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บริษทั เบริล 8 พลสั จ ากดั (มหาชน) 

BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED 

เสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมต่่อประชาชนจ านวน 50,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 10.00 บาท  
โดยการจดัสรรหุน้เป็นไปตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย 

ระยะเวลาจองซ้ือ 

ระหว่างวนัที ่27 – 29 ตุลาคม 2564 

ทีป่รึกษาทางการเงิน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั 

วนัทียื่น่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวน 

วนัที ่30 มถุินายน 2564  

วนัทีแ่บบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บงัคบั 

วนัที ่25 ตุลาคม 2564 

 

ค าเตอืน 

ก่อนตดัสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วจิารณญาณในการพจิารณาขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัผูอ้อกหลกัทรพัย์และเงื่อนไขของหลกัทรพัย์  รวมทัง้ความ
เหมาะสมในการลงทนุและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างด ีการมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และรา่งหนงัสอืชีช้วนนี้ มไิด้
เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์นะน าใหล้งทนุในหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืมไิดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืรบัรองความครบถว้นและถูกตอ้งของ
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสอืชี้ชวนแต่อย่างใด  ทัง้นี้ การรบัรองความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และรา่งหนงัสอืชีช้วนนี้เป็นความรบัผดิชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย์ 

หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนงัสอืชีช้วนมขีอ้ความหรอืรายการทีเ่ป็นเทจ็ หรอืขาดขอ้ความทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
ผู้ถือหลกัทรพัย์ที่ได้ซื้อหลกัทรพัย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสือชีช้วนมผีลใช้บงัคบัและยงัเป็น
เจา้ของหลกัทรพัยอ์ยู่ มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากบรษิทัหรอืเจา้ของหลกัทรพัยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ทัง้นี้ ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีไ่ดรู้ห้รอืควรจะไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และรา่งหนงัสอืชีช้วนเป็นเทจ็หรอืขาดขอ้ความทีค่วร
ตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไมเ่กนิ 2 (สอง) ปีนบัจากวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูและรา่งหนงัสอืชีช้วนดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั 

บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรอืขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และร่างหนังสอืชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ เลขที ่333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ในเวลาท าการของ
ส านกังานหรอืทาง www.sec.or.th 

 

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูของบริษทัท่ีออกหลกัทรพัยก่์อนการตดัสินใจลงทุน
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เอกสารแนบ 

   

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั 
เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
เอกสารแนบ 4 แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
เอกสารแนบ 5 งบการเงนิรวมของบรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

งบการเงนิรวมของบรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
งบการเงนิรวมของบรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 
มถุินายน 2564 
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ค านิยามและค าย่อ 

ค านิยามและค าย่อ 

นอกจากจะไดม้กีารก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบบันี้ ใหค้ าดงัต่อไปนี้มคี านยิามดงันี้ 

บริษทัฯ หรอื BE8 หมายถงึ บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั (มหาชน) 

CRM หมายถงึ Customer Relationship Management 

MA หมายถงึ Maintenance Service Agreement 

API หมายถงึ Application Programming Interface 

A.I. หมายถงึ Artificial Intelligence 

SFDC หมายถงึ Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. 

SFV หมายถงึ Salesforce Ventures LLC. 

ผูส้อบบญัชี หมายถงึ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

ผูต้รวจสอบภายใน หมายถงึ บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ ากดั 

ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย หมายถงึ บรษิทั ฮนัตนั แอนดรสู ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ส านักงาน ก.ล.ต. หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลท. หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

MAI หมายถงึ Market for Alternative Investment ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

TSD หมายถงึ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลสรปุ (Executive Summary) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสรปุของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 

บริษทั เบริล 8 พลสั จ ากดั (มหาชน)  

(ระยะเวลำกำรเสนอขำย : วนัที ่27 ตุลำคม 2564 – 29 ตุลำคม 2564) 
 

ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขาย 

ผูเ้สนอขาย : บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”)  
ประเภทธรุกิจ : ที่ปรึกษำด้ำน Digital Transformation ให้บริกำรแบบครบวงจรในด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (“CRM”), กำรวิเครำะห์ข้อมูล และ
เทคโนโลยีดิจิทัล มีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบ CRM ที่ใช้
ซอฟต์แวร์ Salesforce และเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยซอฟต์แวร์ของบรษิัทชัน้น ำ 
เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, และ Tableau  

จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย : ไม่เกนิ 50,000,000 หุ้น คดิเป็นไม่เกนิร้อยละ 25.00 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่
ออกและเรยีกช ำระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญั
เพิม่ทุนครัง้นี้ 

สดัส่วนการเสนอขายหุ้น : (1) เสนอขำยต่อบุคคลตำมดุลยพนิิจของผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ จ ำนวน 
37,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดทีเ่สนอขำย 

   (2) เสนอขำยต่อผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ จ ำนวน 7,500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 15.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดทีเ่สนอขำย 

   (3) เสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัทฯ จ ำนวน 
5,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดทีเ่สนอขำย 

เง่ือนไขในการจดัจ าหน่าย  :   รบัประกนักำรจ ำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) 

   ไม่รบัประกนักำรจ ำหน่ำย (Best Effort)   

ราคาเสนอขายต่อประชาชน  :  10.00 บำท/หุน้   

มูลค่าการเสนอขาย :  500,000,000.00 บำท 

มูลค่าท่ีตราไว้ (par) :  0.50 บำท/หุน้   

ข้อมูลสรปุส าคญัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวน
ซ่ึงเป็นเพียงข้อมูลสรปุเก่ียวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของบริษทัท่ีออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
(“บริษทัฯ”) ดงันัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ซ่ึงสามารถขอได้จากผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์ หรือบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนท่ี 
บริษทัฯ ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของส านักงาน ก.ล.ต. 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่1 หน้ำที ่2 

มูลค่าตามบญัชี (book value) :  1.05 บำท/หุ้น ค ำนวณจำกมูลค่ำส่วนของเจ้ำของของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 
มิถุนำยน 2564 ซึ่งเท่ำกบั 157.70 ล้ำนบำท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นที่ออกและ
เรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ จ ำนวน 150.00 ลำ้นหุน้ ก่อนกำรเสนอขำย
หุน้ต่อประชำชนในครัง้นี้   

การเสนอขายหุ้นหรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานจนถึง
ช่วงเสนอขาย : 

 บรษิทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 80,689,600 หุน้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนรำยชื่อผูถ้อื
หุน้ทีป่รำกฏอยู่ในทะเบยีนรำยชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่27 พฤษภำคม 2564 ในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท โดยมอีตัรำส่วน
กำรจองซื้อ 0.86 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยบรษิัทฯ ได้จดทะเบยีนเพิม่ทุนดงักล่ำวเมื่อวนัที่ 18 มถุินำยน 2564 
สง่ผลใหทุ้นจดทะเบยีนช ำระแลว้ของบรษิทัฯ เท่ำกบั 75,000,000 บำท 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย์กับกลุ่มท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย ์เช่น การถือหุ้นระหว่างกนั การมีกรรมการ ผูบ้ริหาร บุคลากร ของท่ีปรกึษาทางการเงิน
และหรือผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยด์ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์การกู้ยืม
จากกลุ่มท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และความสมัพนัธ์อ่ืนท่ีอาจท าให้ท่ี
ปรกึษาทางการเงินและหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยข์าดความเป็นอิสระในการท าหน้าท่ี :    

  ไม่ม ี       ม ี 

ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย :    

กำรก ำหนดรำคำหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ พจิำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธต่ิอหุน้ 
(Price to Earning Ratio : P/E) ทัง้นี้ รำคำหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำย หุน้ละ 10.00 บำท คดิเป็นอตัรำส่วนรำคำ
ต่อก ำไรสทุธต่ิอหุน้เท่ำกบั 32.26 เท่ำ ซึง่ค ำนวณจำกผลประกอบกำร 4 ไตรมำสยอ้นหลงัของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่30 
มถุินำยน 2563 ถงึวนัที ่30 มถุินำยน 2564 ซึง่มกี ำไรสทุธริวมเท่ำกบั 62.12 ลำ้นบำท เมื่อหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญั
ที่ออกและช ำระแล้วภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี้เท่ำกบั 200 ล้ำนหุ้น (Fully Diluted) จะได้ก ำไรสุทธต่ิอหุน้
เท่ำกบั 0.31 บำท  

ทัง้นี้ อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธต่ิอหุน้ทีเ่สนอขำยดงักล่ำวค ำนวณจำกผลประกอบกำรในอดตี โดยทีย่งั
มไิด้พจิำรณำถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ซึ่งเป็นปจัจยัส ำคญัปจัจยัหน่ึงทีน่ักลงทุนควรพจิำรณำประกอบกำร
ตดัสนิใจกำรลงทุน 

สดัส่วนหุ้นของ “ผูมี้ส่วนรว่มในการบริหาร” ท่ีไม่ติด silent period: ไม่เกนิจ ำนวน 6,749,500 หุน้ คดิเป็นไม่
เกนิรอ้ยละ 3.37 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนใน
ครัง้นี้ 

ตลาดรอง :               SET    MAI 

หมวดธรุกิจ (sector) :              เทคโนโลย ี(TECH) 

เกณฑก์ารเข้าจดทะเบียน :  Profit Test   Market Capitalization Test 

 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่1 หน้ำที ่3 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน : 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. ขยำยสำขำไปยงัต่ำงประเทศ ไมเ่กนิ 25.00 ลำ้นบำท ไตรมำส 4 ปี 2565 
2. ลงทุนและพฒันำผลติภณัฑ ์ ไมเ่กนิ 25.00 ลำ้นบำท ไตรมำส 4 ปี 2565  
3. ลงทุนกบัพนัธมติรทำงธุรกจิหรอืธุรกจิอื่นเพือ่เสรมิสรำ้งศกัยภำพทำงธุรกจิ ไมเ่กนิ 330.00 ลำ้นบำท ภำยในปี 2566 
4. ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัฯ  ส่วนทีเ่หลอืจำกขอ้ 1 – 3  ภำยในปี 2566 

รวม 480.77  
หมำยเหตุ: โปรดศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกจิ หวัขอ้ 6. โครงกำรในอนำคต 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย :  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมนีโยบำยจ่ำยเงินปนัผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40.00 ของก ำไรสุทธจิำกงบ
เฉพำะกจิกำรภำยหลงัหกัภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคล และเงนิส ำรองต่ำงๆ ทัง้หมดแล้ว  ทุกประเภทตำมทีก่ ำหนดไวใ้น
กฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

อย่ำงไรกต็ำม กำรจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสม
อื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร ทัง้น้ี กำรจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปีจะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผู้ถือ
หุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำล ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัอำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลไดเ้ป็น
ครัง้ครำวเมื่อเหน็ว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยมกี ำไรเพยีงพอที่จะท ำเช่นนัน้ได้ และให้รำยงำนกำรจ่ำยเงนิปนัผล
ระหว่ำงกำลดงักล่ำวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทรำบในครำวถดัไป 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูเ้สนอขายหลกัทรพัย:์  

