหแ้ก่ตนเอง ผูจ้ัด

จาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์รว่มจดัจาํหน่าย กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย

ของตนเอง รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักล่าวทัง้หมด ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ขอ้ 20 (2) เวน้แต่เป็น

การจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการจองซือ้ทัง้หมด หรือเป็นการจดัสรรหุน้เฉพาะกรณีท่ีเป็นกองทุนหรือนิติบุคคล ซึ่งสามารถ

ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของประกาศดงักล่าว และจะไม่จดัสรรหุน้สามญัท่ี

เสนอขายใหแ้ก่บุคคลท่ีบริษัทถกูหา้มมิใหจ้ดัสรรหุน้ หรือเกินกว่าอตัราท่ีประกาศกาํหนด ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง การจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของบริษัทท่ี

ออกตราสารทุน ซึ่งใชบ้ังคบัตัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2557 เป็นตน้ไป (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เวน้แต่เป็นการจดัสรร

หลกัทรพัยท่ี์เหลือจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด 

 

บรษิัทมีการจดัสรรหุน้ในครัง้นี ้แบ่งออกเป็น [] ส่วน ตามท่ีอนมุตัิในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี []เมื่อ

วนัท่ี [] ดงันี ้

1.เสนอขายต่อบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ : [] หุน้ 

2. เสนอขายตอ่ผูม้ีอปุการคณุของบรษิัท 

3. เสนอขายตอ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานของบรษิัท 

: 

: 

[] หุน้ 

[] หุน้ 

รวมทัง้สิน้ :            [] หุ้น 

 

ทัง้นี ้สดัส่วนในการเสนอขายใหก้บับคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยจะเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท อย่างไร

ก็ตาม ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใชด้ลุยพินิจในการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้ท่ี

จดัสรรใหแ้ก่นกัลงทนุในแต่ละประเภท เพ่ือทาํใหก้ารจองซือ้หุน้ครัง้นีป้ระสบความสาํเรจ็ในการขายสงูสดุ 

อน่ึง การจดัสรรหุน้สามญัในครัง้นีเ้ป็นการปฏิบตัิเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัคณุสมบตัิท่ีกาํหนดตามขอ้ 4(3) เร่ืองการ

กระจายการถือหุน้รายย่อย ภายใตข้อ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ืองการรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็น หลกัทรพัย์

จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

6.5.1 วิธีการจัดสรรหุ้นจาํนวน [] หุ้น ให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์

การจดัสรรสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจ

ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 โดยจะทาํการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรือ ในจาํนวนมากนอ้ยเท่าใดก็ได ้

http://www.sec.or.th/
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หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใดก็ไดห้ากจดัเตรียมเอกสารไม่ครบถว้น และหากยอดจองซือ้หุน้ของผูม้ีอุปการ

คณุของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยค์รบตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิด

รบัจองซือ้หุน้ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 

6.5.2  วิธีการจัดสรรหุ้นจาํนวน [] หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท  

การจัดสรรสิทธิในการจองซือ้หุน้แก่ผูม้ีอุปการคุณของบริษัท ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ

บริษัท โดยผู้ท่ีจะไดร้ับการจัดสรรจะตอ้งเป็นไปตามลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริษัทตามท่ีไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี [] เมื่อวนัท่ี [] ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษัท จะทาํการจดัสรรหุน้ในจาํนวนมาก

นอ้ยเท่าใดก็ได ้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้หากผูจ้องซือ้จดัเตรียมเอกสารไม่ครบถว้น  และหากยอด

จองซือ้หุน้ของผูม้ีอุปการคณุของบริษัทครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย

ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรบัจองซือ้หุน้ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 

6.5.3  วิธีการจัดสรรหุ้นจาํนวน [] หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 

 [] 

 

6.6  วันและวิธีการจอง และการชาํระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย ์

รายละเอียดวิธีการจองและการชาํระเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัยม์ดีงัต่อไปนี ้

 

6.6.1 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลตามดลุยพินิจของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์จะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้ขัน้ตํ่าจาํนวน 1,000 หุน้ และเป็นจาํนวนทวีคูณของ 100 หุน้ ผูจ้องซือ้

จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้ ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลง

ลายมือชื่อตามท่ีกาํหนด หากผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั

ของนิติบุคคลนั้นพรอ้มประทับตราสาํคญัของบริษัท (ถา้มี) และแนบเอกสารตามรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

 ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : 

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือใน

กรณีท่ีไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชน ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 

หลกั และสาํเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง (ในกรณีท่ีสาํเนาบัตรขา้ราชการหรือสาํเนาบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ ไม่ไดร้ะบุ

หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจาํตัวประชาชน 13 

หลกัพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) และในกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบสาํเนา
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บัตรประจาํตัวประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถา้มี) (ท่ียังไม่หมดอายุ) และแนบสาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) (ท่ียงัไม่หมดอายุ) และสาํเนา

ทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูป้กครอง 

 ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : 

สาํเนาหนังสือเดินทาง หรือสาํเนาใบต่างดา้ว (ท่ียังไม่หมดอายุ) พรอ้มลงนามรับรองสาํเนา

ถูกตอ้ง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว ์จะตอ้งแนบหลักฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นไดโ้ดย

ถกูตอ้งตามกฏหมาย) โดยลายมือชื่อนัน้จะตอ้งตรงกับลายมือชื่อท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : 

สาํเนาหนงัสือรบัรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลา

จองซือ้ พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้มีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ

ประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) และแนบสาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน สาํเนาใบ

ต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) (ท่ียงัไม่หมดอายุ) ของผูม้ีอาํนาจลงนาม

ของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : 

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบังคับ และหนังสือรับรองนิติบุคคล  (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของ

ระยะเวลาจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาใบต่างดา้ว 

(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้ง ทัง้นี ้สาํเนาเอกสารทัง้หมดตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public 

และรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ีของสถานทตูไทยหรือกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจ้ดัทาํหรือรบัรอง

ความถกูตอ้งท่ีมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลาจองซือ้ 

 ในกรณีท่ีมีการมอบอาํนาจให ้Custodian จองซือ้หุน้แทน : ตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจให ้

Custodian ดาํเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซือ้จะลงนามโดย Custodian และ

จะตอ้งมีหนงัสือของ Custodian ท่ีระบุรายชื่อผูม้ีอาํนาจลงนาม พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตัว

ประชาชน (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ ของผูม้ีอาํนาจลงนามอีก 1 ฉบบั พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ไดผ่้านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ

ลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการ

จัดทาํแบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) กับผูจ้ัดจาํหน่าย

หลกัทรพัยแ์ลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ ใหผู้จ้องซือ้ดาํเนินการกรอกใบ

จองซือ้หุน้ ลงนามตามตวัอย่างลายมือชื่อท่ีใหไ้วก้บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และจดัส่งใบจอง

ซือ้หุน้ใหผู้จ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัย ์โดยไม่ตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 
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ประกอบการจองซือ้ ทั้งนี ้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวข้างตน้ ผู้จองซือ้จะตอ้งแนบ

เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้น และชัดเจน 

พร้อมลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อท่ีให้ไว้กับผู้จัดจําหน่าย เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ 

 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ประสงคท่ี์จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 

เพ่ือขา้พเจา้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกแบบ “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท่ี้

ประสงคน์าํหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” พรอ้มลง

ลายมือชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ัดจาํหน่ายหลกัทรพัย ์เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นตาม

กฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล

ต้องกรอก “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ

บุคคล” เพ่ิมเติมด้วย เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซื ้อ โดยจัดส่งให้แก่ผู้จัดจําหน่าย

หลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 

(ข)   ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางดังกล่าวได้ท่ีสาํนักงานและสาขาของผู้จัดจําหน่าย

หลกัทรพัยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 

16.00 น. ของวนัท่ี [] ถึงวนัท่ี [] 

(ค)   ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงินคา่จองซือ้หุน้ตามจาํนวนท่ีจองซือ้ ณ วนัจองซือ้ ดงันี ้

1) หากทาํการจองซือ้ในวนัท่ี [] ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ วนัท่ี [] ตัง้แต่

เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งชาํระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจาํนวน

ท่ีจองซือ้ โดยชาํระเป็นเงินโอนผ่านระบบท่ีสามารถระบุขอ้มลูอา้งอิง (Reference Code) ท่ีชดัเจน 

ตวัอย่างเช่น ระบบ Bill Payment  เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” 

หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์ท่ีสามารถ

เรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนักหักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วันทาํการ โดยหาก

ชาํระเป็นเช็คใหล้งวนัท่ี [] หรือวนัท่ี [] เท่านัน้ และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับ

ชื่อผู้จองซือ้เท่าน้ัน หากชาํระเป็นแคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ใหล้งวนัท่ีภายหลงัวนัท่ีหนงัสือ

ชี ้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันท่ี  [] ทั้งนี ้ การชําระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบเงินโอน

อัตโนมัติ (ATS) จะกระทาํไดเ้ฉพาะผู้จองซือ้ท่ีไดเ้ปิดบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพยก์ับผูจ้ัด

จาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ท่ีไดด้าํเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงินเพ่ือชาํระคา่จอง

โดยอตัโนมตัิ (ATS) และระบบโอนอตัโนมตัิดงักล่าวมีผลบงัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

ทัง้นีผู้จ้องซือ้ท่ีชาํระค่าจองซือ้หุน้สามญัดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ให้

ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 พรอ้มทัง้เขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่

และเบอรโ์ทรศพัทท่ี์ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ตล่ะราย จะดาํเนินการ

โอนเงินของยอดจองซือ้รวมในส่วนของตนเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยต์่อไป 
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2) หากทาํการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี [] และวนัท่ี [] ตัง้แต่

เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซือ้จะตอ้งชาํระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตาม

จาํนวนท่ีจองซือ้ โดยชาํระเป็นเงินโอน (Good Fund) ผ่านระบบท่ีสามารถระบุขอ้งมลูอา้งอิง 

(Reference Code) ท่ีชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill Payment หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือท่ี

เรียกว่า “Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”) เท่านัน้ 

(ง)   ผูจ้องซือ้จะตอ้งนาํใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซือ้ตามขอ้ 6.6.1 (ก) พรอ้มเงินค่าจองซือ้

หุ้นตามข้อ 6.6.1 (ค) มายื่นความจํานงในการจองซือ้หุ้นและชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นได้ท่ี

สาํนกังานของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 แต่ละรายตามสถานท่ีท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 

ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี [] ถึงวนัท่ี [] โดยในการจองซือ้ เจา้หนา้ท่ีรบั

จองซือ้จะลงลายมือชื่อรบัจองเพ่ือเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(จ)   ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 จะนาํเช็ค แคชเชียรเ์ชค็ หรือ ดร๊าฟท ์ของผูจ้องซือ้ทกุราย

เขา้บญัชีของตนเพ่ือเรียกเกบ็เงนิ และจะตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายท่ีธนาคาร

ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชยีรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ไดจ้ากการเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

(ฉ)   ผูจ้องซือ้ท่ียื่นความจาํนงในการจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้หุน้สามญัแลว้ จะขอยกเลิกการจอง

ซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้เวน้แต่เกดิกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตกุารณอ่ื์นใดท่ีทาํใหบ้รษิัท ตอ้ง

ระงบัและ/หรือหยดุการเสนอขายหลกัทรพัย ์และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย

ไดท้ัง้นี ้ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ท่ี

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 6.6.1 (1) (ก) – (ง) ได ้

(2) การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online)  

ผูจ้องซือ้ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ท่ีสามารถใหบ้รกิาร

จองซือ้หุน้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) ไดแ้ก่ [] จะสามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ท่ีสามารถใหบ้รกิารจองซือ้หุน้ผ่านระบบนีไ้ด ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2  

ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดาํเนินการจดัทาํแบบประเมิน

ความสามารถรบัความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 แลว้ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่า

ดว้ยการจดัเกบ็ภาษีบคุคลสหรฐัอเมรกิา (US Person) ท่ีอยู่นอกสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account 

Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ก่อนการจองซือ้ โดยผู้

จดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ท่ีสามารถใหบ้รกิารจองซือ้หุน้ผ่านระบบออนไลนจ์ะตอ้งมกีาร

ควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนท่ี์รดักมุเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้

ไดโ้ดยใชช้ื่อผูใ้ช ้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password login) และผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัวา่ได้

ศกึษาขอ้มลูสรุป (Executive Summary) หรือหนงัสือชีช้วนเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ก่อนการส่งคาํสั่ง
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จองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนของหลกัทรพัยด์งักล่าว   โดยผู้

จองซือ้ไมต่อ้งแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้  ทัง้นี ้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์สามารถ

ใหบ้รกิารจองซือ้หุน้ผ่านระบบออนไลนจ์ะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนและเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของ

หลกัทรพัย ์ (Executive Summary) ในเว็บไซต ์ (Website) ของผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย ทัง้นี ้ วิธีปฏิบตักิารจองซือ้ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละ

รายกาํหนดเพ่ิมเตมิสาํหรบัลกูคา้ของตนในภายหลงั 

(ก)   ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท่ี้เว็บไซตข์องผูจ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัย ์(เฉพาะรายท่ีเปิดรบัจองซือ้

ผ่านทางระบบออนไลน)์ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 

น. ของวนัท่ี [] ถึงวนัท่ี [] 

(ข)   ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้ตามจาํนวนท่ีจองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยชาํระเป็นเงินโอนผ่าน

ระบบท่ีสามารถระบุข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ท่ีชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill 

Payment  เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) 

(ค)   ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรพัยจ์ะดาํเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซือ้ทุกราย และอาจจะ

พิจารณาตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้

(ง)   ผูจ้องซือ้ท่ียื่นความจาํนงในการจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้หุน้สามญัแลว้ จะขอยกเลิกการจอง

ซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้เวน้แต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณอ่ื์นใดท่ีทาํใหบ้ริษัท ตอ้ง

ระงบัและ/หรือหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย

ไดท้ั้งนี ้ผูจ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัยต์ามขอ้ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ท่ี

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 6.6.1 (2) (ก) – (ค) ได ้

(จ)   หากผูจ้องซือ้ไม่สามารถดาํเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์ผูจ้องซือ้สามารถทาํการจองซือ้

ตามวิธีการจองในขอ้ 6.6.1 (1) ได ้

(3) การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพทบ์ันทกึเทป   

(ก) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านผูแ้นะนาํการลงทนุ/ผูต้ิดต่อผูล้งทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์าม

ขอ้ 6.2 ท่ีสามารถใหบ้รกิารจองซือ้หุน้ผ่านวิธีนีไ้ด ้ไดแ้ก่ [] โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบญัชซีือ้

ขายหลกัทรพัยห์รือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ซึ่งผ่านขัน้ตอนการ

รู ้จักลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเ ก่ียวกับลูกค้า (Know Your  Customer & 

Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดาํเนินการจัดทาํแบบประเมินความสามารถรบั

ความเส่ียง (Suitability Test) กับผูจ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัยต์ามขอ้ 6.2 แลว้ภายในระยะเวลาไม่

เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ และไดด้าํเนินการจัดทาํแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าดว้ยการ

จัดเก็บภาษีบุคคลสหรฐัอเมริกา (US Person) ท่ีอยู่นอกสหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax 

Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพยต์ามข้อ 6.2 ก่อนการจองซือ้ผ่านทาง

โทรศพัทบ์นัทึกเทป โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ท่ีสามารถใหบ้ริการจองซือ้หุน้ผ่าน

วิธีนีจ้ะตอ้งมีการควบคมุดูแลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทปท่ีรดักุมเพียงพอ และผูจ้อง
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ซือ้ตอ้งยืนยันว่าไดศ้ึกษาขอ้มูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชีช้วนเป็นท่ีเรียบรอ้ย

แลว้ก่อนการจองซือ้ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนของหลกัทรพัยด์งักล่าว โดยผูจ้องซือ้ไม่

ตอ้งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ท่ีสามารถ

ใหบ้รกิารจองซือ้หุน้ผ่านวิธีนีจ้ะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนและเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์

(Executive Summary) ในเว็บไซต ์(Website) ของตน โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ (ข) – (ญ) ดงันี ้

(ข)   ผูแ้นะนาํการลงทนุของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ท่ีสามารถใหบ้รกิารจองซือ้หุน้ผ่าน

วิธีนีต้อ้งแจ้งการจัดสรรจาํนวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศัพทบ์ันทึกเทป โดยระบุ

จาํนวนหุน้ท่ีจัดสรร ราคาท่ีเสนอขาย จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระ การฝากหุน้ วิธีการและวันท่ีตอ้ง

ชาํระราคา และแจง้ใหท้ราบว่าผูจ้องซือ้สามารถศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามญั

เพ่ิมทุนในหนงัสือชีช้วนผ่านเว็บไซต ์(Website) ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์หรือจากหนงัสือชี ้

ชวนผ่าน  www.sec.or.th   

(ค)   ผูแ้นะนาํการลงทนุของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ท่ีสามารถใหบ้รกิารจองซือ้หุน้ผ่าน

วิธีนีต้อ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป เช่น เลขประจาํตวัประชาชน 

วันเดือนปีเกิด ธนาคารท่ีใชช้าํระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมตัิ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer 

System” หรือ “ATS”) กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์หรือชื่อผูแ้นะนาํการลงทนุ เป็นตน้  

(ง)   ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุในหนงัสือชี ้

ชวนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) และยินยอมผกูพนัตาม

หนงัสือชีช้วนของหลกัทรพัยด์งักล่าว 

(จ)   ผูแ้นะนาํการลงทนุของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ท่ีสามารถใหบ้รกิารจองซือ้หุน้ผ่าน

วิธีนี ้ เมื่อรบัคาํยืนยนัพรอ้มรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป ตอ้งบนัทึกคาํสั่ง

การจองซือ้ผ่านระบบท่ีจดัเตรียมไว ้โดยระบบจะแสดงขอ้มลูการจองผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป 

ชื่อผูแ้นะนาํการลงทนุ วนัและเวลาบนัทึกการจองซือ้ผ่านระบบ 

(ฉ)   ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทปกบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ (เฉพาะรายท่ี

เปิดรบัจองซือ้ผ่านทางการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป) ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ 

ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี [] ถึงวนัท่ี [] 

(ช)  ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้ตามจาํนวนท่ีจองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยชาํระเป็นเงินโอนผ่าน

ระบบท่ีสามารถระบุข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ท่ีชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill 

Payment เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) 

(ซ)   ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรพัยจ์ะดาํเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซือ้ทุกราย และอาจจะ

พิจารณาตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้

(ฌ)   ผูจ้องซือ้ท่ียื่นความจาํนงในการจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้หุน้สามญัแลว้ จะขอยกเลิกการจอง

ซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้เวน้แต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณอ่ื์นใดท่ีทาํใหบ้ริษัท ตอ้ง

ระงบัและ/หรือหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย
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ไดท้ั้งนี ้ผูจ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัยต์ามขอ้ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ท่ี

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 6.6.1 (3) (ก) – (ช) ได ้

(ญ)   หากผูจ้องซือ้ไม่สามารถดาํเนินการจองซือ้ผ่านเทป ผูจ้องซือ้สามารถทาํการจองซือ้ตามวิธีการ

จองในขอ้ 6.6.1 (1) ได ้

 

6.6.2 ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอุปการคณุของบริษทั 

ผูจ้องซือ้ประเภทผูม้ีอปุการคณุของบรษิัทจะตอ้งปฏิบตัติามวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

(ก)   ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้ขัน้ต ํ่าจาํนวน 1,000 หุน้ และเป็นจาํนวนทวีคูณของ 100 หุน้ ผูจ้อง

ซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้ ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลง

ลายมือชื่อตามท่ีกาํหนด หากผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั

ของนิติบุคคลนัน้พรอ้มประทับตราสาํคญัของบริษัท (ถา้มี) และแนบเอกสารตามรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

 ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : 

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือใน

กรณีท่ีไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชน ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 

หลกั และสาํเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง (ในกรณีท่ีสาํเนาบัตรขา้ราชการหรือสาํเนาบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ ไม่ไดร้ะบุ

หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจาํตัวประชาชน 13 

หลกัพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) และในกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบสาํเนา

บัตรประจาํตัวประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถา้มี) (ท่ียังไม่หมดอายุ) และแนบสาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/ มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) (ท่ียงัไม่หมดอายุ) และสาํเนา

ทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูป้กครอง 

 ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : 

สาํเนาหนังสือเดินทาง หรือสาํเนาใบต่างดา้ว (ท่ียังไม่หมดอายุ) พรอ้มลงนามรับรองสาํเนา

ถูกตอ้ง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว ์จะตอ้งแนบหลักฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นไดโ้ดย

ถกูตอ้งตามกฏหมาย) โดยลายมือชื่อนัน้จะตอ้งตรงกับลายมือชื่อท่ีลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย : 

สาํเนาหนงัสือรบัรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาํคญัของนิติ

บุคคล (ถา้มี) และแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือ
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เดินทาง (แลว้แต่กรณี) (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ ของผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้ม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ : 

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบังคับ และหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของ

ระยะเวลาจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาใบต่างดา้ว 

(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้ง ทัง้นี ้สาํเนาเอกสารทัง้หมดตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public 

และรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ีของสถานทตูไทยหรือกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจ้ดัทาํหรือรบัรอง

ความถกูตอ้งท่ีมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัสดุทา้ยของระยะเวลาจองซือ้ 

 ในกรณีท่ีมีการมอบอาํนาจให ้Custodian จองซือ้หุน้แทน : ตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจให ้

Custodian ดาํเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซือ้จะลงนามโดย Custodian และ

จะตอ้งมีหนงัสือของ Custodian ท่ีระบุรายชื่อผูม้ีอาํนาจลงนาม พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตัว

ประชาชน (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ ของผูม้ีอาํนาจลงนามอีก 1 ฉบบั พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ไดผ่้านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ

ลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการ

จัดทาํแบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) กับผูจ้ัดจาํหน่าย

หลกัทรพัยแ์ลว้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ ใหผู้จ้องซือ้ดาํเนินการกรอกใบ

จองซือ้หุน้ ลงนามตามตวัอย่างลายมือชื่อท่ีใหไ้วก้บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และจดัส่งใบจอง

ซือ้หุน้ใหผู้จ้ดัการการจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย โดยไม่ตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD 

และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ ผู้

จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง 

ครบถ้วน และชัดเจน พรอ้มลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อท่ีให้ไว้กับผู้จัดจาํหน่าย

หลกัทรพัย ์เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ 

 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ประสงคท่ี์จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 

เพ่ือขา้พเจา้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกแบบ “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท่ี้

ประสงคน์าํหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” พรอ้มลง

ลายมือชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ัดการการจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซือ้หุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และ

หากผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคลตอ้งกรอก “แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 

STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพ่ิมเติมดว้ย เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยจดัส่งใหแ้ก่

ผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ตามขอ้ 6.2.1 
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(ข)   ผู้จองซือ้ตอ้งชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นตามจาํนวนท่ีจองซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยผ่านระบบ Bill 

Payment  

(ค)   ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายอาจจะจะตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของ

ผูจ้องซือ้รายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทท่ี์ไดเ้รียกเก็บ

เงินครัง้แรก และผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายจะดาํเนินการโอนเงินของ

ยอดจองซือ้รวมในส่วนของตนใหแ้ก่บรษิัท ต่อไป 

(ง)   ผูจ้องซือ้ท่ียื่นความจาํนงในการจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้หุน้สามญัแลว้ จะขอยกเลิกการจอง

ซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้เวน้แต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตกุารณอ่ื์นใดท่ีทาํใหบ้รษิัท ตอ้งระงบั

และ/หรือหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายไดท้ัง้นี ้

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้

จองซือ้ท่ีดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 6.6.2 (1) (ก) – (ค) ได ้

 

(2) การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online)  

(ก)    ผูจ้องซือ้ท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยก์ับผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย

ตามขอ้ 6.2.1 ท่ีสามารถใหบ้รกิารจองซือ้หุน้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) ไดแ้ก่ [] จะสามารถ

จองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายตามขอ้ 

6.2.1 ท่ีสามารถใหบ้ริการจองซือ้หุน้ผ่านระบบนีไ้ด ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบญัชีซือ้ขาย

หลกัทรพัยห์รือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กับผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตาม

ข้อ 6.2.1  ซึ่งผ่านขั้นตอนการรูจ้ักลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ 

(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดาํเนินการจดัทาํแบบ

ประเมินความสามารถรับความเส่ียง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกันการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 แลว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ และได้

ดาํเนินการจัดทาํแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าดว้ยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรฐัอเมริกา 

(US Person) ท่ีอยู่นอกสหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ก่อนการจองซือ้ โดยผูจ้ดัการ

การจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ท่ีสามารถใหบ้ริการจองซือ้หุน้ผ่าน

ระบบออนไลนจ์ะตอ้งมีการควบคมุดูแลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนท่ี์รดักุมเพียงพอ สามารถ

ตรวจสอบตัวตนของผูจ้องซือ้ไดโ้ดยใชช้ื่อผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password login) 

และผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยันว่าไดศ้ึกษาขอ้มลูสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชีช้วนเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ก่อนการส่งคาํสั่งจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือชีช้วน

ของหลกัทรพัยด์งักล่าว   โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้  ทัง้นี ้ผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนและเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญั

ของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ในเว็บไซต ์(Website) ของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและ
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รับประกันการจาํหน่าย ทั้งนี ้วิธีปฏิบัติการจองซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนท่ี

ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรับลูกคา้ของตนใน

ภายหลงั 

(ข)   ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท่ี้เว็บไซตข์องผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย 

ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี [] ถึงวนัท่ี 

[] 

(ค)    ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้ตามจาํนวนท่ีจองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยชาํระเป็นเงินโอนผ่าน

ระบบท่ีสามารถระบขุอ้มลูอา้งอิง (Reference Code) ท่ีชดัเจน ตวัอย่างเช่น ระบบ Bill Payment 

เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) 

(ง)   ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายจะดาํเนินการเรียกเก็บเงินจากบญัชีผูจ้อง

ซือ้ทกุราย และอาจจะพิจารณาตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายท่ีไม่สามารถเรียก

เก็บเงินได ้

(จ)   ผูจ้องซือ้ท่ียื่นความจาํนงในการจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้หุน้สามญัแลว้ จะขอยกเลิกการจอง

ซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้เวน้แต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณอ่ื์นใดท่ีทาํใหบ้ริษัท ตอ้งย

ระงบัและ/หรือหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย

ไดท้ัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจอง

ซือ้ของผูจ้องซือ้ท่ีดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 6.6.2 (2) (ก) – (ค) ได ้

(ฉ)   หากผูจ้องซือ้ไม่สามารถดาํเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์ผูจ้องซือ้สามารถทาํการจองซือ้

ตามวิธีการจองในขอ้ 6.6.2 (1) ได ้

 

(3) การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพทบ์ันทกึเทป   

(ก)  ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านผูแ้นะนาํการลงทุน/ผูต้ิดต่อผูล้งทุนของผูจ้ัดการการจัดจาํหน่าย

และรบัประกันการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ท่ีสามารถใหบ้ริการจองซือ้หุน้ผ่านวิธีนีไ้ด ้ไดแ้ก่ [] 

โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือบัญชีประเภทอ่ืนๆ กับผูจ้ดัการการจัด

จาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบ

เพ่ือทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your  Customer & Customer Due Diligence : KYC 

/ CDD) และดาํเนินการจัดทาํแบบประเมินความสามารถรบัความเส่ียง (Suitability Test) กับ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 แลว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 

ปีก่อนการจองซือ้ และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการจดัเก็บภาษี

บคุคลสหรฐัอเมรกิา (US Person) ท่ีอยู่นอกสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance 

Act : FATCA) กับผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ก่อนการ

จองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป โดยผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตาม

ขอ้ 6.2.1 ท่ีสามารถใหบ้ริการจองซือ้หุน้ผ่านวิธีนีจ้ะตอ้งมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ผ่านทาง
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โทรศัพทบ์ันทึกเทปท่ีรดักุมเพียงพอ และผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัว่าไดศ้ึกษาขอ้มลูสรุป (Executive 

Summary) หรือหนงัสือชีช้วนเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ก่อนการจองซือ้ และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือ

ชีช้วนของหลักทรพัยด์ังกล่าว โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทั้งนี ้

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ท่ีสามารถใหบ้รกิารจองซือ้หุน้

ผ่านวิธีนี ้จะจัดให้มีหนังสือชี ้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive 

Summary) ในเว็บไซต ์(Website) ของตน โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ (ข) – (ญ) ดงันี ้

(ข)   ผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ท่ี

สามารถใหบ้ริการจองซือ้หุน้ผ่านวิธีนีต้อ้งแจง้การจดัสรรจาํนวนหุน้จองใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ผ่านทาง

โทรศัพทบ์ันทึกเทป โดยระบุจาํนวนหุน้ท่ีจดัสรร ราคาท่ีเสนอขาย จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระ การ

ฝากหุ้น วิธีการและวันท่ีต้องชาํระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซือ้สามารถศึกษาข้อมูล

เก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในหนังสือชีช้วนผ่านเว็บไซต ์(Website) ของผูจ้ัดการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายหรือจากหนงัสือชีช้วนผ่าน  www.sec.or.th 

(ค)   ผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ท่ี

สามารถใหบ้ริการจองซือ้หุน้ผ่านวิธีนีต้อ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึก

เทป เช่น เลขประจาํตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด ธนาคารท่ีใชช้าํระโดยวิธีเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือ

ท่ี เ รียกว่า  “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่าย หรือชื่อผูแ้นะนาํการลงทนุ เป็นตน้  

(ง)   ผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกับการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนในหนงัสือชี ้

ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาํคัญของหลักทรัพย ์(Executive Summary) และยินยอมผูกพัน

ตามหนงัสือชีช้วนของหลกัทรพัยด์งักล่าว 

(จ)   ผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ท่ี

สามารถใหบ้ริการจองซือ้หุน้ผ่านวิธีนี ้เมื่อรบัคาํยืนยันพรอ้มรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทาง

โทรศัพทบ์ันทึกเทป ตอ้งบันทึกคาํสั่งการจองซือ้ผ่านระบบท่ีจัดเตรียมไว ้โดยระบบจะแสดง

ขอ้มลูการจองผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป ชื่อผูแ้นะนาํการลงทุน วนัและเวลาบนัทึกการจองซือ้

ผ่านระบบ 

(ฉ)   ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทปกบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่ายภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 

[] ถึงวนัท่ี [] 

(ช)   ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้ตามจาํนวนท่ีจองซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยชาํระเป็นเงินโอน

ผ่านระบบท่ีสามารถระบุขอ้งมูลอ้างอิง (Reference Code) ท่ีชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill 

Payment เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) 
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(ซ)   ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายจะดาํเนินการเรียกเก็บเงินจากบญัชีผูจ้อง

ซือ้ทุกราย และอาจจะพิจารณาตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายท่ีไม่สามารถเรียก

เก็บเงินได ้

(ฌ)   ผูจ้องซือ้ท่ียื่นความจาํนงในการจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้หุน้สามญัแลว้ จะขอยกเลิกการจอง

ซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้เวน้แต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณอ่ื์นใดท่ีทาํใหบ้ริษัท ตอ้ง

ระงบัและ/หรือหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย

ไดท้ัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจอง

ซือ้ของผูจ้องซือ้ท่ีดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ 6.6.2 (3) (ก) – (ช) ได ้

(ญ)   หากผูจ้องซือ้ไม่สามารถดาํเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์ผูจ้องซือ้สามารถทาํการจองซือ้

ตามวิธีการจองในขอ้ 6.6.2 (1) ได ้

  

6.6.3 ผู้จองซือ้ประเภท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 

[] 

6.7  การจัดสรรในกรณีทีมี่ผู้จองซือ้หลักทรัพยเ์กินกว่าจาํนวนหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

หากมีผูจ้องซือ้หุน้สามญัเกินกว่าจาํนวนหุน้ท่ีจดัสรรใหต้ามท่ีระบใุนขอ้ 1.2 ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามท่ีระบุ

ในขอ้ 6.2 จะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัสรรหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.6 สาํหรบัผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจัดสรร

หรือไดร้บัจดัสรรนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจองซือ้จะไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้ตามรายละเอียดในขอ้ 6.8  

 

6.8  วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย ์

6.8.1 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้หรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนท่ีจองซือ้ 

ผูจ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัยต์ามขอ้ 6.2 รายท่ีเป็นผูร้บัจองซือ้จากผูจ้องซือ้ท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรรรายนั้นๆ จะ

ดาํเนินการใหม้ีการส่งมอบเงินค่าจองซือ้หุน้คืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย้หรือ

ค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซือ้ตามชื่อของผูจ้องซือ้ท่ีระบุไวใ้นใบจองซือ้ 

และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ของผูจ้องซือ้ท่ีระบุไวใ้นใบจองซือ้ หรือโอนเงินเขา้บัญชีธนาคาร

ของผูจ้องซือ้ ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ใหร้ายละเอียดบญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือโอนเขา้บญัชีธนาคารอตัโนมตัิ 

(Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้ของผูจ้ัดจาํหน่ายหลักทรัพยต์ามขอ้ 6.2 รายท่ี