บรษิทัฯ ก่อตัง้เมื่อวนัที ่30 ตุลำคม 2552 ดว้ยทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้เริม่แรก 1.00 ลำ้นบำท ประกอบธุรกจิ
ที่ปรึกษำด้ำน Digital Transformation ให้บริกำรแบบครบวงจรในด้ำนกำรบริหำรจดักำรควำมสมัพนัธ์กบัลูกค้ำ 
(“CRM”) กำรวเิครำะหข์อ้มลู และเทคโนโลยดีจิทิลั มคีวำมเชีย่วชำญเป็นพเิศษเกีย่วกบัระบบ CRM ทีใ่ชซ้อฟตแ์วร ์
Salesforce และเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยซอฟตแ์วรข์องบรษิทัชัน้น ำ เช่น Salesforce Google MuleSoft และ Tableau   

ในช่วงเริม่ต้นของกำรประกอบธุรกจิ บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรออกแบบตดิตัง้ซอฟต์แวร ์Salesforce ซึง่เป็นระบบ 
CRM เป็นรำยแรกๆ ของประเทศไทย เนื่องจำกเห็นว่ำหลกักำรส ำคญัในกำรท ำให้ธุรกิจประสบควำมส ำเรจ็ได้ 
ผู้ประกอบกำรจะต้องสำมำรถสรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ทีม่ำใชบ้รกิำร ประกอบกบัได้เหน็โอกำสจำกกำรทีม่ี
ผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศหลำยรำยประสบควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงยอดขำยให้เติบโตขึน้ได้จำกกำรเลอืกใช้
ซอฟตแ์วรร์ะบบ CRM  ในกำรบรหิำรควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ ดงันัน้  จงึเชื่อมัน่ว่ำระบบ CRM จะมปีระโยชน์แก่ธุรกจิ
และผูป้ระกอบกำรไทยเช่นกนัและมอีตัรำกำรเตบิโตในแง่ผูใ้ชง้ำนสงูเช่นเดยีวกนักบัในประเทศสหรฐัอเมรกิำซึง่เป็น
ประเทศทีม่ผีูค้ดิคน้ซอฟตแ์วรด์งักล่ำว   

ภำยหลงักำรก่อตัง้บรษิทัฯ ในปี 2552 กจิกำรไดม้กีำรเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และในปี 2556 บรษิทัฯ ไดร้บั
งำนบรกิำรทีป่รกึษำในกำรตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์Salesforce ใหแ้ก่ลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมบรกิำรทำงกำรเงนิเป็นครัง้
แรก ในปีต่อมำ บรษิทัฯ ไดข้ยำยกำรบรกิำรไปยงัลูกคำ้ต่ำงประเทศ และจดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศสหรฐัอเมรกิำ
เพื่อรองรบักำรขยำยงำนในอนำคต พร้อมกบัน ำระบบ  CRM มำใช้ภำยในองค์กร เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำร
บรหิำรงำนภำยในองคก์ร  



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่1 หน้ำที ่4 

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ตัง้ทมีพฒันำธุรกจิเพื่อรองรบักำรเตบิโตของบรษิทัฯ และไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเพื่อเป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยของซอฟต์แวร์ Salesforce อย่ำงเป็นทำงกำร (Reseller agreement) รวมทัง้ได้เขำ้เป็นพนัธมติร 
(Partner) กบั Mulesoft ซึง่เป็นระบบทีจ่ะเชื่อมต่อซอฟต์แวร ์หรอืแอพลเิคชัน่ต่ำงๆ เขำ้ดว้ยกนั รวมถงึกำรเชื่อมต่อ 
Salesforce กบัแอพพลเิคชนั ขอ้มูล อุปกรณ์ต่ำงๆ ของลูกคำ้ ซึง่จะท ำใหลู้กคำ้สำมำรถใชง้ำนแอพพลเิคชัน่ต่ำงๆ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสะดวกมำกยิ่งขึ้น ต่อมำ ในปี  2559 บริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็น Salesforce 
Platinum Partner (ปจัจุบนัได้มีกำรเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น Summit แทน)  และด ำรงสถำนะดงักล่ำวเป็นเวลำ  4 ปี
ติดต่อกนัจนถึงปจัจุบนั ซึ่งสะท้อนให้เหน็ถึงกำรได้รบัควำมไว้วำงใจจำก Salesforce ให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยและ
ใหบ้รกิำรผลติภณัฑแ์ก่ลกูคำ้ในประเทศไทย  

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในกำรใหบ้รกิำรเพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรดำ้น Digital Transformation ของลกูคำ้แบบครบ
วงจร จำกประสบกำรณ์ในธุรกจิมำมำกกว่ำ 12 ปี ซึ่งบรษิัทฯ ได้รบัโอกำสร่วมงำนกบัลูกค้ำทัง้องค์กรขนำดใหญ่ 
(Enterprise) และขนำดเล็ก (SME) มำมำกกว่ำ 250 โครงกำร ในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรมทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เริม่ต้นตัง้แต่กำรใหค้ ำปรกึษำและวำงกลยุทธ์ดำ้น Digital Strategy และกำรวำงแผนกำรพฒันำธุรกจิ
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั (Strategy) จำกนัน้จะเป็นส่วนของกำรคดัเลอืกซอฟตแ์วรแ์ละ กำรพฒันำระบบ (Technology 
Service) ตำมแผนที่วำงไว้ หลงัจำกนัน้เป็นกำรให้บริกำรด้ำนกำรจดัเกบ็และบริหำรขอ้มูลขนำดใหญ่ กำรสร้ำง
โมเดลกำรวเิครำะหแ์ละกำรใชเ้ทคโนโลยปีญัญำประดษิฐ ์(Big Data & AI) เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจในเชงิลกึเกีย่วกบั
ลูกค้ำและน ำขอ้มูลต่ำงๆมำใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด หลงัจำกกำรพฒันำระบบเสรจ็สิน้ บรษิัทฯ ยงัให้บรกิำรงำน
สนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยใีห้กบัลูกค้ำ  เช่น กำรให้บรกิำรดูแลระบบหลงักำรขำย  กำรช่วยเหลอืในกำร
แกไ้ขปญัหำจำกกำรใชง้ำนระบบทีต่ิดตัง้ (Technology Support Service) กำรจดัหำบุคลำกรดำ้นเทคโนโลยใีห้แก่
ลูกค้ำ (Managed Service) รวมถึงกำรจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพให้แก่ธุรกิจของลูกค้ำ (Digital Capability 
Building) 

นอกเหนือจำกควำมเชีย่วชำญทีก่ล่ำวมำ บรษิทัฯ ยงัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย และ เป็นพำรท์เนอรพ์นัธมติร กบั
บรษิัทซอฟต์แวร์ชัน้น ำของโลกในด้ำนต่ำงๆ เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, Tableau และ Snowflake เป็น
ต้น โดยบรษิัทฯ จะท ำงำนร่วมกบัพนัธมติรด้ำนซอฟต์แวร์พำร์ทเนอร์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำให้บรรลุ
เป้ำหมำยทีว่ำงไว ้

จำกลกัษณะงำนดงักล่ำวขำ้งตนั สำมำรถจดักลุ่มประเภทของกำรใหบ้รกิำรได ้ดงันี้ 

1. งำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละพฒันำเทคโนโลย ี(Strategy and Technology Consulting)  
บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกลยุทธ์และพฒันำเทคโนโลยี เริ่มตัง้แต่กำรวำงแผนร่วมกบัลูกค้ำในกำรวำง

ทศิทำงและกลยุทธก์ำรท ำ Digital Transformation และด ำเนินกำรออกแบบระบบ พฒันำระบบ รวมถึงกำรพฒันำ
ศกัยภำพด้ำนเทคโนโลยขีองพนักงำนในองค์กร ตำมแผนงำนที่วำงไว ้โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั 
ดงันี้ 

1.1 งำนดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธ ์(Strategy)  เช่น Digital Transformation Strategy, CRM Strategy 
และ Sales and Marketing Strategy 

1.2 งำนดำ้นกำรพฒันำระบบ กำรออกแบบ และกำรสรำ้งโซลชูัน่ส ์(Implementation) 
1.3 งำนดำ้นกำรพฒันำศกัยภำพเทคโนโลยบีุคลำกรและกำรฝึกอบรม (Technology Capability Building) 

2. งำนสนบัสนุนดำ้นเทคโนโลย ี(Technology Support Service) 
งำนสนับสนุนด้ำนเทคโนโลย ีจะประกอบด้วยกำรขำยสทิธใินกำรใช้ใบอนุญำตกำรใช้ซอฟต์แวร์ ตำม

จ ำนวนผู้ใช้งำน (User) และระยะเวลำที่ตกลงกนั จำกซอฟต์แวร์ที่บรษิัทฯ ได้รบัสทิธใินกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย 
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(Reseller Partner) หรอืเลอืกใชใ้นกำรตดิตัง้ใหแ้ก่ลูกคำ้ รวมถึงงำนบรกิำรหลงักำรตดิตัง้ เช่น กำรให้บรกิำรดูแล
และบ ำรุงรกัษำ (Maintenance) และงำนสนบัสนุนดำ้นอื่นๆ โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

2.1 งำนดำ้นกำรขำยสทิธิส์ทิธกิำรใชแ้ละกำรใหเ้ช่ำใชส้ทิธิส์ทิธกิำรใชง้ำน (License and Subscription) 
2.2 งำนสนับสนุนและดแูลระบบเทคโนโลย ี(Support and Maintenance) และ กำรจดัหำบุคลำกรเทคโนโลย ี

(Managed Service) 

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ  ยงัได้ส่งเสรมิและใหค้วำมส ำคญัในกำรสร้ำงนวตักรรมภำยในองค์กร โดยเฉพำะกำร
พฒันำซอฟต์แวร์ภำยในด้วยพนักงำนของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ เช่น โปรแกรม Chatbot 
สำมำรถตอบค ำถำมและใหบ้รกิำรลูกคำ้ไดทุ้กช่องทำงและสำมำรถรบัมอืกบัผูใ้ชบ้รกิำรจ ำนวนมำกไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 
โปรแกรม Salesforce-Line Integration สำมำรถสรำ้งระบบ Loyalty Management อย่ำงไรร้อยต่อระหว่ำง Platform 
Line กบั Salesforce ในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ โปรแกรม Tenant Management สำมำรถพฒันำระบบกำรท ำงำนของ
ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยแ์บบครบวงจร ตัง้แต่กระบวนกำรหำลูกคำ้จนถงึกำรเซน็ต์สญัญำ โปรแกรม Omni Channel 
Package สำมำรถรวมกำรท ำงำนของตวัแทนบรกิำรลูกค้ำในพืน้ทีก่ำรท ำงำนทัง้หมดไว้ในคอนโซลเดยีว ตวัแทน
สำมำรถจัดกำรเคสได้เร็วขึ้น ติดตำมประวัติของลูกค้ำ ดูแดชบอร์ด ทัง้หมดในมุมมองเดียว และ โปรแกรม 
Telesales Management ซอฟต์แวรส์นับสนุนกระบวนกำรท ำงำน และประสทิธภิำพของทมีงำนขำยภำคพื้นที่และ
ผ่ำนโทรศพัท ์

ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่สรำ้งโอกำสในกำรขยำยธุรกจิไปยงัต่ำงประเทศ กำรพฒันำผลติภณัฑ์
ใหม่ และกำรแสวงหำพนัธมติรใหม่ๆ ในปี 2563 บรษิัทฯ ได้จดัตัง้บรษิัทย่อยที่ประเทศเวยีดนำม และได้รบักำร
แต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยซอฟตแ์วร ์Salesforce เป็นรำยแรกในประเทศเวยีดนำม 

ณ วนัที่ 18 มถุินำยน 2564 บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีน 100.00 ล้ำนบำท และทุนช ำระแล้ว 75.00 ล้ำนบำท 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 และไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น 
บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
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ผูถ้ือหุ้น: 
รำยชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนและภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่่อประชำชน 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้น 

ต่อประชาชน  
ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชน 
จ านวน (หุ้น) ร้อยละ จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. กลุ่มนำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ 99,275,894 66.18 99,275,894 49.64 
1.1   นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ 60,220,991  40.15  60,220,991   30.11  
1.2   นำงสำวพมิพก์ำนต์ ปญุญเจรญิสนิ1  29,064,903  19.38   29,064,903   14.53  

1.3   BE 24 Limited 2/3 9,990,000   6.66  9,990,000  5.00  
2. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ  10,627,141   7.08   10,627,141   5.31  
3. นำยวรวญิญ์ เทวนิทรภกัต ิ  10,409,693   6.94   10,409,693   5.20  
4. นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์  8,000,208   5.33   8,000,208   4.00  
5. นำงสำวอมลยำ ผุสสรำคม์ำลยั  7,229,496   4.82   7,229,496   3.61  
6. Salesforce Ventures LLC4/5  (“SFV”)  5,000,116   3.33   5,000,116   2.50  
7. นำยวศนิ ศรศีุกร ี  3,462,684   2.31   3,462,684   1.73  
8. นำยนพดล โสธนกลุ   649,253   0.43   649,253   0.32  
9. นำงชำลกิำ โคมนิ  649,253   0.43   649,253   0.32  
10. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน  605,970   0.40   605,970   0.30  
11. ผูถ้อืหุน้อืน่ๆ จ ำนวน 18 รำย  4,090,292   2.73   4,090,292   2.05  
รวมก่อนเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 150,000,000 100.00 150,000,000 75.00 
12. ประชำชนทัว่ไป - - 50,000,000 25.00 
รวมหลงัเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน   200,000,000 100.00 
หมำยเหตุ: 1  นำงสำวพมิพก์ำนต์ ปุญญเจรญิสนิ เป็นคู่สมรสของนำยอภเิษก เทวนิทรภกัติ 
 2  BE 24 Limited เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของประเทศฮ่องกง เพื่อประกอบธุรกจิ กำรลงทุนในบรษิทัต่ำงๆ (Holding Company) 

โดยม ีBE Ventures Capital Limited เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ซึง่ BE Venture Capital Limited เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำยของหมู่เกำะบรติชิเวอรจ์นิ (The British Virgin Islands) เพื่อประกอบธุรกจิ กำรลงทุนในบรษิทัต่ำงๆ (Holding Company) โดยมนีำย
อภเิษก เทวนิทรภกัต ิ(“นำยอภเิษกฯ”) เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 

 3  กลุ่มนำยอภเิษกฯ มคีวำมประสงคจ์ะน ำหุน้สำมญัในส่วนทีต่นถอือยู่เสนอขำยต่อผูล้งทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 8.00 ของทุนจดทะเบยีนหลงั IPO ซึง่
ประกอบไปดว้ยหุน้จำก BE 24 Limited จ ำนวนรอ้ยละ 5.00 และจำกส่วนของนำยอภเิษก เทวนิทรภกัตอิกีรอ้ยละ 3.00 ต่อผูล้งทุนทีเ่ป็น 
Strategic investor จ ำนวน 4 รำย ได้แก่ 1) นำยสถำพร งำมเรอืงพงศ์ 2) นำยวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 3) บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) และ 4) บมจ. 
เทริน์คยี ์คอมมนูิเคชัน่ เซอรว์สิ ในสดัส่วนรอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 2.00 รอ้ยละ 1.00 และรอ้ยละ 1.00 ตำมล ำดบั ซึง่แต่ละรำยไม่มคีวำมเกีย่วขอ้ง
กนั และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่และโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำร ซึง่ผูล้งทุนดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นผูล้งทุนที่
คำดวำ่จะสำมำรถสรำ้งประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้(Strategic Investor) และจะเสนอขำยในรำคำเดยีวกบัรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชน
ในครัง้นี้ โดยคำดวำ่จะด ำเนินกำรเสนอขำยในวนัแรกทีหุ่น้สำมญัของบรษิทัฯ เริม่ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย ์ผำ่นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
รำยใหญ่ (Trade Report – Big Lot) ในตลำดหลกัทรพัย์ ซึง่กำรซือ้ขำยดงักล่ำวไม่ถอืวำ่เป็นส่วนหนึ่งของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชน
เป็นครัง้แรกนี้ และหุน้สำมญัดงักล่ำวไม่อยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดักำรโอนใดๆ โดยภำยหลงัจำกกำรขำยหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนทัง้ 4 รำยนี้ กลุ่มนำยอภเิษก 
เทวนิทรภกัต ิจะมสีดัส่วนกำรถอืหุน้เท่ำกบัร้อยละ 41.64 ของทุนจดทะเบยีนหลงักำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนในครัง้นี้ 

4    SFV เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของรฐัเดลำแวร์ สหรฐัอเมรกิำ เพื่อประกอบธุรกจิ กำรลงทุนในบรษิทัต่ำงๆ (Holding Company) 
โดยม ีSalesforce Holdings LLC เป็นผูถ้อืหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 

 5 Salesforce Holdings LLC เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของรฐัเดลำแวร ์สหรฐัอเมรกิำ เพื่อประกอบธุรกจิ กำรลงทุนในบรษิทัต่ำงๆ 
(Holding Company) โดยม ีSalesforce.com, inc. เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00  
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สดัส่วนรายได้: 
โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ตำมงบกำรเงนิรวมสำมำรถสรุปไดใ้นตำรำงดงัต่อไปนี้ 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 6 เดือน ปี 2563 6 เดือน ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกงำนบรกิำรให้
ค ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละ
เทคโนโลย ี(Strategy and 
Technology Consulting) 

132.51  62.63  194.05 62.30  191.44 61.25   99.12   61.01   93.30   52.12  

รำยไดจ้ำกงำนดำ้นบรกิำร
เทคโนโลย ี (Technology 
Service) 

78.54 37.12  116.38 37.36  120.35 38.51   63.09   38.83   85.51   47.77  

− รำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธิ
กำรใชแ้ละกำรเช่ำใช้
สทิธกิำรใชง้ำน 
(License and 
Subscription) 

54.97  25.98  62.25  19.98  58.80 18.81  32.64 20.09 39.25 21.93 

− รำยไดจ้ำกงำน
สนบัสนุนและดแูลระบบ
เทคโนโลย ี(Support 
and Maintenance) 
และ กำรจดัหำบุคลำกร
เทคโนโลย ี(Managed 
Service) 

23.57  11.14  54.13  17.38  61.55 19.69  30.45 18.74 46.26 25.84 

รายได้จากการให้บริการ 211.05 99.75  310.43 99.66  311.79 99.76   162.21   99.84   178.81   99.89  
รำยไดอ้ื่น(1) 0.52 0.25  1.05 0.34  0.76  0.24   0.26   0.16   0.20   0.11  
รายได้รวม 211.57 100.00  311.49 100.00  312.54 100.00   162.47   100.00   179.01   100.00  
หมำยเหตุ : (1)  รำยไดอ้ื่นๆ เชน่ ดอกเบี้ยรบั ก ำไร(ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น และก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์เป็นต้น 

 
  



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่1 หน้ำที ่8 

คณะกรรมการบริษทั: 

คณะกรรมกำรบรษิทั ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 ประกอบดว้ยกรรมกำร 9 ท่ำน ดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์ ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั  
2. นำยตรขีวญั บุนนำค กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยกำนต์ ปญุญเจรญิสนิ กรรมกำร  
6. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ กรรมกำร  
7. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
8. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยพฒันำธุรกจิ (ระหว่ำงประเทศ) 
9. นำยวศนิ ศรศีุกร ี กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนขำย Solution 

 โดยมนีำงสำวอญัชล ีอนิทรธ์ ำรงท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรบรษิทั 

 

สรปุปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญั: 

ความเส่ียงด้านการประกอบธรุกิจ 
1. ความเส่ียงจากการพึ่งพิง Supplier ในฐานะผูพ้ฒันาระบบซอฟทแ์วรห์ลกัของบริษทัฯ 

บริษัทฯ มีพนัธมติรส ำคญัได้แก่ Salesforce ซึ่งเป็นหนึ่งในซพัพลำยเออร์ (“Supplier”) หลกัในกำรจดัหำ
ซอฟท์แวร์เพื่อพฒันำระบบกำรท ำงำนให้แก่ลูกค้ำ หำกในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็น Reseller 
Partner อย่ำงเป็นทำงกำร อำจส่งผลกระทบกบักำรใหบ้รกิำรด้ำนต้นทุนค่ำสทิธกิำรใช้ เนื่องจำกบรษิัทฯ ต้องซื้อ
สทิธกิำรใชง้ำน (Platform License Subscription) จำก Salesforce หรอืจำกตวัแทนจ ำหน่ำยรำยอื่น ในรำคำทีอ่ำจ
สูงขึ้นซึ่งอำจส่งผลกระทบกับต้นทุนกำรให้บริกำรที่เพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ดี ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ เป็นพนัธมิตรที่ดีกับ 
Salesforce มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนประเภท Reseller ตัง้แต่ปี 2558 และยกระดบัเป็น 
Platinum Partner (ระดับ Summit) ในปี 2559 จนถึงปจัจุบัน และในเดือนธันวำคม 2563 Salesforce Ventures 
LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ Salesforce.com ได้เข้ำถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นรำยแรกในอำเซียนเพื่อรองรับกำร
ขยำยตวัของธุรกจิดจิทิลั แสดงใหเ้หน็ถงึควำมสมัพนัธใ์นฐำนะคู่คำ้ทีม่คีวำมส ำคญัของ Salesforce รำยหนึ่งเช่นกนั 