เป็นผูร้บัจองซือ้ ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี ้

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนินับแต่วนั

ปิดการเสนอขาย 

บคุคลตามดลุยพินิจ

ของผูจ้ดัจาํหน่าย

หลกัทรพัย ์

• นํา เ ข้ า บั ญ ชี  ATS ใ น ก ร ณี ลู ก ค้า

ดังกล่าวได้รับการยืนยันการใช้ ATS 

แลว้ หรือ  

ภายใน 5 วนัทาํการ 
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ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนินับแต่วนั

ปิดการเสนอขาย 

• นําเข้าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตาม

ประเภทบญัชีท่ีลกูคา้แจง้ไว ้ 

ผูม้ีอปุการคณุของ

บรษิัท กรรมการ 

ผูบ้รหิารและ/หรือ

พนกังานของบรษิัท 

• โอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามท่ีระบไุว้

ในใบจองซือ้หลกัทรพัย ์ 

ภายใน 7 วนัทาํการ 

• เช็คสั่งจ่าย  ภายใน 10 วนัทาํการ 

 

โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนักหัก

บัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี ้กรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัยต์ามขอ้ 6.2 รายท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการส่งคืนเงินดงักล่าว

จะตอ้งทาํการชาํระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจองซือ้ท่ี

ไม่ไดร้บัการจัดสรร นับจากวันท่ีพน้กาํหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันท่ีไดม้ีการชาํระคืนตามวิธีการขา้งตน้ 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดม้ีการส่งเช็คคืนเงินคา่จองซือ้หุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ี

ระบุในใบจองซือ้หรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือโอนเขา้บญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic 

Transfer System “ATS”) โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้อง

ซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสญูหายในการจดัส่ง ซึ่งเป็นผลมา

จากความไม่ครบถว้นของ ชื่อ ท่ีอยู่ ท่ีผูจ้องซือ้ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ราย

ท่ีเป็นผูร้บัจองซือ้จะไม่รบัผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

 

6.8.2 กรณีผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้เน่ืองมาจากการท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้ตามเช็คท่ีจ่ายค่า

จองซือ้หุน้ หรือเน่ืองจากการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการจองซือ้ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจากผู้

จองซือ้ท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้รายนัน้ๆ จะดาํเนินการใหม้ีการคืนเช็คค่าจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ท่ีไม่ไดร้บั

การจดัสรรหุน้สามญั อนัเน่ืองมาจากการถกูตดัสิทธิการจองซือ้เพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ตาม

เช็คท่ีสั่งจ่ายค่าจองซือ้หุน้ได ้หรือเน่ืองจากการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งติดต่อขอรบั

เช็คฉบบัดงักล่าวคืนจากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2 ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้ ภายใน 10 วนัทาํ

การ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

 

6.8.3 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซือ้ 
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(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจาํหน่ายหลักทรพัย ์และผู้จัดการการจัด

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ใชสิ้ทธิยกเลิกการเสนอขายหุน้และการจดัจาํหน่าย

หุน้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกการจองซือ้หลกัทรพัยท์นัที 

(ข) กรณีเกิดเหตุการณอ่ื์นใดท่ีทาํใหบ้ริษัทท่ีออกหลักทรพัยต์อ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรพัย์

หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายได ้ ผูจ้องซือ้มีสิทธิท่ีจะยกเลิกการจองซือ้หลกัทรพัย ์โดย

ผู้จองซือ้จะตอ้งแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพยต์ามข้อ 6.2 รายท่ีเป็นผู้รับจองซือ้ 

ภายใน 5 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณด์งักล่าว 

หากเกิดเหตกุารณต์าม (ก) หรือเหตุการณต์าม (ข) และผูจ้องซือ้ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกการจองซือ้หลกัทรพัย ์  ผู้

จัดจาํหน่ายหลักทรพัยต์ามขอ้ 6.2 รายท่ีเป็นผูร้บัจองซือ้จากผูจ้องซือ้หุน้ท่ียกเลิกการจองซือ้หลักทรพัย์

ดงักล่าวจะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายนัน้ๆ โดยสั่ง

จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซือ้ตามชื่อท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตามท่ีอยู่ของผูจ้องซือ้ท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้ หรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้

ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer 

System “ATS”) ในกรณีท่ีเป็นลกูคา้ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 รายท่ีเป็นผูร้บัจองซือ้ ภายใน

ระยะเวลาดงัต่อไปนี ้ 

 

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนินับแต่วนั

ปิดการเสนอขาย 

บคุคลตามดลุยพินิจ

ของผูจ้ดัจาํหน่าย

หลกัทรพัย ์

• นํา เ ข้ า บั ญ ชี  ATS ใ น ก ร ณี ลู ก ค้า

ดังกล่าวได้รับการยืนยันการใช้ ATS 

แลว้ หรือ  

• นําเข้าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตาม

ประเภทบญัชีท่ีลกูคา้แจง้ไว ้ 

ภายใน 5 วนัทาํการ 

ผู้มี อุปการคุณของ

บ ริ ษั ท  ก ร ร ม ก า ร 

ผู้บริหาร และ/หรือ

พนกังานของบรษิัท 

• โอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามท่ีระบไุว้

ในใบจองซือ้หลกัทรพัย ์ 

ภายใน 7 วนัทาํการ 

• เช็คสั่งจ่าย  ภายใน 10 วนัทาํการ 

 

โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนกัหกั

บญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้มี) ทัง้นี ้กรณีไม่สามารถคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดต้ามกาํหนดเวลาดงักล่าว ผู้

จดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 รายท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการส่งคืนเงินดงักล่าว  จะตอ้งชาํระดอกเบีย้

ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี  โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจองซือ้หุน้ท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรคืน 

นบัจากวนัพน้กาํหนดเวลาดงักล่าว  จนถึงวนัท่ีสามารถจดัส่งคืนได ้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดม้ี
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การส่งเช็คเงินค่าจองซือ้หุน้คืนทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้ หรือโอนเขา้บญัชี

ธนาคารของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดย

ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ไดร้ับเงินค่าจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ  และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง

ดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสญูหายในการจดัส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถว้น

ของ ชื่อ ท่ีอยู่ ท่ีผูจ้องซือ้ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 รายท่ีเป็นผูร้บัจองซือ้จะ

ไม่รบัผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

 

6.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

ปัจจบุนั บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (Thailand Securities Depository Company Limited 

หรือ TSD) ไดต้กลงใหบ้ริการรบัฝากใบหุน้ท่ีจองซือ้ในการเสนอขายครัง้นีไ้วก้ับบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกัด กล่าวคือ ผูจ้องซือ้หุน้สามารถใชบ้ริการของบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด และเขา้สู่

ระบบซือ้ขายแบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ไดท้ันที ทั้งนี ้เพ่ือใหผู้จ้องซือ้สามารถขายหุน้ในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ไดท้ันทีท่ีตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอนุญาตใหหุ้น้สามญัของบริษัทเริ่มทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีท่ีผูจ้องซือ้หุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ โดยผูจ้องซือ้หุน้จะไม่สามารถขาย

หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ดงันัน้ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ประชาชน

ในครัง้นี ้ผูจ้องซือ้หุน้สามารถเลือกใหบ้รษิัทดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงใน 3 กรณีดงัต่อไปนี ้คือ  

(ก) ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ นายทะเบียนหุน้ของบริษัท 

คือ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั จะทาํการส่งมอบใบหุน้ตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรร

ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 15 วนั นบั

จากวันปิดทาํการจองซือ้หุ้น ในกรณีนีผู้้ไดร้ับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัการจัดสรรในตลาด

หลักทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจไดร้บัภายหลังจากท่ีหุน้ของบริษัทไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํการซือ้

ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แลว้ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใช้บริการของบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท

หลกัทรพัย ์ซึ่งผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ กรณีนีบ้ริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั

จะดาํเนินการนาํหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือผูฝ้าก” 

โดยศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหุน้ท่ีบริษัทหลักทรพัยน์ั้นฝากหุน้สามญัอยู่ และออก

หลักฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วันทาํการ นับจากวันปิดการจองซือ้หุ้น ในขณะเดียวกันบริษัท

หลกัทรพัยด์งักล่าวจะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้ท่ีผูจ้องซือ้ฝากไว ้ในกรณีนี ้ผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถ

ขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลักทรพัย ์แห่งประเทศไทย ไดท้ันทีท่ีตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

อนญุาตใหหุ้น้ของบรษิัท ทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้หุน้เลือกใหบ้ริษัท ดาํเนินการตามขอ้ 6.9 (ข) ชื่อผูจ้องซือ้ในใบจองซือ้จะตอ้งตรงกับชื่อ

เจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ผูจ้องซือ้ประสงคท่ี์จะฝากหลกัทรพัยไ์วใ้นบญัชีของบรษิัทหลกัทรพัยด์งักล่าว 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 29 

มิฉะนัน้แลว้ บรษิัท ขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ ดงัมีรายละเอียดและวิธีการ

ตามขอ้ 6.9 (ก) แทน 

(ค) ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้หุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกัด (Scripless System) กล่าวคือ ผูจ้องซือ้หุน้ประสงคท่ี์จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทผู้

ออกหลักทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจา้ กรณีนีบ้ริษัทจะดาํเนินการนาํหุ้นท่ีไดร้บัจัดสรรฝากไวก้ับ 

“บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้เขา้บญัชีดงักล่าวในนามของผูจ้องซือ้ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้

ภายใน 7 ทาํการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ในกรณีนีผู้ท่ี้ไดร้บัการจดัสรรตอ้งการขายหุน้จะตอ้งโอนหุน้จาก 

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ไปฝากกับบริษัทหลกัทรพัยก์่อนจึงจะสามารถขายหุน้ได้

เมื่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอนญุาตใหหุ้น้สามญัของบรษิัททาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและหากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหลกัทรพัยด์งักล่าว ผูจ้องซือ้สามารถติดต่อไดท่ี้บรษิัท ศนูยร์บัฝาก

หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยต์ามอัตราท่ีบริษัท ศูนยร์ับฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด ทัง้นี ้การถอนหุน้สามญัท่ีฝากไวใ้นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์

สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ จะตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการ ดังนั้น ผูจ้องซือ้ท่ีนาํฝากในบัญชีดงักล่าว 

อาจจะไม่สามารถถอนหุน้สามญัไดท้นัภายในวนัท่ีหุน้สามญัของบริษัทเริ่มทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ในวนัแรก 

 

ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ไดร้ะบุเลือกกรณีใดกรณีหน่ึงไวใ้นใบจองซือ้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดาํเนินการออกใบ

หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ตามขอ้ 6.9 (ก)  

 

































บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี  

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/3/63) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายเพ่ิมสขุ สทุธินุ่น 

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

18 ตลุาคม 2561 

 

62 ปริญญาโท สถิตปิระยกุต ์

(คอมพิวเตอร)์ สถาบนับณัฑิตพฒั

นบริหารศาสตร ์(นิดา้) 

 

ปริญญาตรี สถติิศาสตรบ์ณัฑิต 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวตัิการอบรม 

หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 159/2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 

- - 2561 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2556 - 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 – 2560 

 

 

 

 

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

 

ผูช่้วยผูว้า่การสายระบบ

ขอ้สนเทศ 

คณะกรรมการออกบตัร

ธนาคาร กรรมการ

คอมพิวเตอร ์กรรมการ

ผูบ้ริหารระดบัสงู 

กรรมการบริหารบคุคล 

และกรรมการแผนงาน

และงบประมาณ 

 

กรรมการ/ 

คณะอนกุรรมการกาํกบั

การพฒันาระบบงาน

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

 

 

 

 

ที่ปรกึษาและวาง

ระบบดา้น IT  

 

 

 

ธนาคารกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบนัการเงิน 

 

 

 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/3/63) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

2554 – 2556 

 

 

2553 - 2554 

 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส 

สาํนกังาน

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ธนาคารกลาง 

 

 

ธนาคารกลาง 

 

นายสมชาย เมฆะสวุรรณ

โรจน ์

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

รองประธานกรรมการบริษัท 

และ ประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร  

 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

8 มิถนุายน 2535 

 

63 ปริญญาโท สถิตปิระยกุต ์

(คอมพิวเตอร)์ สถาบนับณัฑิตพฒั

นบริหารศาสตร ์(นิดา้) 

 

ปริญญาตรี สถติิศาสตรบ์ณัฑิต 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวตัิการอบรม 

หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 159/2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

รอ้ยละ 

37.75 

- 2562 – ปัจจบุนั 

 

 

2560 - ปัจจบุนั 

 

 

2555 – ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการบริษัท 

 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

บริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์

เรียนซ ์จาํกดั 

 

บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั 

 

 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

ปรกึษาดา้นการ

วางแผนกลยทุธ ์

 

ใหค้าํปรกึษา

ระบบงาน

คอมพิวเตอร ์

ที่ปรกึษาและวาง

ระบบดา้น IT 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/3/63) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวกาญจนา ลิม้

ปัญญาเลศิ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

กรรมการบริษัท และ

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

18 ตลุาคม 2561 

 

51 ปริญญาโท การจดัการงาน

คอมพิวเตอรแ์ละวิศวกรรม 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

ปริญญาตรี คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

ประวตัิการอบรม 

หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 159/2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

รอ้ยละ 7.25 

 

- 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

2544 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการบริษัท 

 

 

กรรมการบริษัท และ

กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั 

ที่ปรกึษาและวาง

ระบบดา้น IT 

 

ใหค้าํปรกึษา

ระบบงาน

คอมพิวเตอร ์

นายณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์

กรรมการบริษัท และ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายโซลชูนั 

 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

18 ตลุาคม 2561 

 

35 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวตัิการอบรม 

หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 159/2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

รอ้ยละ 0.75 - 2562 – ปัจจบุนั 

 

 

2561 – ปัจจุบนั 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

กรรมการบริษัท 

 

 

กรรมการบริษัท 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายโซลชูนั 

 

 

 

 

บริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์

เรียนซ ์จาํกดั 

 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

ปรกึษาดา้นการ

วางแผนกลยทุธ ์

 

ที่ปรกึษาและวาง

ระบบดา้น IT  

 

ที่ปรกึษาและวาง

ระบบดา้น IT  

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/3/63) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2554 - 2559 Engagement Manager บริษัท ลานนาซอฟทเ์วิรค์ 

จาํกดั 

จดัทาํโปรแกรม

คอมพิวเตอรต์าม

วตัถปุระสงคข์องผูใ้ช ้

นายธนวฒิุ สนุทรเดชา 

กรรมการบริษัท และ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายงานบริการ

ลกูคา้  

 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

18 ตลุาคม 2561 

 

46 ปริญญาโท ระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชี จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

ปริญญาตรี การบญัชี 

มหาวิทยาลยับรูพา 

 

ประวตัิการอบรม 

หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 159/2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

รอ้ยละ 0.75 - 2561 – ปัจจุบนั 

 

 

2547 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการบริษัท 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายงาน

บริการลกูคา้ 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั 

ที่ปรกึษาและวาง

ระบบดา้น IT  

 

ใหค้าํปรกึษา

ระบบงาน

คอมพิวเตอร ์

นางปฐมพร ศรีสธุรรมพร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

กรรมการบริษัท และ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

18 ตลุาคม 2561 

47 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลกัสตูร

นานาชาติ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

- - 2561 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2558 – 2559 

 

 

 

กรรมการบริษัท และ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

 

 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

บริษัท เมดิเตอรเ์รเนียน ชิปปิ้ง 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ที่ปรกึษาและวาง

ระบบดา้น IT  

 

 

นายหนา้และตวัแทน

ขนส่งสินคา้ทางทะเล 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/3/63) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 ปริญญาตรี การบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร 

Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 159/2562 สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Orientation Course:  

CFO focus on financial  

Reporting ปี 2561 จากสภาวิชา 

ชีพบญัชี 

- หลกัสตูร TFRS ใหม่ที่ตอ้งรู ้ปี 

2562 จาก บริษัท เอ็น วาย ซี แมน

เนจเมนท ์จาํกดั 

- หลกัสตูรความเหมือนและความ

ต่างของหลกับญัชีกบัหลกัภาษี ปี 

2562 จาก บริษัท เอ็น วาย ซี แมน

เนจเมนท ์จาํกดั 

- หลกัสตูร การบริหารความเสี่ยง 

(ชัน้ ADVANCE): COSO ERM  

รุน่ที่ 3/2562 จากสภาวิชา 

2557 - 2558 Financial Controller บริษัท คมัม่ินส ์ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

จาํหน่ายเคร่ืองยนต ์

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/3/63) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ชีพบญัชี 

นายไพบลูย ์คจุารีวณิช 

กรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

18 ตลุาคม 2561 

 

62 ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิตสาํหรบัผูบ้ริหาร (X-

MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร Company Secretary 

Program (CSP) รุน่ที่ 21/2550 

- หลกัสตูร Effective Minute 

Taking (EMT) รุน่ที่ 10/2551 

- หลกัสตูร 

Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 113/2557 สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

 

- - 2561 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2560 – 2562 

 

 

 

 

2557 - 2560 

 

 

 

 

2557 - 2558 

 

 

 

2557 - 2558 

 

กรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

 

ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

 

กรรมการ 

 

 

 

กรรมการ 

 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

บริษัท ชมุพรอตุสาหกรรม

นํา้มนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

บริษัท ตะวนัแดงดีซีเอ็ม จาํกดั 

 

 

 

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส 

จาํกดั 

ที่ปรกึษาและวาง

ระบบดา้น IT  

 

 

ผูผ้ลติและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑน์ํา้มนั

ปาลม์ 

 

 

ผลิตและจาํหน่าย

เคร่ืองดื่มบาํรุงกาํลงั

และเคร่ืองดื่มอ่ืน ๆ 

 

 

จาํหน่ายปลกี

เคร่ืองดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล ์

 

ผูผ้ลติแกว้และ

ผลิตภณัฑแ์กว้ 

ดร.เอกก ์ภทรธนกลุ  36 ปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด 

มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์

- - 2562 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

 

บริษัท ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

 

ขนส่ง 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/3/63) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

กรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ 

 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

18 ตลุาคม 2561 

 

 

ปริญญาโท ภาควิชาปรชัญา 

สาขานวตักรรมทางกลยทุธแ์ละ

องคก์ร มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์

 

ปริญญาโท การจดัการ สาขาการ

จดัการการตลาด มหาวิทยาลยั

คอรเ์นล 

 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการตลาด จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  

 

ประวตัิการอบรม 

หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 159/2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

2561 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2560 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

 

ประธานหลกัสตูร

มหาบณัฑิต สาขาวิชา

แบรนดแ์ละการตลาด 

 

Director of the Brand 

Center 

 

 

อาจารยผ์ูส้อน วิชา 

Principles of 

Marketing 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

 

 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัชี จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์

ที่ปรกึษาและวาง

ระบบดา้น IT  

 

 

สถาบนัการศกึษา 

 

 

 

สถาบนัการศกึษา 

 

 

 

สถาบนัการศกึษา 

 

นายยศ กิมสวสัดิ ์

กรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

64 ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจดัการ มหาวิทยาลยัลอิูสวลิล ์ 

 

ปริญญาตรี สถติิศาสตรบ์ณัฑิต 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- - 2561 - ปัจจบุนั 

 

 

 

 

กรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

ที่ปรกึษาและวาง

ระบบดา้น IT  

 

 

 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 

 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการฝึกอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/3/63) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

18 ตลุาคม 2561 

 

ประวตัิการอบรม 

หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที่ 148/2561 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

2558 - ปัจจบุนั 

 

 

2555 - ปัจจบุนั 

ประธานสาํนกัระบบการ

ชาํระเงิน 

 

ผูบ้ริหารดา้นการพฒันา

ธุรกิจ 

สมาคมธนาคารไทย 

 

 

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 

จาํกดั 

สมาคมการคา้ 

 

 

ใหค้าํปรกึษาดา้น

ธุรกิจคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลย ี

นางสาวปัทมาวดี พฤกษ

วิเศษสขุ 

 

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายให้

รบัผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคมุดแูลการทาํบญัชี 

 

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

11 มิถนุายน 2561 

46 ปริญญาตรี การบญัชี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

ประวตัิการอบรม 

- หลกัสตูร TFRS ใหม่ที่ตอ้งรู ้ปี 

2562 จาก บริษัท เอ็น วาย ซี แมน

เนจเมนท ์จาํกดั 

- หลกัสตูรความเหมือนและความ

ต่างของหลกับญัชีกบัหลกัภาษี ปี 

2562 จาก บริษัท เอ็น วาย ซี แมน

เนจเมนท ์จาํกดั 

- - 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

2552 - 2557 

ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

 

 

ผูจ้ดัการสว่นบญัชี 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ไทย-เยอรมนั เซรามิค 

อินดสัทร่ี จาํกดั (มหาชน) 

ที่ปรกึษาและวาง

ระบบดา้น IT  

 

ผูผ้ลติและจาํหน่าย

กระเบือ้งและเซรามิค 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(30/11/62) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางกนกนชุ ณ ระนอง 

เลขานกุารบริษัท  

 

51 ปริญญาตรี การจดัการทั่วไป 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

- - 2561 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2548 - ปัจจบุนั 

 

เลขานกุารบริษัท  

 

 

 

เลขานกุารบริษัท  

 

บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั 

  

ใหค้าํปรกึษาและขาย

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

 

ใหค้าํปรกึษาดา้น

ระบบคอมพิวเตอร ์

หน้าทีค่วามรับผิดชอบเลขานุการบริษัท 

1. ดแูลและใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษัท และติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบตัิ

อย่างถกูตอ้งและสมํ่าเสมอ 

2. รบัผิดชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิัทและการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของท่ีประชมุดงักล่าว 

3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้

4.1 ทะเบียนกรรมการ  

4.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ  

4.3 หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้  

4.4 รายงานประจาํปีของบรษิัท  

4.5     รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร 



บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 

 

3. รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัททีเ่กี่ยวข้อง ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  

รายช่ือ บริษัทฯ 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

1 2 3 4 

นาย สมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ VC, //, /// / / 
  

นาง ปฐมพร ศรีสธุรรมพร M, ////, / 
    

นาย เพ่ิมสขุ สทุธินุ่น C 
    

นาย ไพบลูย ์คจุารีวณิช AC, / 
    

นาย ยศ กิมสวสัดิ ์ AC, / 
  

AC 
 

นาย เอกก ์ภทรธนกลุ AC, / 
   

/ 

นาย ณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์ M, ////, / 
 

/ 
  

นาย ธนวฒิุ สนุทรเดชา M, ////, / 
    

นางสาว กาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ M, ////, / / 
   

 