2. ความเส่ียงจากสดัส่วนรายได้หลกัมาจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ บรษิัทฯ มกีลุ่มลูกคำ้ขนำดใหญ่เป็นกลุ่มทีม่มีลูค่ำกำรใชบ้รกิำรกบับรษิทัฯ เป็นจ ำนวน
มำกในแต่ละปี และรำยชื่อลูกคำ้รำยใหญ่ในแต่ละปีจะแตกต่ำงกนัไป โดยในช่วงปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดอืน
แรกปี 2564 ลูกคำ้รำยใหญ่ 5 ล ำดบัแรก มสีดัส่วนรำยไดป้ระมำณรอ้ยละ 58.17 รอ้ยละ 66.13  และรอ้ยละ 60.90 
และ 47.02 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ กลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นบรษิทัขนำดใหญ่ ทีม่ฐีำนะทำงกำรเงนิมัน่คงและมี
ควำมเสีย่งต ่ำในกำรไม่สำมำรถช ำระเงนิได ้อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมเสีย่งจำกกำรมรีำยไดห้ลกัมำจำก
กลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่เป็นอย่ำงดี จึงได้มีแผนที่จะขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำเพิ่มขึ้น ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะมกีำรก ำหนดให้เพิม่ลูกค้ำในกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่อย่ำงน้อยปีละ 1 รำย และในขณะเดยีวกนัได้ท ำกำร
วำงแผนทำงธุรกจิระยะยำวกบัลกูคำ้เพื่อใหแ้น่ใจว่ำแผนกำรลงทุนมปีระสทิธภิำพและมกีำรพฒันำต่อยอดในแต่ละปี 
ควบคู่กบักำรขยำยฐำนลกูคำ้ในกลุ่มลกูคำ้ขนำด SMEs เพิม่ขึน้ เพื่อกระจำยและลดควำมเสีย่งดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง    
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3. ความเส่ียงจากความไม่สม า่เสมอของรายได้ 

ลกัษณะของกำรประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ เป็นงำนโครงกำร ดงันัน้ หำกในบำงปีที่เกดิภำวะเศรษกจิผนั
ผวน ลูกค้ำชะลอกำรลงทุนหรอืชะลอกำรใช้จ่ำย รวมถึงกรณีที่มกีำรแข่งขนักนัในตลำด ลูกค้ำกอ็ำจเลื่อนกำรใช้
บรกิำรหรอืไม่เลอืกใชบ้รกิำรของบรษิทัฯ จงึอำจส่งผลกระทบกบัรำยไดแ้ละผลประกอบกำรของบรษิัทฯ ไดเ้ช่นกนั
อย่ำงไรกด็ ีบรษิัทฯ มนีโยบำยในกำรน ำเสนอทัง้งำนบรกิำรและใหค้ ำปรกึษำด้ำนกลยุทธแ์ละเทคโนโลยคีวบคู่กบั
งำนด้ำนบรกิำรเทคโนโลย ีโดยงำนด้ำนบรกิำรเทคโนโลย ีจะมรีำยได้จำกกำรขำยสทิธใินกำรใชใ้บอนุญำตกำรใช้
โปรแกรม รวมถึงรำยได้จำกกำรให้บริกำรดูแลรกัษำระบบ (Maintenance Service) กำรจดัหำบุคลำกร ซึ่งเป็น
รำยได้แบบต่อเนื่อง (Recurring income) ที่จะช่วยลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำยได้ได้ดขีึน้ ทัง้นี้ รำยได้
จำกสว่นงำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลยเีพิม่ขึน้คดิเป็น สดัสว่นรอ้ยละ 37.21 รอ้ยละ 37.49 และรอ้ยละ 38.60 ของรำยได้
จำกกำรใหบ้รกิำร ในปี 2561 – 2563 ตำมล ำดบั 

4. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ อยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเทคโนโลยทีีม่กีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ และในปจัจุบนั
เทคโนโลยเีขำ้มำมบีทบำทต่ำงๆ กบัหลำยธุรกจิ รวมถงึในชวีติประจ ำวนัอย่ำงมำก ดงันัน้ หำกมกีำรเปลีย่นแปลงใน
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งและหำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถปรบัตวัใหท้นักบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป กอ็ำจส่งผลกระทบ
กบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงมนียัส ำคญั อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ เป็นพนัธมติรกบัผูใ้หบ้รกิำรแพลดฟอรม์
ต่ำงๆ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สำมำรถตดิตำมข่ำวสำรและขอ้มูลในเรื่องแนวโน้มของกำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยจีำก
พนัธมิตรซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรแพลตฟอร์มและเป็นผู้น ำของอุตสำหกรรมระดบัโลกได้ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยงัหำ
พนัธมติรใหม่ๆ เขำ้มำช่วยเสรมิใหบ้รษิทัมทีำงเลอืกในผลติภณัฑต่์ำงๆ อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัมหีน่วยงำนทีม่หีน้ำทีใ่น
กำรตดิตำม ศกึษำและน ำมำพฒันำผลติภณัฑใ์หม่ๆ ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้พฒันำบุคลกรใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจใน
เทคโนโลยทีีม่กีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงต่อเนื่องในอกีทำงหนึ่ง 

5. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหารและบุคลากร 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรของบรษิัทฯ ต้องอำศยัควำมรู ้ควำมเขำ้ใจใน Software รวมถงึทกัษะ และประสบกำรณ์
ในกำรใหบ้รกิำรตดิตัง้ระบบใหส้ำมำรถเชื่อมต่อกบัระบบต่ำงๆ เพื่อตอบโจทยค์วำมต้องกำรของลูกคำ้ รวมทัง้กำร
ดูแลรักษำ และกำรติดต่อประสำนงำนให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกค้ำเมื่อเกิดปญัหำจำกกำรใช้งำนระบบ ดังนัน้ 
ทรพัยำกรบุคคลจงึเป็นสิง่ส ำคญั และบริษัทฯ จะมีควำมเสี่ยงหำกบริษัทฯ ต้องสูญเสยีทรพัยำกรบุคคลไป  ทัง้นี้ 
บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลทรพัยำกรบุคคล โดยได้มนีโยบำย Succession plan ส ำหรบัผู้บรหิำรระดบัสงู
เพื่อใหเ้กดิควำมต่อเนื่องในธุรกจิ มแีผนในกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร รวมถงึกำรใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสม 
สำมำรถแขง่ขนักบัตลำดได ้เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรสญูเสยีพนกังำนจำกกำรลำออกของบรษิทัฯ โดยในช่วง 3 ปีที่
ผ่ำนมำ (ปี 2561 – ปี 2563) มอีตัรำกำรลำออกจำกงำนของพนกังำน (“Turnover ratio”) เฉลีย่รอ้ยละ 16.4 โดยเมื่อ
เทยีบกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั จะมอีตัรำ Turnover Ratio ประมำณรอ้ยละ 20 – 25 

 

6. ความเส่ียงจากต้นทุนค่าบริการคลาดเคลื่อนจากการประมาณการ 

บรษิทัฯ มตี้นทุนในกำรใหบ้รกิำรทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ ต้นทุนดำ้นบุคลำกร โดยในกำรก ำหนดรำคำกำรใหบ้รกิำร
ในแต่ละโครงกำร บริษัทฯ จะจดัท ำประมำณกำรต้นทุนที่คำดว่ำจะใช้ รวมถึงกำรประเมินจ ำนวนบุคลำกรและ
ระยะเวลำตำมจ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนทีค่ำดว่ำจะใช ้ เพื่อเป็นขอ้มูลสนับสนุนในกำรจดัท ำเป็นสญัญำทีร่ะบุมูลค่ำ
กำรให้บรกิำรที่ชดัเจน ดงันัน้ ในกรณีที่ต้นทุนกำรให้บรกิำรที่เกดิขึน้จรงิมคีวำมคลำดเคลื่อนจำกประมำณกำรที่
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ก ำหนดไว ้จะท ำใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนทีส่งูขึน้ และส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกี ำไรในกำรใหบ้รกิำรในโครงกำรดงักล่ำวลดลง
จำกประมำณกำรทีต่ัง้ไว ้หรอืในกรณีทีม่กีำรประเมนิตน้ทุนไวส้งูเกนิไป อำจสง่ผลใหก้ำรเสนอรำคำกำรใหบ้รกิำรสงู
กว่ำบริษัทคู่แข่ง ซึ่งอำจท ำให้ลูกค้ำไม่เลือกใช้บริกำรจำกบริษัทฯ ทัง้นี้ บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดขัน้ตอนในกำร
ปฏบิตังิำนโดยใหผู้ร้บัผดิชอบในกำรปฏบิตังิำนมสีว่นร่วมในกำรก ำหนดบุคลำกรและระยะเวลำทีใ่ช ้โดยใหห้น่วยงำน
ที่รบัผิดชอบในกำรท ำโครงกำรได้ร่วมท ำกำรประเมินเพื่อให้กำรประมำณกำรมีควำมแม่นย ำมำกขึ้น ก่อนที่จะ
น ำเสนอผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพจิำรณำควำมเหมำะสมของประมำณกำรต้นทุน และมกีำรตดิตำมกำรปฏบิตังิำน
อย่ำงใกลช้ดิ โดยก ำหนดใหม้กีำรจัดท ำสรุปค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิเปรยีบเทยีบกบัแผนงำนและงบประมำณ พรอ้ม
วเิครำะหถ์งึควำมเหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดแ้ลว้เสรจ็ภำยในกรอบงบประมำณทีก่ ำหนด 
รวมถงึไดม้กีำรน ำปญัหำหรอืขอ้ผดิพลำดในแต่ละโครงกำรมำวเิครำะหเ์พื่อหำสำเหตุและแนวทำงในกำรแกป้ญัหำ 
เพื่อใหก้ำรประมำณกำรตน้ทุนของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ต่อไป 

7. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ปจัจุบนั ธุรกจิต่ำงๆ มกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็ โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลย ีซึ่งมกีำรพฒันำใหม่เป็น
ประจ ำ โดยหำกมเีทคโนโลยทีีอ่อกมำใหม่มลีกัษณะทีท่ ำใหเ้กดิควำมนิยมในหมู่ผูบ้รโิภคเป็นจ ำนวนมำก ก็อำจเกดิ
กระแสควำมนิยมทีส่่งผลกระทบกำรกำรเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคได ้และในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถ
ปรบัตวัไดท้นั กอ็ำจสง่ผลกระทบกบัควำมสำมำรถในกำรท ำธรุกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงมนียัส ำคญั อย่ำงไรกด็ ีบรษิทั
ฯ ไดเ้ตรยีมควำมพรอ้มในกำรรบัมอื โดยกำรก ำหนดใหม้ทีมีงำนทีค่อยตดิตำมเทคโลยใีหม่ๆ ควบคู่กบักระแสควำม
นิยมของผูบ้รโิภค ใหท้ ำกำรศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจกบักำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีหม่ๆ และน ำเสนอผูบ้รหิำร
ระดับสูงเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับกระแสกำร
เปลีย่นแปลง และสำมำรถสำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลกูคำ้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงทนัเวลำ 

8. ความเส่ียงจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคระบาดไวรสัโควิด-19 

ในปี 2563 และต่อเน่ืองถงึปจัจุบนั ผูป้ระกอบกำรหลำยรำยในหลำยอุตสำหกรรมไดร้บัผลกระทบจำกปญัหำ
กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ซึง่ส่งผลกระทบในทำงลบกบัภำวะเศรษฐกจิโดยรวมและต่อภำคธุรกจิอย่ำงมี
นยัส ำคญั โดยบรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบจำกกำรทีลู่กคำ้บำงรำยไดช้ะลอโครงกำรออกไป แต่บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมพรอ้ม
ในกำรรบัมอืกบัปญัหำดงักล่ำวไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดพ้จิำรณำและก ำหนด
แนวทำงในกำรท ำงำน ไดแ้ก่ กำรท ำกำรตลำดกลุ่มลูกคำ้ทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบหรอืกระทบน้อยจำกโควดิ-19 มำกขึน้ 
รวมถึงกำรติดต่อประสำนงำนกบัลูกค้ำอย่ำงใกล้ชดิมำกขึน้ กำรจดัเตรยีมระบบและวธิกีำรท ำงำนเพื่อรองรบักำร
ท ำงำนผ่ำนระบบออนไลน์ เป็นตน้ สง่ผลใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ สำมำรถรกัษำระดบัรำยไดใ้หเ้ตบิโตขึน้กว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

1. ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 

บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงนิ จำกกำรทีล่กัษณะงำนเป็นงำนโครงกำรและใหบ้รกิำรตำมสญัญำ 
ซึ่งในกรณีที่เกดิควำมผนัผวนทำงเศรษฐกจิ หรอืภำวะเศรษฐกจิชะลอตวั อำจท ำให้มปีญัหำด้ำนกำรรบัช ำระเงนิ
ค่ำบรกิำรจำกลูกคำ้ หรอืลูกคำ้ขอขยำยระยะเวลำโครงกำร หรอืกำรหำลูกคำ้ใหม่ไม่สำมำรถท ำไดต้ำมเป้ำหมำยที่
วำงไว ้อำจเกดิปญัหำดำ้นควำมไม่สม ่ำเสมอของรำยได ้ในขณะทีต่น้ทุนหลกัของบรษิทัฯ คอืค่ำใชจ้่ำยดำ้นบุคลำกร 
ซึ่งเป็นรำยจ่ำยประจ ำ  ดงันัน้ ในกรณีที่บรษิัทฯ ไม่สำมำรถหำรำยได้ได้ตำมแผนที่วำงไว ้อำจท ำใหบ้รษิัทฯ ขำด
กระแสเงนิสดในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี้ บรษิทัฯ มแีผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งในเรื่องดงักล่ำว โดยในแต่ละปีจะมกีำร
ประชุมเพื่อก ำหนดแผนงบประมำณประจ ำปี มกีำรก ำหนดกลยุทธใ์นกำรท ำธุรกจิและกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย รวมทัง้มี
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แผนในกำรขยำยฐำนลกูคำ้ใหก้วำ้งขึน้เพื่อเพิม่แหล่งทีม่ำของรำยได ้มกีำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนตำม
แผนงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ในกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ ก่อนกำรรบังำนและท ำสญัญำแต่ละโครงกำร 
บรษิทัฯ จะมกีำรประเมนิและวเิครำะหธ์ุรกจิและฐำนะทำงกำรเงนิของลกูคำ้ เพื่อท ำใหม้ัน่ใจว่ำจะไม่มปีญัหำดำ้นกำร
เรยีกช ำระเงนิค่ำบรกิำรตำมสญัญำจำกลกูคำ้ 

2. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรสัง่ซือ้ซอฟทแ์วรห์ลกัทีใ่ช้
ในกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้จำกผูผ้ลติต่ำงประเทศโดยตรง และใชด้อลลำรส์หรฐัเป็นสกุลเงนิหลกั ในขณะเดยีวกนั บรษิทั
ฯ กไ็ดก้ ำหนดรำคำขำยซอฟทแ์วรแ์ก่ลูกคำ้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ กำรทีบ่รษิทัฯ มี
รำยรับและรำยจ่ำยเป็นเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเดียวกนัจะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนธรรมชำติ 
(Natural Hedge) อย่ำงไรกด็ ีกำรทีบ่รษิทัฯ มรีำยรบัและรำยจ่ำยเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ท ำใหใ้นกรณีทีค่่ำเงนิบำท
แขง็ค่ำ ท ำใหบ้รษิทัฯ มรีำยไดล้ดลง ในขณะทีต่้นทุนกล็ดลงเช่นกนั และในกรณีทีเ่งนิบำทอ่อนค่ำ จะท ำใหบ้รษิทัมี
ต้นทุนที่สูงขึน้ เช่นเดยีวกบัรำยได้ทีเ่พิม่ขึน้เช่นกนั ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้มกีำรพจิำรณำจดัเตรยีมวงเงนิเครื่องมอืทำง
กำรเงินส ำหรับใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เช่น วงเงินสญัญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward 
Contract)  และไม่มนีโยบำยในกำรเกง็ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น  

3. ความเส่ียงจากการได้รบัช าระเงินจากรายได้ค่าบริการค้างรบั 

รำยไดค้่ำบรกิำรคำ้งรบั หรอืสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ คอืมลูค่ำงำนทีบ่รษิทัฯ รบัรูส้ะสมเกนิกว่ำจ ำนวนเงนิ
ทีเ่รยีกเกบ็จำกลูกคำ้จนถงึปจัจุบนั (Unbilled revenue) และจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหนี้กำรคำ้เมื่อบรษิทัฯ ไดอ้อก
ใบแจง้หนี้เรยีกเกบ็เงนิใหแ้ก่ลกูคำ้ตำมงวดงำนและเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญำจำ้งงำน อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ มคีวำมเสีย่ง
จำกกำรทีอ่ำจจะไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกลูกคำ้ ซึง่อำจส่งผลกระทบในทำงลบกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบขอ้มูลลกูคำ้ทัง้ดำ้นผลประกอบกำร และฐำนะทำงกำรเงนิ ก่อนทีจ่ะรบังำนและ
อนุมตัเิครดติ รวมทัง้ก ำหนดใหเ้จำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบท ำกำรตดิต่อประสำนงำนกบัลูกคำ้อย่ำงใกลช้ดิในระหว่ำงกำร
ท ำงำนเพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่แีละเพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลำดในงำนทีท่ ำ และอยู่ระหว่ำงรอสง่มอบใหแ้ก่ลกูคำ้ ไม่ให้
มขีอ้ผดิพลำดตำมเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญำ รวมทัง้มมีำตรกำรลดควำมเสยีหำย โดยใหเ้จำ้หน้ำทีห่ยุดปฏบิตังิำนกรณี
ทีลู่กคำ้ไม่ไดช้ ำระหนี้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด และมกีำรก ำหนดขัน้ตอนและวธิกีำรในกำรตดิตำม
ลกูหนี้ทีช่ดัเจน 

ความเส่ียงจากการเสนอขายหลกัทรพัย ์

1. ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ อยู่ระหว่างการยื่นค าขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

บรษิทัฯ มคีวำมประสงคท์ีจ่ะเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้นี้ ก่อนทีจ่ะไดร้บัทรำบผลกำร
พิจำรณำของตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ในกำรรบัหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ซึง่ผูล้งทุนอำจมคีวำมเสีย่งจำกควำมไม่แน่นอนทีห่ลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จะไดร้บัอนุญำตให้
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และอำจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรขำย
หุน้สำมญัของบรษิทัฯ ตำมทีค่ำดกำรณ์ไว ้รวมทัง้อำจมคีวำมเสีย่งจำกสภำพคล่องหำกไม่มตีลำดรองส ำหรบักำรซือ้
ขำยหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดย้ื่นค ำขออนุญำตใหร้บัหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ แลว้ โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ำกดั เป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิซึง่ไดพ้จิำรณำ
แลว้ว่ำบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้นทีจ่ะสำมำรถเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ได้ 
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2. ความเส่ียงจากการท่ีราคาหุ้นผนัผวน และไม่สามารถขายหุ้นได้เท่ากบัหรือสูงกว่าราคาเสนอ
ขายในครัง้น้ี 

ภำยหลงัจำกกำรน ำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้ 
นักลงทุนจะสำมำรถซือ้ขำยหุน้ของบรษิทัฯ ไดใ้นตลำดรองโดยรำคำของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ อำจมคีวำมผนัผวน 
โดยขึน้อยู่กบัปจัจยัหลำยประกำร เช่น ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยของภำครฐัและกำร
เปลีย่นแปลงกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง และอำจส่งผลใหร้ำคำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ มคีวำมผนัผวนทัง้สิน้ 
ดงันัน้ ผูล้งทุนควรศกึษำขอ้มลูพืน้ฐำนของบรษิทัฯ รวมถงึพจิำรณำปจัจยัขำ้งตน้ประกอบอย่ำงละเอยีดรอบคอบเพื่อ
ลดควำมเสีย่งที่อำจเกดิขึน้จำกควำมผนัผวนของรำคำหุน้ในอนำคต ที่อำจท ำใหผู้ล้งทุนไม่ได้รบัผลตอบแทนหรอื
สทิธทิีค่วรจะไดร้บัหรอืสญูเสยีเงนิลงทุนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

3. ความเส่ียงจากการท่ีโอกาสของผู้ถือหุ้นเดิมท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจ ากดัในการ
จองซ้ือหุ้นใหม่ท่ีเสนอขายในอนาคต  

ในอนำคต บรษิทัฯ อำจมกีำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่โดยกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วน
กำรถอืหุน้ (Rights Offering) ไดต้ำมเหตุผลและควำมจ ำเป็นในแต่ละช่วงเวลำ หำกบรษิทัฯ เสนอสทิธใินกำรจองซือ้
หลกัทรพัยใ์หม่หรอืสทิธอิื่นใดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ บรษิทัฯ มดีุลยพนิิจในกำรพจิำรณำเลอืกวธิกีำรเสนอสทิธดิงักล่ำว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทัง้นี้ ในกรณีที่มีกำรเสนอสิทธิในกำรจองซื้อหลกัทรัพย์ใหม่หรือเสนอสทิธิอื่นใดในลักษณะ
เดยีวกนัให้แก่ผู้ถือหุน้เดมิ บรษิัทฯ อำจมขีอ้จ ำกดัท ำให้ไม่สำมำรถเสนอสทิธดิงักล่ำวใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดมิทีอ่ยู่นอก
ประเทศไทย และ/หรอื บรษิทัฯ อำจถูกจ ำกดัดว้ยบทบญัญตัทิำงกฎหมำยในบำงประเทศซึง่หำ้มมใิหน้ักลงทุนบำง
รำยเขำ้จองซือ้หุน้ใหม่ทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ในอนำคต  

(ผูล้งทุนโปรดศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัปจัจยัความเสีย่งไดใ้นสว่นที ่2.2.3 ปจัจยัความเสีย่ง) 

 
  



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่1 หน้ำที ่13 

สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน: 

ฐานะการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวม ณวนัท่ี 

งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถนุายน 
2564 

สนิทรพัยร์วม ลำ้นบำท 181.81 238.59 279.06 281.64 
หนี้สนิรวม ลำ้นบำท 110.83 116.55 201.00 123.94 
ส่วนของเจำ้ของ ลำ้นบำท 70.98 122.05 78.06 157.70 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของเจำ้ของ เท่ำ 1.56 0.95 2.57 0.79 
อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) รอ้ยละ 18.15 30.57 9.14 22.16 
อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของเจำ้ของ (ROE) รอ้ยละ 46.48 66.58 23.63 52.69 

 

ผลการด าเนินงาน หน่วย 
งบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงินรวมส าหรบั 
งวด 6 เดือนส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

30 มิถนุายน 
2563 

30 มิถนุายน 
2564 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ลำ้นบำท 211.05 310.43 311.79 162.21 178.81 
รำยไดร้วม ลำ้นบำท 211.57 311.49 312.54 162.47 179.01 
ก ำไรขัน้ตน้ ลำ้นบำท 129.59 148.90 146.90 77.06 89.44 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด / ปี ลำ้นบำท 32.99 64.26 23.64 0.75 39.23 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 61.40 47.97 47.12 47.51 50.02 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ รอ้ยละ 15.59 20.63 7.56 0.46 21.91 
ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน (EPS) บำทต่อหุน้ 0.49 0.96 0.35 0.01 0.50 

 

ผลการด าเนินงาน หน่วย 
งบการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 

งบการเงินรวม
ส าหรบังวด 6 เดือน

ส้ินสดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 

เงนิสดสุทธไิดม้ำ (ใชไ้ปใน) กจิกรรม
ด ำเนินงำน 

ลำ้นบำท 73.80 65.14 1.51 

เงนิสดสุทธไิดม้ำ (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน ลำ้นบำท (36.12) (87.18) 37.74 
เงนิสดสุทธไิดม้ำ (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ ลำ้นบำท (18.61) 0.19 (34.86) 

  

 
  



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่1 หน้ำที ่14 

สรปุค าอธิบายเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน: 

- กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ในปี 2561 - ปี 2563 เท่ำกบั 211.05 ลำ้นบำท 310.43 ลำ้นบำท และ 
311.79 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.75 ร้อยละ 99.66 และร้อยละ 99.76 ของรำยได้รวม
ตำมล ำดับ โดยคิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 21.57 โดยในปี 2562 รำยได้จำกกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น 
เนื่องจำกบรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลูกคำ้ขนำดใหญ่ใหม้คีวำมหลำกหลำยในธุรกจิหลำยประเภทมำกขึน้ รวมถงึ
ยงัคงรกัษำฐำนลูกคำ้เดมิทีย่งัมคีวำมต้องกำรในกำรจดักำรระบบทีส่นับสนุนกำรเจรญิเตบิโตของลูกคำ้  นอกจำกนี้ 
บรษิทัฯ ยงัเลง็เหน็ควำมส ำคญัของลกูคำ้ขนำดกลำงและขนำดย่อมทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถบรหิำรจดักำรทรพัยำกร
ทีม่อียู่ใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ จงึไดใ้หบ้รกิำรกลุ่มดงักล่ำวเพิม่ขึน้ รวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณกำรขำยหรอืให้
เช่ำสทิธกิำรใช้งำนอย่ำงก้ำวกระโดด ส่งผลให้บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรให้บรกิำรเติบโตขึน้อกีด้วย ในขณะทีใ่นปี 
2563 มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรใกลเ้คยีงกบัปี 2562 เนื่องจำกไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัส Covid-19 ท ำให้ลูกค้ำของบริษัทฯ หลำยรำยชะลอแผนกำรลงทุนในกำรท ำโครงกำร Digital 
Transformation ออกไป 

ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรเท่ำกบั 162.21 ล้ำนบำท 
และ 178.81 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.84 และรอ้ยละ 99.89 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยเพิม่ขึน้
ร้อยละ 10.23 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำ เนื่องมำจำกบริษัทฯ ยังคงขยำยฐำนลูกค้ำในธุรกิจที่
หลำกหลำยมำกขึน้ รวมถงึบรษิทัฯ ไดเ้ริม่เสนอขำยสทิธกิำรใชง้ำนของผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯ ไดพ้ฒันำขึน้เองใหก้บั
ลกูคำ้อกีดว้ย  

บรษิทัฯ มตีน้ทุนกำรใหบ้รกิำรในช่วงปี 2561 - 2563 จ ำนวน 81.46 ลำ้นบำท 161.53 ลำ้นบำท และ 164.89 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 38.60 ร้อยละ 52.03 และร้อยละ 52.89 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร ทัง้นี้ 
สดัส่วนต้นทุนกำรให้บรกิำรในปี 2561 มอีตัรำที่ต ่ำกว่ำปี 2562 และ 2563 อย่ำงมนีัยส ำคญั เนื่องจำกในปี 2563 
ฝ่ำยบรหิำรไดพ้จิำรณำถงึควำมเหมำะสมของกำรจดัประเภทค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัพนักงำนทีท่ ำงำนโดยตรงกบักำร
ใหบ้รกิำรลกูคำ้ โดยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจะมกีำรบนัทกึเป็นตน้ทุนในกำรใหบ้รกิำรทัง้หมด ซึง่จะรวมทัง้สว่นตน้ทนุทีม่ี
กำรระบุเป็นสว่นของต้นทุนโครงกำร และสว่นทีไ่ม่ไดร้ะบุเป็นสว่นของต้นทุนโครงกำร เช่น วนัลำพกัรอ้นและชัว่โมง
กำรเข้ำอบรม เป็นต้น กำรจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถวิเครำะห์ต้นทุนที่แท้จริงในกำร
ด ำเนินงำนและเพื่อกำรสนับสนุนกำรตดัสนิใจในกำรบรหิำรงำนของบรษิัทฯ ได้ชดัเจนมำกขึน้ จำกเดมิที่บรษิทัฯ 
บนัทกึต้นทุนส่วนที่ไม่ได้ระบุโครงกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้พจิำรณำจดัประเภทรำยกำร
ตำมทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ส ำหรบัปี 2561 และ 2562 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจดัประเภทรำยกำรบญัชใีนปี 2563 โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

หน่วย : ล้านบาท 2561* 2562 2563 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรเดมิ 81.46 121.52 - 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรหลงักำรปรบัปรุง 114.10 161.53 164.89 

ส่วนต่าง 32.64 40.01 - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเดมิ 74.31 95.93 - 
แบ่งประเภทรำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติ -0.14 -1.83  
ปรบัปรุงรำยกำรงบกำรเงนิรวม -0.36 -0.72  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรหลงักำรปรบัปรุง 41.17 53.37 57.86 

ส่วนต่าง (32.64) (40.01) - 
หมำยเหตุ: ปรบัปรุงขอ้มลูตำมกำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรบนัทกึรำยกำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรเปรยีบเทยีบ ซึง่เป็นขอ้มลูทีจ่ดัเตรยีมโดยฝำ่ยจดักำรของบรษิทัฯ 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่1 หน้ำที ่15 

ทัง้นี้ ภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรบันทึกบญัชีแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนกำรให้บริกำรจ ำนวน 
114.10 ลำ้นบำท 161.53 ลำ้นบำท และ 164.89 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 54.06 รอ้ยละ 52.03 และรอ้ย
ละ 52.89 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร โดยต้นทุนกำรใหบ้รกิำรทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเตบิโต
ตำมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ และเพื่อรองรบักำรขยำยตวัของธุรกจิในอนำคต 

ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 บรษิัทฯ มตี้นทุนกำรให้บรกิำรจ ำนวน 85.15 ล้ำนบำท และ 
89.38 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 52.41 และร้อยละ 49.93 ของรำยได้จำกกำรให้บรกิำร เนื่องจำกกำรเพิม่ขึ้นของ
รำยได้ และบรษิัทฯ ได้เพิม่จ ำนวนพนักงำน เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของบรษิทัฯ ในอนำคต จงึท ำให้มตี้นทุนกำร
บรกิำรทีส่งูขึน้ ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ไดเ้ริม่มกีำรขำยผลติภณัฑท์ีพ่ฒันำขึน้เอง ซึง่มตีน้ทุนทีต่ ่ำกว่ำผลติภณัฑท์ี่
ตอ้งซือ้จำกผูผ้ลติอื่นๆ จงึท ำใหอ้ตัรำตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรรวมมอีตัรำใกลเ้คยีงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ 

ก ำไรขัน้ตน้ในปี 2561 – ปี 2563 เท่ำกบั 96.95 ลำ้นบำท 148.91 ลำ้นบำทและ 146.90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 45.94 รอ้ยละ 47.97 และรอ้ยละ 47.11 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตำมล ำดบั 
และ มกี ำไรขัน้ตน้ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และ 2564 เท่ำกบั 77.06 ลำ้นบำท และ 89.44 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น
อตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 47.51 และรอ้ยละ 50.02 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตำมล ำดบั  

ในปี 2561 - ปี 2563 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธเิท่ำกบั 32.99 ลำ้นบำท 64.26 ลำ้นบำท และ 23.64 ลำ้นบำท ซึง่
คดิเป็นรอ้ยละ 15.59 รอ้ยละ 20.63 และรอ้ยละ 7.57 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 บรษิทัฯ มกี ำไรสทุธิ
เพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญัคดิเป็นรอ้ยละ 94.79 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยได้ทีสู่งขึน้มำกจำกกำร
ใหบ้รกิำรกำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี(Strategy and Technology Consulting) ลกูคำ้ทีม่ขีนำดใหญ่
รำยใหม่ และมกีำรขยำยฐำนลกูคำ้รำยใหม่ทีข่นำด SMEs ไปพรอ้มกนั 

อย่ำงไรกต็ำมในปี 2563 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธลิดลงจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 40.62 ลำ้นบำท โดยสำเหตุหลกั
อนัเนื่องมำจำกกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกลูกหนี้กำรคำ้รำยหนึ่งซึง่อยู่ใน
ธุรกจิกำรบนิ ทัง้จ ำนวนหรอืเท่ำกบั 40.48 ลำ้นบำท โดยลกูหนี้รำยดงักล่ำว ไดเ้ขำ้สูก่ระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำรภำยใต้
กำรพจิำรณำของศำลลม้ละลำยกลำง บริษทัฯ จงึบนัทกึค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้
รำยดงักล่ำวไวเ้ตม็จ ำนวนเพื่อสะทอ้นถงึควำมเสีย่งดำ้นเครดติของลกูหนี้รำยดงักล่ำว 

บรษิัทฯ มกี ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 เท่ำกบั 0.75 ล้ำนบำท 
และ 39.23 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.46 และรอ้ยละ 21.91 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยก ำไรสทุธขิองบรษิทั
ฯ เพิม่ขึน้จำกงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เท่ำกบั 38.48 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5,130.67 จำก
งวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยได้และก ำไรขัน้ต้น ประกอบกบัในงวด 6 เดอืน
แรกปี 2564 มกีำรตัง้ประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีข่ำดว่ำจะเกดิขึน้จ ำนวน 2.11 ลำ้นบำท ลดลงจำก
งวด 6 เดอืนแรกปีก่อนหน้ำอย่ำงมนียัส ำคญัจ ำนวน 38.22 ลำ้นบำท   

- กำรวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิ 

บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ สิน้ปี 2561 – ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เท่ำกบั 181.81 ล้ำนบำท 238.59 
ล้ำนบำท 279.06 ล้ำนบำท และ 281.64 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดย ณ สิน้ปี 2562 สนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้จำกปีก่อน
หน้ำจ ำนวน 56.78 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรเตบิโตรอ้ยละ 31.23 โดยมสีำเหตุหลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนระยะ
สัน้ในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ จ ำนวน 30.09 ลำ้นบำท และเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 19.07 ลำ้นบำท และ 
ณ สิน้ปี 2563 สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 40.47 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรเตบิโตรอ้ยละ 16.96 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของ เงนิลงทุนชัว่ครำว-เงนิลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ จ ำนวน 89.38 ลำ้นบำท 
ส่วนหนึ่งมำจำกกำรเขำ้ลงทุนของ Salesforce Venture LLC ในขณะที่ ณ สิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 สนิทรพัย์รวม
เพิม่ขึน้จำก ณ สิน้ปี 2563 จ ำนวน 2.57 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 0.92 มสีำเหตุหลกัจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยท์ี่