หมายเหต ุ C = ประธานกรรมการ VC = รองประธานกรรมการ  AC = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ   // = ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

  /// = ประธานกรรมการบรหิาร //// = กรรมการบรหิาร M = ผูบ้รหิารหรือกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง:  

1. บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จาํกดั 3. บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

2. บรษิัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพี์เรียนซ ์จาํกดั 4. บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

  

 

 

 



                  บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   
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รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัท ไอซอีี คอนซัลติง้ 

จาํกัด 

บริษัท ไอแอนดไ์อ เอก็ซ์

พีเรียนซ ์จาํกดั 

1. นาย สมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์ /, AD /, AD 

2. นางสาว กาญจนา ลิม้ปัญญาเลิศ /, AD, MD  

3. นาย ณฐัเชษฐ์ เทพปูถมัภ ์  /, AD 

 

 หมายเหต:ุ      / = กรรมการ        AD = กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม        MD = กรรมการผูจ้ดัการ 

 



                  บริษัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯ 

  บรษิัทฯ ไดว้า่จา้งหน่วยงานภายนอก คือ บรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง้ จาํกดั ในการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ โดยบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก บรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง้ จาํกดั 

ใหเ้ป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ไดแ้ก ่

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์

ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ 

นาย นนัทชยั ศิรพินัธ ์ 39 ปรญิญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจดัการ  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

 

ปรญิญาตรี วิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

  

- 

 

-  2558 - ปัจจบุนั 

 

 

2554 - 2558 

 

 

Audit Manager / 

Executive Consultant  

 

IT Manager 

บรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง้ จาํกดั  

 

บรษิัท ฟาติมา อาร.์บี.ดี.

เอส. อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํกดั 

 

ใหค้าํปรกึษา 

 

 

ประมลูงานราชการ

เก่ียวกบัระบบ

คอมพิวเตอร์

อิเล็คทรอนิคส ์

 

 

 



แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค ์

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความสาํคัญอย่างย่ิงสาํหรบับริษัทจดทะเบียนหรือ

บริษัทท่ีมีประชาชนเป็นผูถื้อหุน้ โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง

หรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันัน้ จึงเป็น

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะต้องดาํเนินการใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ี

เหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย 

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรพัยส์ิน จากการทุจริต เสียหาย 

รวมทัง้มีการจดัทาํบญัชี รายงานท่ีถกูตอ้งน่าเชื่อถือ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  ไดร้บัความร่วมมือ 

เป็นอย่างดีจากไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมิน 

ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบันีขึ้น้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยใหบ้ริษัท

ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทดว้ยตนเอง  

แบบประเมินนี ้ได้จัดทาํตามแนวคิดของ COSO 0

1 (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือน

พฤษภาคม 2556 และนาํมาปรบัใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ รวมทัง้เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง

คาํถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละ

ส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ัดเจน

ย่ิงขึน้ 

การนําไปใช้ 

บริษัทควรใชแ้บบประเมินนีเ้ป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของ

ระบบควบคมุภายในอย่างนอ้ยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตกุารณท่ี์อาจสง่ผล

กระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั   การประเมินดงักล่าวควรผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดว้ย เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความเห็น  

มีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถกาํหนดแนวทางปฏิบติัที่เหมาะสมกบับริษัทได ้  

 
1 เป็นคณะกรรมการรว่มของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งสหรฐัอเมรกิา 
(AICPA)   สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้รหิารการเงนิ  
(Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรฐัอเมรกิา  (American Accounting 
Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชเีพ่ือการบรหิาร (Institute of  Management Accountants หรือ 
IMA) 



การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบติัจรงิ  หากประเมินแลว้

พบว่า บริษัทยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนัน้ 

หรือมีแลว้แต่ยงัไม่เหมาะสม)  บรษัิทควรอธิบายเหตผุลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย    

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช ่ ไม่ใช ่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยู่บนหลกัความ

ซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ท่ีครอบคลมุถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ที่ประจาํวนั และการตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลกูคา้ และบคุคลภายนอก  

  

1.2  มีขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย

ความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลมุถึง 

       1.2.1  มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจรยิธรรม (code of conduct) สาํหรบัผูบ้รหิารและ

พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้กาํหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักิจการ ซึ่งรวมถึงการหา้มคอรร์ปัชนัอนัทาํ

ใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร1

2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการสื่อสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้รหิารและพนกังาน 

ทกุคนรบัทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนาม

รบัทราบขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร ่code of 

conduct ใหแ้ก่พนกังานและบคุคลภายนอกไดร้บัทราบ 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน

กาํกบัดแูลการปฏิบติั (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

  

 
2 บริษัทควรกาํหนดการควบคมุภายในตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัใหเ้หมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 



คาํถาม ใช ่ ไม่ใช ่

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความ

ซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ี

เหมาะสม  

1.4.2 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  

 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระทาํท่ีขดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ

อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

  

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าทีก่าํกับดูแล (Oversight) และ

พัฒนาการดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

2.1  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวน

สิทธิ์อาํนาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการกาํกบัดแูลใหม้ีการกาํหนดเปา้หมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ

วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการกาํกบัดแูลใหบ้รษัิทกาํหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ่งครอบคลมุบทบาทท่ีสาํคญัของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูร้บัผิดชอบต่อรายงาน

ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูม้ีความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญท่ี

เป็นประโยชนต่์อบรษัิท หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู ้ความสามารถน่าเชื่อถือ 

และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างแทจ้รงิ เช่น ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ

กบับริษัท ไม่มีความสมัพนัธอ่ื์นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชด้ลุยพินิจและปฏิบติั

หนา้ที่อย่างเป็นอิสระ ในจาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการกาํกบัดแูลการพฒันาและปฏิบติัเรื่องการควบคมุภายใน     

ในองคก์ร ซึ่งครอบคลมุทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคมุ การประเมินความ

เสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ขอ้มลูและการสื่อสาร และการติดตาม 

  

 



 

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและ 

ความรับผิดชอบทีเ่หมาะสมเพ่ือให้องคก์รบรรลุวัตถุประสงค ์ภายใต้การกาํกับดูแล (oversight) ของ

คณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสงูกาํหนดโครงสรา้งองคก์รที่สนบัสนุนการบรรลวุตัถปุระสงคข์อง

บรษัิท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหม้ี

การควบคมุภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ที่ในสว่นงานท่ีสาํคญั ซึ่งทาํ

ใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงกบักรรมการ

ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้รหิารระดบัสงูกาํหนดสายการรายงานในบรษัิท โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และการสื่อสารขอ้มลู 

  

3.3  มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบอย่าง

เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

  

 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

4.1  บรษัิทมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบคุลากรท่ีมี

ความรูแ้ละความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการ

ปฏิบติันัน้อย่างสมํ่าเสมอ 

  

4.2  บรษัิทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจงูใจหรือรางวลัต่อ

บคุลากรที่มีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบคุลากรที่มีผลงานไม่บรรลุ

เปา้หมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลา่นีใ้หผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บรษัิทมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพรอ้มสาํหรบัการขาดบุคลากรที่มี

ความรูแ้ละความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทนัเวลา 

  

4.4  บรษัิทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน เช่น 

การจดัระบบท่ีปรกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  



4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ืบทอดตาํแหน่ง (succession plan) ท่ี

สาํคญั 

  

 

5. องคก์รกาํหนดให้บคุลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงคข์ององคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบงัคบัใหบ้คุลากร 

ทกุคนมีความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายใน และจดัใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ข

กระบวนการปฏิบติั ในกรณีที่จาํเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังาน การสรา้งแรงจงูใจ 

และการใหร้างวลั ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เรื่องการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวของบรษัิท 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจงูใจและการใหร้างวลัอย่างต่อเน่ือง 

โดยเนน้ใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความสาํเรจ็ของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคมุ

ภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหม้ีการสรา้งแรงกดดนัที่มากเกินไป 

ในการปฏิบติัหนา้ที่ของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องคก์รกาํหนดวัตถุประสงคไ์ว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยง

ต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษัิทสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และเหมาะสม

กบัธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงไดว่้ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจรงิ 

ครบถว้น 

แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทไดถู้กตอ้ง  มีมลูค่าเหมาะสม  และเปิดเผย

ขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

  



คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.2 บริษัทกาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสาํคญั 

เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบรษัิทสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษัท 

อย่างแทจ้รงิ 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง อนมุติัและสื่อสารนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรบัทราบและถือปฏิบติั จนเป็น

สว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

  

7. องคก์รระบแุละวิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงคไ์ว ้

อย่างครอบคลุมท่ัวทัง้องคก์ร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทกุประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทัง้ระดบั

องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บรษัิทวิเคราะหค์วามเสี่ยงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกองคก์ร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์การดาํเนินงาน การรายงาน  

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้รหิารทุกระดบัมีสว่นรว่มในการบรหิารความเสี่ยง   

7.4  บรษัิทไดป้ระเมินความสาํคญัของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิด

เหตกุารณ ์และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  

  

7.5  บรษัิทมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ

ยอมรบัความเสี่ยงนัน้ (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง (avoidance)  หรือการร่วมรบัความเสี่ยง (sharing) 

  

 

8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุ

วัตถุประสงคข์ององคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

8.1  บรษัิทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุรติขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบต่างๆ 

เช่น การจดัทาํรายงานทางการเงินเท็จ  การทาํใหส้ญูเสียทรพัยส์ิน  การคอรร์ปัชนั   

  



คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

การท่ีผูบ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of 

internal controls)  การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในรายงานที่สาํคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซึ่ง

ทรพัยส์ินโดยไม่ถกูตอ้ง เป็นตน้ 

8.2  บรษัิทไดท้บทวนเปา้หมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ

เป็นไปไดข้องเปา้หมายที่กาํหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้ิจารณาความสมเหตสุมผลของการ

ใหส้ิ่งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะสง่เสรมิใหพ้นกังาน

กระทาํไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เปา้หมายยอดขายของบริษัทไวส้งูเกินความเป็นจรงิ  

จนทาํใหเ้กิดแรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  

 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้รหิารเก่ียวกบัโอกาส 

ในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษัทดาํเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทจุริต 

  

8.4 บริษัทไดส้ื่อสารใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           

ที่กาํหนดไว ้ 

  

 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม

ภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนด

มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนด

มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้าํองคก์ร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้ 

  

 



การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 

10. องคก์รมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสี่ยงทีจ่ะไม่บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

10.1  มาตรการควบคมุของบรษัิทมีความเหมาะสมกบัความเสี่ยง และลกัษณะเฉพาะ

ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 

การดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร และครอบคลมุ

กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบั

ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้ และการบรหิารทั่วไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขต  

อาํนาจหนา้ท่ี  และลาํดบัชัน้การอนมุติัของผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน 

รดักมุ  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทจุริตได ้ เช่น  มีการกาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจ

อนมุติัของผูบ้รหิารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุติัโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการ

จดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทกึขอ้มลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  

ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ ์หรือ การเบิกใชเ้ครื่องมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้ี

กระบวนการสาํหรบักรณีต่าง ๆ ดงันี ้

 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว รวมทัง้บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชนใ์น 

การติดตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์รวมทัง้มีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีที่บรษัิทอนมุติัธุรกรรมหรือทาํสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 

ที่มีผลผกูพนับรษัิทในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซือ้ขายสินคา้ การใหกู้ยื้ม   

การคํา้ประกนั  บรษัิทไดติ้ดตามใหม้ั่นใจแลว้ว่า มีการปฏิบติัเป็นไปตามเงื่อนไข 

ที่ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการชาํระคืนหนีต้าม

กาํหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

  

10.3 บรษัิทกาํหนดใหก้ารควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  

การควบคมุแบบ manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

  



คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

10.4 บรษัิทกาํหนดใหม้ีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบั 

กลุม่บรษัิท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บรษัิทมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี ้ออกจากกนั 

โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนมุติั  

(2) หนา้ท่ีบนัทกึรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และ  

(3) หนา้ท่ีในการดแูลจดัเก็บทรพัยส์ิน       

  

 

 

 

 

11. องคก์รเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุน 

การบรรลุวัตถุประสงค ์

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

11.1 บรษัิทควรกาํหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ                    

ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บรษัิทควรกาํหนดการควบคมุของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีใหม้ี

ความเหมาะสม 

  

11.3 บรษัิทควรกาํหนดการควบคมุดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหม้ี             

ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรกาํหนดการควบคมุกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรกัษา

ระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม 

  

 

12. องคก์รจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาํหนดสิ่งทีค่าดหวังและขั้นตอน

การปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายทีก่าํหนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได ้

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

12.1 บรษัิทมนีโยบายที่รดักุมเพื่อติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนมุติั              

ท่ีกาํหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษัิท เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย                 

  



คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

เกณฑข์องสาํนกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํผลประโยชนข์องบรษัิท          

ไปใชส้ว่นตวั   

12.2 บรษัิทมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุติัธุรกรรมกระทาํโดยผูท้ี่ไม่มีสว่นไดเ้สีย

ในธุรกรรมนัน้ 

  

12.3 บรษัิทมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุติัธุรกรรมคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของ

บรษัิทเป็นสาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทาํกบับุคคลภายนอก   

(at arms’ length basis) 

  

12.4 บรษัิทมีกระบวนการติดตามดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยหรือบรษัิทร่วม 

รวมทัง้กาํหนดแนวทางใหบุ้คคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้รหิาร               

ในบรษัิทย่อยหรือรว่มนัน้ ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงนิลงทนุในบริษัทย่อยหรือ              

บริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี)้ 

  

 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

12.5  บริษัทกาํหนดหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการ              

ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบรษัิทไดร้บัการนาํไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 

โดยบคุลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด              

ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บรษัิททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหม้ีความเหมาะสมอยู่เสมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication) 
 

13. องคก์รข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไป

ได้ตามทีก่าํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

13.1 บรษัิทกาํหนดขอ้มลูท่ีตอ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและ

ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคณุภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บรษัิทพิจารณาทัง้ตน้ทุนและประโยชนท์ี่จะไดร้บั รวมถึงปรมิาณและความ

ถกูตอ้งของขอ้มลู  

  



คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

13.3 บรษัิทดาํเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มลูที่สาํคญัอย่างเพียงพอสาํหรบั               

ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอย่างขอ้มลูที่สาํคญั เช่น รายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอ                         

ใหพ้ิจารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บรษัิทดาํเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสาร

ประกอบการประชมุที่ระบขุอ้มลูที่จาํเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชมุ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ยภายในระยะเวลาขัน้ตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

  

13.5 บรษัิทดาํเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        

เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที่ของ

กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกต

ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นดว้ยกบัเรื่อง 

ท่ีเสนอพรอ้มเหตผุล เป็นตน้ 

  

  



คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

13.6 บรษัิทมีการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

 13.6.2 กรณีท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่อง                

ในการควบคมุภายใน บริษัทไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อย่างครบถว้นแลว้  

  

 

14. องคก์รสื่อสารข้อมูลภายในองคก์ร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคแ์ละความรับผิดชอบต่อ 

การควบคุมภายในทีจ่าํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่

วางไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

14.1 บรษัิทมีกระบวนการสื่อสารขอ้มลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              

การสื่อสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

  

14.2 บรษัิทมีการรายงานขอ้มลูท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการบรษัิทอย่างสมํ่าเสมอ และ             

คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงแหลง่สารสนเทศที่จาํเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ

สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้งการ เช่น การกาํหนดบุคคลที่เป็นศนูยติ์ดต่อเพื่อให้

สามารถติดต่อขอขอ้มลูอ่ืนนอกจากท่ีไดร้บัจากผูบ้รหิาร รวมทัง้การติดต่อสอบถาม

ขอ้มลูจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารตามท่ีคณะกรรมการรอ้งขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ

และผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3 บรษัิทจดัใหม้ีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              

ภายในบรษัิทสามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุรติภายในบริษัท 

(whistle-blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

  

 



15. องคก์รได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการ

ควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

15.1 บรษัิทมีกระบวนการสื่อสารขอ้มลูกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน 

เช่น จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียน เป็นตน้ 

  

15.2 บรษัิทจดัใหม้ีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สีย

ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุริต (whistle-

blower hotline) แก่บริษัทไดอ้ย่างปลอดภยั 

  

   
 
  



ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง

ดาํเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

16.1 บรษัิทจดัใหม้ีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจรยิธรรมธุรกิจและขอ้กาํหนด

หา้มฝ่ายบรหิารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้                 

ทางผลประโยชน ์เช่น กาํหนดใหแ้ต่ละสว่นงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน

ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บรษัิทจดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว ้            

โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของ

บรษัิท 

  

16.4 ดาํเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผูท้ี่มีความรูแ้ละ

ความสามารถ 

  

16.5 บรษัิทกาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บรษัิทสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล                         

การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

 
 

17. องคก์รประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่

รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่



17.1 บรษัิทประเมินผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายใน และดาํเนินการ

เพื่อติดตามแกไ้ขอย่างทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจากเปา้หมาย                              

ท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีนยัสาํคญั 

  

17.2 บรษัิทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด

เหตกุารณห์รือสงสยัว่ามีเหตกุารณท์จุริตอย่างรา้ยแรง มีการปฏิบติัที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  

หรือมีการกระทาํที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบรษัิท

อย่างมีนยัสาํคญั 

 17.2.2 รายงานขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระสาํคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

(แมว่้าจะไดเ้ริ่มดาํเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

 
 

 























































































































































































































































แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค ์

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความสาํคัญอย่างย่ิงสาํหรบับริษัทจดทะเบียนหรือ

บริษัทท่ีมีประชาชนเป็นผูถื้อหุน้ โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง

หรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันัน้ จึงเป็น

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะต้องดาํเนินการใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ี

เหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย 

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรพัยส์ิน จากการทุจริต เสียหาย 

รวมทัง้มีการจดัทาํบญัชี รายงานท่ีถกูตอ้งน่าเชื่อถือ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  ไดร้บัความร่วมมือ 

เป็นอย่างดีจากไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมิน 

ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบันีขึ้น้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยใหบ้ริษัท

ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทดว้ยตนเอง  

แบบประเมินนี ้ได้จัดทาํตามแนวคิดของ COSO 0

1 (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือน

พฤษภาคม 2556 และนาํมาปรบัใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ รวมทัง้เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง

คาํถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละ

ส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ัดเจน

ย่ิงขึน้ 

การนําไปใช้ 

บริษัทควรใชแ้บบประเมินนีเ้ป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของ

ระบบควบคมุภายในอย่างนอ้ยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตกุารณท่ี์อาจสง่ผล

กระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั   การประเมินดงักล่าวควรผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดว้ย เพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความเห็น  

มีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถกาํหนดแนวทางปฏิบติัที่เหมาะสมกบับริษัทได ้  

 
1 เป็นคณะกรรมการรว่มของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งสหรฐัอเมรกิา 
(AICPA)   สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้รหิารการเงนิ  
(Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรฐัอเมรกิา  (American Accounting 
Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชเีพ่ือการบรหิาร (Institute of  Management Accountants หรือ 
IMA) 



การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบติัจรงิ  หากประเมินแลว้

พบว่า บริษัทยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนัน้ 

หรือมีแลว้แต่ยงัไม่เหมาะสม)  บรษัิทควรอธิบายเหตผุลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย    

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช ่ ไม่ใช ่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยู่บนหลกัความ

ซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ท่ีครอบคลมุถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ที่ประจาํวนั และการตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลกูคา้ และบคุคลภายนอก  

  

1.2  มีขอ้กาํหนดท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย

ความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลมุถึง 

       1.2.1  มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจรยิธรรม (code of conduct) สาํหรบัผูบ้รหิารและ

พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้กาํหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักิจการ ซึ่งรวมถึงการหา้มคอรร์ปัชนัอนัทาํ

ใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร1

2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการสื่อสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้รหิารและพนกังาน 

ทกุคนรบัทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนาม

รบัทราบขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร ่code of 

conduct ใหแ้ก่พนกังานและบคุคลภายนอกไดร้บัทราบ 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน

กาํกบัดแูลการปฏิบติั (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

  

 
2 บริษัทควรกาํหนดการควบคมุภายในตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัใหเ้หมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 



คาํถาม ใช ่ ไม่ใช ่

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความ

ซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ี

เหมาะสม  

1.4.2 มีกระบวนการท่ีทาํใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  

 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระทาํท่ีขดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ

อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

  

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าทีก่าํกับดูแล (Oversight) และ

พัฒนาการดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

2.1  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวน

สิทธิ์อาํนาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการกาํกบัดแูลใหม้ีการกาํหนดเปา้หมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ

วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการกาํกบัดแูลใหบ้รษัิทกาํหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ่งครอบคลมุบทบาทท่ีสาํคญัของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูร้บัผิดชอบต่อรายงาน

ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูม้ีความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญท่ี

เป็นประโยชนต่์อบรษัิท หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู ้ความสามารถน่าเชื่อถือ 

และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างแทจ้รงิ เช่น ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ

กบับริษัท ไม่มีความสมัพนัธอ่ื์นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชด้ลุยพินิจและปฏิบติั

หนา้ที่อย่างเป็นอิสระ ในจาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการกาํกบัดแูลการพฒันาและปฏิบติัเรื่องการควบคมุภายใน     

ในองคก์ร ซึ่งครอบคลมุทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคมุ การประเมินความ

เสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ขอ้มลูและการสื่อสาร และการติดตาม 

  

 



 

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและ 

ความรับผิดชอบทีเ่หมาะสมเพ่ือให้องคก์รบรรลุวัตถุประสงค ์ภายใต้การกาํกับดูแล (oversight) ของ

คณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสงูกาํหนดโครงสรา้งองคก์รที่สนบัสนุนการบรรลวุตัถปุระสงคข์อง

บรษัิท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหม้ี

การควบคมุภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ที่ในสว่นงานท่ีสาํคญั ซึ่งทาํ

ใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงกบักรรมการ

ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้รหิารระดบัสงูกาํหนดสายการรายงานในบรษัิท โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และการสื่อสารขอ้มลู 

  

3.3  มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบอย่าง

เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

  

 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

4.1  บรษัิทมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบคุลากรท่ีมี

ความรูแ้ละความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการ

ปฏิบติันัน้อย่างสมํ่าเสมอ 

  

4.2  บรษัิทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจงูใจหรือรางวลัต่อ

บคุลากรที่มีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบคุลากรที่มีผลงานไม่บรรลุ

เปา้หมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลา่นีใ้หผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บรษัิทมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพรอ้มสาํหรบัการขาดบุคลากรที่มี

ความรูแ้ละความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทนัเวลา 

  

4.4  บรษัิทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน เช่น 

การจดัระบบท่ีปรกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  



4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ืบทอดตาํแหน่ง (succession plan) ท่ี

สาํคญั 

  

 

5. องคก์รกาํหนดให้บคุลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงคข์ององคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบงัคบัใหบ้คุลากร 

ทกุคนมีความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายใน และจดัใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ข

กระบวนการปฏิบติั ในกรณีที่จาํเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังาน การสรา้งแรงจงูใจ 

และการใหร้างวลั ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เรื่องการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวของบรษัิท 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจงูใจและการใหร้างวลัอย่างต่อเน่ือง 

โดยเนน้ใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความสาํเรจ็ของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคมุ

ภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหม้ีการสรา้งแรงกดดนัที่มากเกินไป 

ในการปฏิบติัหนา้ที่ของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องคก์รกาํหนดวัตถุประสงคไ์ว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยง

ต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษัิทสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และเหมาะสม

กบัธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงไดว่้ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจรงิ 

ครบถว้น 

แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษัทไดถู้กตอ้ง  มีมลูค่าเหมาะสม  และเปิดเผย

ขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

  



คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.2 บริษัทกาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสาํคญั 

เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบรษัิทสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษัท 

อย่างแทจ้รงิ 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง อนมุติัและสื่อสารนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรบัทราบและถือปฏิบติั จนเป็น

สว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

  

7. องคก์รระบแุละวิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงคไ์ว ้

อย่างครอบคลุมท่ัวทัง้องคก์ร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทกุประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทัง้ระดบั

องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บรษัิทวิเคราะหค์วามเสี่ยงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกองคก์ร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์การดาํเนินงาน การรายงาน  

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้รหิารทุกระดบัมีสว่นรว่มในการบรหิารความเสี่ยง   

7.4  บรษัิทไดป้ระเมินความสาํคญัของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิด

เหตกุารณ ์และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  

  

7.5  บรษัิทมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ

ยอมรบัความเสี่ยงนัน้ (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง (avoidance)  หรือการร่วมรบัความเสี่ยง (sharing) 

  

 

8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุ

วัตถุประสงคข์ององคก์ร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

8.1  บรษัิทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุรติขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบต่างๆ 

เช่น การจดัทาํรายงานทางการเงินเท็จ  การทาํใหส้ญูเสียทรพัยส์ิน  การคอรร์ปัชนั   

  



คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

การท่ีผูบ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of 

internal controls)  การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูในรายงานที่สาํคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซึ่ง

ทรพัยส์ินโดยไม่ถกูตอ้ง เป็นตน้ 

8.2  บรษัิทไดท้บทวนเปา้หมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ

เป็นไปไดข้องเปา้หมายที่กาํหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้ิจารณาความสมเหตสุมผลของการ

ใหส้ิ่งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะสง่เสรมิใหพ้นกังาน

กระทาํไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เปา้หมายยอดขายของบริษัทไวส้งูเกินความเป็นจรงิ  

จนทาํใหเ้กิดแรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  

 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้รหิารเก่ียวกบัโอกาส 

ในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษัทดาํเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทจุริต 

  

8.4 บริษัทไดส้ื่อสารใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           

ที่กาํหนดไว ้ 

  

 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม

ภายใน 

คําถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนด

มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนด

มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้าํองคก์ร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนดมาตรการตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแลว้ 

  

 



การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 

10. องคก์รมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสี่ยงทีจ่ะไม่บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

10.1  มาตรการควบคมุของบรษัิทมีความเหมาะสมกบัความเสี่ยง และลกัษณะเฉพาะ

ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 

การดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร และครอบคลมุ

กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบั

ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้ และการบรหิารทั่วไป ตลอดจนกาํหนดขอบเขต  

อาํนาจหนา้ท่ี  และลาํดบัชัน้การอนมุติัของผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน 

รดักมุ  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทจุริตได ้ เช่น  มีการกาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจ

อนมุติัของผูบ้รหิารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุติัโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการ

จดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทกึขอ้มลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  

ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ ์หรือ การเบิกใชเ้ครื่องมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้ี

กระบวนการสาํหรบักรณีต่าง ๆ ดงันี ้

 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว รวมทัง้บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชนใ์น 

การติดตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์รวมทัง้มีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีที่บรษัิทอนมุติัธุรกรรมหรือทาํสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 

ที่มีผลผกูพนับรษัิทในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซือ้ขายสินคา้ การใหกู้ยื้ม   

การคํา้ประกนั  บรษัิทไดติ้ดตามใหม้ั่นใจแลว้ว่า มีการปฏิบติัเป็นไปตามเงื่อนไข 

ที่ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการชาํระคืนหนีต้าม

กาํหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

  

10.3 บรษัิทกาํหนดใหก้ารควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  

การควบคมุแบบ manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

  



คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

10.4 บรษัิทกาํหนดใหม้ีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบั 

กลุม่บรษัิท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บรษัิทมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี ้ออกจากกนั 

โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนมุติั  

(2) หนา้ท่ีบนัทกึรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และ  

(3) หนา้ท่ีในการดแูลจดัเก็บทรพัยส์ิน       

  

 

 

 

 

11. องคก์รเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุน 

การบรรลุวัตถุประสงค ์

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

11.1 บรษัิทควรกาํหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ                    

ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บรษัิทควรกาํหนดการควบคมุของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีใหม้ี

ความเหมาะสม 

  

11.3 บรษัิทควรกาํหนดการควบคมุดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหม้ี             

ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรกาํหนดการควบคมุกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรกัษา

ระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม 

  

 

12. องคก์รจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาํหนดสิ่งทีค่าดหวังและขั้นตอน

การปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายทีก่าํหนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได ้

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

12.1 บรษัิทมนีโยบายที่รดักุมเพื่อติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนมุติั              

ท่ีกาํหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษัิท เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย                 

  



คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

เกณฑข์องสาํนกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํผลประโยชนข์องบรษัิท          

ไปใชส้ว่นตวั   

12.2 บรษัิทมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุติัธุรกรรมกระทาํโดยผูท้ี่ไม่มีสว่นไดเ้สีย

ในธุรกรรมนัน้ 

  

12.3 บรษัิทมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุติัธุรกรรมคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของ

บรษัิทเป็นสาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทาํกบับุคคลภายนอก   

(at arms’ length basis) 

  

12.4 บรษัิทมีกระบวนการติดตามดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยหรือบรษัิทร่วม 

รวมทัง้กาํหนดแนวทางใหบุ้คคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้รหิาร               

ในบรษัิทย่อยหรือรว่มนัน้ ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงนิลงทนุในบริษัทย่อยหรือ              

บริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี)้ 

  

 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

12.5  บริษัทกาํหนดหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการนาํนโยบายและกระบวนการ              

ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบรษัิทไดร้บัการนาํไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 

โดยบคุลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด              

ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บรษัิททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหม้ีความเหมาะสมอยู่เสมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication) 
 

13. องคก์รข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไป

ได้ตามทีก่าํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

13.1 บรษัิทกาํหนดขอ้มลูท่ีตอ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและ

ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคณุภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บรษัิทพิจารณาทัง้ตน้ทุนและประโยชนท์ี่จะไดร้บั รวมถึงปรมิาณและความ

ถกูตอ้งของขอ้มลู  

  



คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

13.3 บรษัิทดาํเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มลูที่สาํคญัอย่างเพียงพอสาํหรบั               

ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอย่างขอ้มลูที่สาํคญั เช่น รายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอ                         

ใหพ้ิจารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บรษัิทดาํเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสาร

ประกอบการประชมุที่ระบขุอ้มลูที่จาํเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชมุ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ยภายในระยะเวลาขัน้ตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

  

13.5 บรษัิทดาํเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        

เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ที่ของ

กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกต

ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นดว้ยกบัเรื่อง 

ท่ีเสนอพรอ้มเหตผุล เป็นตน้ 

  

  



คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

13.6 บรษัิทมีการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

 13.6.2 กรณีท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีขอ้บกพร่อง                

ในการควบคมุภายใน บริษัทไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อย่างครบถว้นแลว้  

  

 

14. องคก์รสื่อสารข้อมูลภายในองคก์ร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคแ์ละความรับผิดชอบต่อ 

การควบคุมภายในทีจ่าํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่

วางไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

14.1 บรษัิทมีกระบวนการสื่อสารขอ้มลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              

การสื่อสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

  

14.2 บรษัิทมีการรายงานขอ้มลูท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการบรษัิทอย่างสมํ่าเสมอ และ             

คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงแหลง่สารสนเทศที่จาํเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ

สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้งการ เช่น การกาํหนดบุคคลที่เป็นศนูยติ์ดต่อเพื่อให้

สามารถติดต่อขอขอ้มลูอ่ืนนอกจากท่ีไดร้บัจากผูบ้รหิาร รวมทัง้การติดต่อสอบถาม

ขอ้มลูจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารตามท่ีคณะกรรมการรอ้งขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ

และผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3 บรษัิทจดัใหม้ีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              

ภายในบรษัิทสามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุรติภายในบริษัท 

(whistle-blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

  

 



15. องคก์รได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการ

ควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

15.1 บรษัิทมีกระบวนการสื่อสารขอ้มลูกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน 

เช่น จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่หรือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียน เป็นตน้ 

  

15.2 บรษัิทจดัใหม้ีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สีย

ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุริต (whistle-

blower hotline) แก่บริษัทไดอ้ย่างปลอดภยั 

  

   
 
  



ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง

ดาํเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่

16.1 บรษัิทจดัใหม้ีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจรยิธรรมธุรกิจและขอ้กาํหนด

หา้มฝ่ายบรหิารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้                 

ทางผลประโยชน ์เช่น กาํหนดใหแ้ต่ละสว่นงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน

ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บรษัิทจดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว ้            

โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของ

บรษัิท 

  

16.4 ดาํเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผูท้ี่มีความรูแ้ละ

ความสามารถ 

  

16.5 บรษัิทกาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บรษัิทสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล                         

การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

 
 

17. องคก์รประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่

รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช ่



17.1 บรษัิทประเมินผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายใน และดาํเนินการ

เพื่อติดตามแกไ้ขอย่างทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจากเปา้หมาย                              

ท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีนยัสาํคญั 

  

17.2 บรษัิทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด

เหตกุารณห์รือสงสยัว่ามีเหตกุารณท์จุริตอย่างรา้ยแรง มีการปฏิบติัที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  

หรือมีการกระทาํที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบรษัิท

อย่างมีนยัสาํคญั 

 17.2.2 รายงานขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระสาํคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

(แมว่้าจะไดเ้ริ่มดาํเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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