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่1 หน้ำที ่16 

เกดิจำกสญัญำ 22.54 ลำ้นบำท และลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 13.27 ลำ้นบำท สุทธกิบักำรลดลงของเงนิลงทุนใน
ตรำสำรหนี้จ ำนวน  37.52 ลำ้นบำท  

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 110.83 ลำ้นบำท 116.55 
ล้ำนบำท 201.00 ล้ำนบำท และ 123.93 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 60.96 ร้อยละ 48.85 ร้อยละ 
72.03 และร้อยละ 44.00 ของหนี้สนิและส่วนของเจ้ำของรวม ตำมล ำดบั ในปี 2562 หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้จำกปีก่อน
หน้ำ 5.72 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 5.16 ในขณะทีปี่ 2563 หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 84.46 ลำ้นบำท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 72.46 เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ีอื่น และเงนิปนัผลคำ้งจ่ำย จ ำนวน 63.96 ลำ้น
บำท หนี้สนิที่เกดิจำกสญัญำ จ ำนวน 13.56 ล้ำนบำท และจำกรำยกำรส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ตำมกฎหมำยใหม่ได้แก้ไขปรบัปรุงให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำชดเชยเพิ่มขึ้นเป็นอตัรำ 400 วนัของค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำย 
(TAS19) คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 6.9 ลำ้นบำท และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิลดลง 77.07 ลำ้นบำท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 38.34 เน่ืองจำกบรษิทัจ่ำยเงนิปนัผลทีต่ัง้คำ้งจ่ำย ในไตรมำสที ่1 ปี 2563 ซึง่เป็นกำรจ่ำยเงนิปนัผล
ระหว่ำงกำลตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่4/2563 

ส่วนของเจ้ำของของ ณ สิน้ปี 2561 – ปี 2563 เท่ำกบั 70.98 ล้ำนบำท 122.05 ล้ำนบำทและ 78.06 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั ณ สิน้ปี 2562 สว่นของเจำ้ของเพิม่ขึน้ 51.06 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 71.94 เน่ืองจำก บรษิทั
ฯ มกี ำไรสะสมจำกผลกำรด ำเนินงำนทีด่ขี ึน้ และ ณ สิน้ปี 2563 ส่วนของเจำ้ของลดลงจ ำนวน 43.98 ลำ้นบำท หรอื
ลดลงร้อยละ 36.04 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีก่อนหน้ำ โดยสำเหตุหลกัมำจำกบรษิัทฯ จ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปี ตำมมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีครัง้ที ่1/2563 และจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้
ที่ 4/2563 จ ำนวนรวม 96.15 ล้ำนบำท และจำกกำรขำยหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 1.16 ล้ำนบำท ซึ่งมสี่วนเกนิมูลค่ำหุน้
จ ำนวน 27.07 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ บรษิัทฯ มกี ำไรเบด็เสรจ็จำกกำรด ำเนินงำนประจ ำปีจ ำนวน 23.93 ล้ำนบำท 
ในขณะที ่ณ สิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 บรษิทัฯ มสี่วนของเจำ้ของ 157.70 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรเพิม่ขึน้จำกทุนช ำระ
แลว้จ ำนวน 40.34 ลำ้นบำท และผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2564 จ ำนวน 
39.23 ลำ้นบำท 

เมื่อวนัที ่22 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ได้มมีตอินุมตัิกำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำง
กำลสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัรำหุน้ละ 0.44 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 
66.00 ล้ำนบำท โดยมกี ำหนดกำรจ่ำยเงนิปนัผลภำยใน 1 เดอืนนับจำกวนัที่คณะกรรมกำรบรษิทัมมีติอนุมตัิกำร
จ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำว และบริษัทฯ ได้จดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3.50 ล้ำนบำท โดยหำก
ค ำนวณเสมอืนว่ำกำรจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวเกดิขึน้ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 จะส่งผลกระทบฐำนะกำรเงนิและ
อตัรำสว่นทำงกำรเงนิต่ำงๆ ทีอ่ำจเปลีย่นแปลงไปโดยประมำณ ดงัแสดงในตำรำงดำ้นล่ำงนี้ 

รายการ หน่วย 
งบการเงินส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2564  
(ก่อนจ่ายเงินปันผล 66.00 ล้านบาท) 

30 มิถนุายน 2564  
(หลงัจ่ายเงินปันผล 66.00 ล้านบาท) 

สนิทรพัยร์วม ลำ้นบำท 281.64 215.64 
หนี้สนิรวม ลำ้นบำท 123.93 123.93 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
  ทุนจดทะเบยีน 
  ทุนทีอ่อกช ำระแลว้ 
  ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
  ก ำไรสะสม  

- จดัสรรแลว้-ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

  องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 
ลำ้นบำท 
ลำ้นบำท 
ลำ้นบำท 

 
ลำ้นบำท 
ลำ้นบำท 
ลำ้นบำท  

 
100.00 
75.00 
27.07 

 
3.37 
52.20 
0.06 

 
100.00 
75.00 
27.07 

 
6.87 

(17.29) 
0.06 
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รายการ หน่วย 
งบการเงินส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2564  
(ก่อนจ่ายเงินปันผล 66.00 ล้านบาท) 

30 มิถนุายน 2564  
(หลงัจ่ายเงินปันผล 66.00 ล้านบาท) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ลำ้นบำท 157.70 91.70 
มลูค่ำตำมรำคำบญัช ี(Fully Diluted) บำทต่อหุน้ 0.78 0.46 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 3.15 2.18 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.79 1.35 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระผกูพนั เท่ำ 0.01 0.01 
อตัรำสว่นตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 52.69 73.17 

   
โดยรำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวจะแสดงในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) วนัที ่30 กนัยำยน 2564 ต่อไป  
 
ทัง้นี้ เน่ืองจำกก ำหนดกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรกของบรษิทัฯ ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำที่
งบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 จะได้รับกำรพิจำรณำอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรพจิำรณำร่ำงงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดเกำ้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 ซึง่ยงัไม่ไดผ้่ำนกำรสอบทำนของผูส้อบบญัชขีอง
บรษิัทฯ โดยเบื้องต้นแล้ว บรษิัทฯ และที่ปรกึษำทำงกำรเงนิ เหน็ว่ำ (1) ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดเก้ำเดือน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 จะไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนีัยส ำคญัทีจ่ะส่งผลกระทบในเชงิลบต่อกำรตดัสนิใจ
ของผูล้งทุน เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินำยน 2564 และผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรบัปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ได้เปิดเผยไว้ (2) บริษัทฯ ไม่ได้ขยำยขอบเขตกำร
ประกอบธุรกจิไปยงัธุรกจิอื่นใดนอกเหนือจำกลกัษณะกำรประกอบธุรกจิตำมปกตขิองบรษิทัฯ ซึง่ไดเ้ปิดเผยไว ้(3) 
ไม่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในลกัษณะอื่นใดระหว่ำงบรษิัทฯ กบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
เพิม่เตมิในงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 นอกเหนือจำกรำยกำรทีม่ลีกัษณะตำมทีไ่ดเ้คยเปิดเผยไวใ้น
ส่วนที่ 2.3 หวัขอ้ 14 รำยกำรระหว่ำงกนัแล้ว ซึ่งเป็นขอ้มูลสิน้สุด ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564 (4) ไม่มขีอ้มูลทีจ่ะ
สง่ผลกระทบในเชงิลบต่อกำรตดัสนิใจของผูล้งทุนอย่ำงมนียัส ำคญัทีเ่กดิขึน้ในงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 
2564 ของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยเพิม่เติมในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ และ (5) เมื่อ
พจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดเกำ้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 ของบรษิทัฯ ในเบือ้งต้นแลว้ ไม่ขดั
ต่อคุณสมบตัติำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 
นักลงทุนสมัพนัธ:์  นางสาวพิมพก์านต ์ปญุญเจริญสิน  
เบอรติ์ดต่อ: 02-116-5081 Email: BE8_IR@beryl8.com 

เลขที ่33/4 อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร ์แกรนด ์พระรำมเกำ้ (อำคำรบ)ี ชัน้ที ่19 ถนนพระรำม 9  
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
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ส่วนท่ี 2 
 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์
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สว่นที ่2.1 หน้ำที ่1 

ส่วนท่ี 2.1 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
 

ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ : บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน)  

ประกอบธุรกจิ : ที่ปรึกษำด้ำน Digital Transformation โดยให้บริกำรแบบครบวงจรในด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Customer Relationship Management : 
“CRM”) กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analystic) โดยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดย
บรษิทัฯ มคีวำมเชีย่วชำญเป็นพเิศษเกีย่วกบัระบบ CRM ทีใ่ชซ้อฟตแ์วร ์Salesforce 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่33/4 อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร ์แกรนด ์พระรำมเกำ้ (อำคำรบ)ี ชัน้ที ่19 ถนน
พระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0125552015443 

Home Page : www.beryl8.com 

โทรศพัท ์ : 02-116-5081 

โทรสำร : 02-116-5082 

 
บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) มวีตัถุประสงคใ์นกำรน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญั

เพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้นี้จ ำนวนไม่เกนิ 500.00 ลำ้นบำท หกัค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรเสนอขำย
ประมำณ 19.23 ล้ำนบำท คงเหลือเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนประมำณ 480.77 ล้ำนบำท ไปใช้เพื่อ
วตัถุประสงคต่์ำงๆ  ดงันี้ 

 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. ขยำยสำขำไปยงัต่ำงประเทศ ไมเ่กนิ 25.00 ลำ้นบำท ไตรมำส 4 ปี 2565 
2. ลงทุนและพฒันำผลติภณัฑ ์ ไมเ่กนิ 25.00 ลำ้นบำท ไตรมำส 4 ปี 2565  
3. ลงทุนกบัพนัธมติรทำงธุรกจิหรอืธุรกจิอื่นเพือ่เสรมิสรำ้งศกัยภำพทำงธุรกจิ ไมเ่กนิ 330.00 ลำ้นบำท ภำยในปี 2566 
4. ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัฯ  ส่วนทีเ่หลอืจำกขอ้ 1 – 3  ภำยในปี 2566 

รวม 480.77  
หมายเหตุ: โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นส่วนที ่2.2.6 โครงการในอนาคต 

จ ำนวนเงนิลงทุนและระยะเวลำที่ใช้เงนิตำมวตัถุประสงค์กำรใช้เงนิขำ้งต้น เป็นกำรประมำณกำรตำมแผน
ธุรกจิในปัจจุบนัของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้นี้ ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ อำจแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรทีร่ะบุไวข้ำ้งต้น และใน
อนำคตบรษิัทฯ อำจมคีวำมจ ำเป็น หรอือำจเหน็ควรใหจ้ดัสรรเงนิสุทธติำมทีร่ะบุขำ้งต้นในจ ำนวนทีแ่ตกต่ำงออกไป 
หรอืใชเ้งนิสทุธใินวตัถุประสงคอ์ื่นนอกจำกทีก่ล่ำวขำ้งตน้ 

http://www.beryl8.com/
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สว่นที ่2.2.1 หน้ำที ่1 
 

ส่วนท่ี 2.2 

การประกอบธรุกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 ประวติัความเป็นมาท่ีส าคญัของบริษทัฯ 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดทะเบยีนก่อตัง้เมื่อวนัที ่30 ตุลำคม 2552 ดว้ยทุนจดทะเบยีน
ช ำระแล้วเริม่แรก 1 ล้ำนบำท ประกอบธุรกจิทีป่รกึษำด้ำน Digital Transformation ให้บรกิำรแบบครบวงจรในด้ำนกำร
บรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ (Customer Relationship Management หรอื “CRM”) กำรวเิครำะหข์อ้มูล (Data 
Analytics) และเทคโนโลยดีจิทิลั และมคีวำมเชีย่วชำญเป็นพเิศษเกีย่วกบัระบบ CRM ทีใ่ชซ้อฟตแ์วร ์Salesforce และเป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยซอฟตแ์วรข์องบรษิทัชัน้น ำอื่นๆ เช่น Google MuleSoft และ Tableau  

ในช่วงเริม่ตน้ของกำรประกอบธุรกจิ บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรออกแบบตดิตัง้ซอฟต์แวร ์Salesforce ซึง่เป็นระบบบรหิำร
จดักำรควำมสมัพนัธก์บัลูกค้ำ (“CRM”) เป็นรำยแรกๆ ของประเทศไทย เนื่องจำกเหน็ว่ำหลกักำรส ำคญัในกำรจะท ำให้
ธุรกจิประสบควำมส ำเรจ็ได ้ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งสำมำรถสรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ทีม่ำใชบ้รกิำรของบรษิทั ประกอบ
กบัไดเ้หน็โอกำสจำกกำรทีม่ผีูป้ระกอบกำรในต่ำงประเทศหลำยรำยประสบควำมส ำเรจ็ในกำรสรำ้งยอดขำยใหเ้ตบิโตขึน้ได้
จำกกำรเลอืกใช้ซอฟต์แวร์ระบบ CRM  ดงันัน้  จงึเชื่อมัน่ว่ำระบบ CRM จะมปีระโยชน์แก่ธุรกจิและผู้ประกอบกำรไทย
เช่นกนัและมอีตัรำกำรเตบิโตในแง่ผูใ้ชง้ำนสงูเช่นเดยีวกนักบัในประเทศสหรฐัอเมริกำซึง่เป็นประเทศทีม่ผีูค้ดิคน้ซอฟต์แวร์
ดงักล่ำว   

 ภำยหลงักำรก่อตัง้บรษิทัฯ ในปี 2552 กจิกำรไดม้กีำรเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และในปี 2556 บรษิทัฯ ไดร้บังำน
บรกิำรทีป่รกึษำในกำรตดิตัง้ซอฟต์แวร ์Salesforce ใหแ้ก่ลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมบรกิำรทำงกำรเงนิเป็นครัง้แรก ในปี
ต่อมำ บรษิัทฯ ได้ขยำยกำรบรกิำรไปยงัลูกค้ำต่ำงประเทศ และจดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศสหรฐัอเมรกิำเพื่อรองรบักำร
ขยำยงำนในอนำคต พรอ้มกบัน ำระบบ CRM มำใชภ้ำยในองคก์ร เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรงำนภำยในองคก์ร  

 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มตัง้ทีมพฒันำธุรกิจเพื่อรองรบักำรเติบโตของบรษิัทฯ และได้เข้ำท ำสญัญำเพื่อเป็น
ตัวแทนจ ำหน่ำยของซอฟต์แวร์ Salesforce อย่ำงเป็นทำงกำร (Reseller Agreement) รวมทัง้ได้เข้ำเป็นพนัธมิตร 
(Partner) กบั Mulesoft ซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ หรือแอพลิเคชัน่ต่ำงๆ เข้ำด้วยกนั รวมถึงกำรเชื่อมต่อ 
Salesforce กบัแอพพลเิคชนั ขอ้มลู อุปกรณ์ต่ำงๆ ของลกูคำ้ ซึง่จะท ำใหล้กูคำ้สำมำรถใชง้ำนแอพพลเิคชัน่ต่ำงๆ ไดอ้ย่ำง
มปีระสทิธภิำพและสะดวกมำกยิง่ขึน้ ต่อมำ ในปี 2559 บรษิัทฯ ได้รบักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็น Salesforce Platinum Partner 
(ปจัจุบนัได้มกีำรเปลี่ยนชื่อเรยีกเป็นระดบั Summit)  และด ำรงสถำนะดงักล่ำวเป็นเวลำ 4 ปีติดต่อกนัจนถึงปจัจุบนั ซึ่ง
สะท้อนให้เหน็ถึงกำรได้รบัควำมไว้วำงใจจำก Salesforce ให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยและให้บรกิำรผลติภณัฑ์แก่ลูกค้ำใน
ประเทศไทย  

 บริษัทฯ  ได้ส่งเสริมและให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงนวตักรรมภำยในองค์กร โดยเฉพำะกำรพฒันำซอฟต์แวร์
ภำยในด้วยพนักงำนของบรษิัทฯ เพื่อต่อยอดกำรให้บรกิำรแก่ลูกค้ำ เช่น โปรแกรม Chatbot สำมำรถตอบค ำถำมและ
ให้บรกิำรลูกค้ำได้ทุกช่องทำงและสำมำรถรบัมอืกบัผู้ใช้บรกิำรจ ำนวนมำกได้อย่ำงรวดเรว็ โปรแกรม Salesforce-Line 
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สว่นที ่2.2.1 หน้ำที ่2 
 

Integration สำมำรถสร้ำงระบบ Loyalty management อย่ำงไร้รอยต่อระหว่ำง Platform Line กบั Salesforce ในกำร
ใหบ้รกิำรลกูคำ้ โปรแกรม Tenant Management สำมำรถพฒันำระบบกำรท ำงำนของธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยแ์บบครบวงจร 
ตัง้แต่กระบวนกำรหำลูกค้ำจนถึงกำรลงนำมในสญัญำ โปรแกรม Omni Channel Package สำมำรถรวมกำรท ำงำนของ
ตวัแทนบรกิำรลกูคำ้ในพืน้ทีก่ำรท ำงำนทัง้หมดไวใ้นคอนโซลเดยีว ตวัแทนสำมำรถจดักำรเคสไดเ้รว็ขึน้ ตดิตำมประวตัขิอง
ลูกค้ำ ดูแดชบอร์ด ทัง้หมดในมุมมองเดยีว และ โปรแกรม Telesales Management ซอฟต์แวร์สนับสนุนกระบวนกำร
ท ำงำน และประสทิธภิำพของทมีงำนขำยภำคพืน้ทีแ่ละผ่ำนโทรศพัท์ 

 ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่สรำ้งโอกำสในกำรขยำยธุรกจิไปยงัต่ำงประเทศ กำรพฒันำผลติภณัฑใ์หม่ 
และกำรแสวงหำพนัธมติรใหม่ๆ ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยทีป่ระเทศเวยีดนำม และไดร้บักำรแต่งตัง้ให้เป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยซอฟตแ์วร ์Salesforce เป็นรำยแรกในประเทศเวยีดนำม  

 บรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้ให้บรกิำรเป็นที่ปรึกษำด้ำน Digital Transformation แบบครบวงจรแก่ลูกค้ำซึ่งเป็น
ผูป้ระกอบกำรในหลำยอุตสำหกรรม โดยมบีรกิำรทีส่ ำคญัดงันี้ 

1) งำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี(Strategy and Technology Consulting) 
• งำนดำ้นกำรใหค้ ำปรกึษำวำงกลยุทธด์ำ้น Digital Strategy  
• งำนดำ้นกำรใหบ้รกิำรออกแบบและพฒันำระบบ (Implementation) 

2) งำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลย ี(Technology Service) 
• งำนดำ้นกำรขำยสทิธกิำรใชแ้ละกำรใหเ้ชำ่ใชส้ทิธกิำรใชง้ำน (License and Subscription) 
• งำนสนบัสนุนและดแูลระบบเทคโนโลย ี (Support and Maintenance) และกำรจดัหำบุคลำกรเทคโนโลย ี

(Managed Service)  

จำกควำมมุ่งมัน่ในกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำแก่ลูกคำ้ดำ้น Digital Transformation แบบครบวงจรขำ้งตน้ บรษิทัฯ 
จงึได้ขยำยกำรเป็นพนัธมติร และเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยไปยงัผลติภณัฑอ์ื่นๆ เช่น ซอฟท์แวร์ของ Google ได้แก่ Google 
Workspace และ Google Cloud Platform กลุ่มผลติภณัฑด์ำ้น Data Analytics ไดแ้ก่ Tableau และ บรรลุขอ้ตกลงกำร
เป็นคู่คำ้กบับรษิทัซอฟตแ์วรก์ลุ่ม Cloud Data Platform ไดแ้ก่ Snowflake และ Cloudera อกีทัง้มกีำรขยำยขอบเขตกำร
ใหบ้รกิำรจดัหำบุคลำกรในสว่นงำนสำรสนเทศ และธุรกจิทีป่รกึษำดำ้นกำรวำงแผนกลยุทธธ์ุรกจิและกลยุทธก์ำรตลำด  

ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 8 ธนัวำคม 2563 ได้มมีติอนุมตัิรบัรองกำรเขำ้
ลงทุนในบรษิัทฯ ของ Salesforce Ventures LLC (“SFV”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ Salesforce.com, Inc  ผู้เป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธใินซอฟต์แวร ์Salesforce โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เสนอขำยใหแ้ก่ SFV จ ำนวน 11,552 หุน้ 
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3.33 ของทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ ณ วนัเขำ้ลงทุน  

เมื่อวนัที่  27 พฤษภำคม 2564 ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมตัิกำรแปรสภำพเป็นบรษิัท
มหำชนจ ำกดั พรอ้มทัง้เปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) ปจัจุบนั บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 100.00 ลำ้น
บำทและทุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 75.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 150.00 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 0.50 บำท  
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1.2 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมายและกลยุทธใ์นการประกอบธรุกิจ 

วสิยัทศัน์ (Vision) 

 Beryl8 เป็นคู่คดิทำงธุรกจิที่ได้รบัควำมไวว้ำงใจจำกลูกค้ำในกำรน ำเทคโนโลยดีจิทิลัเขำ้มำใช ้ด้วยควำมใส่ใจ 
ควำมตัง้ใจและควำมรบัผดิชอบ ทีเ่ชื่อมโยงและตอบโจทยก์ลยุทธ์ของลกูคำ้ เพื่อก่อใหเ้กดิคุณค่ำทำงธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื  

พนัธกจิ (Mission) 

ผนึกก ำลงัเป็นหนึ่ง มุ่งมัน่ด้วยแรงใจและศกัยภำพทัง้หมดทีม่ ีเพื่อสร้ำงควำมส ำเรจ็ของลูกคำ้ โดยน ำเทคโนโลยี
ดจิทิลัมำใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่ำงสงูสดุ 

กลยุทธใ์นกำรประกอบธุรกจิ 

1. ควำมส ำเรจ็ของลกูคำ้คอืควำมส ำเรจ็ของเรำ (Customer Success is Our Success) 
2. ควำมเป็นมอือำชพีและควำมน่ำเชื่อถอื (Professionalism and Trustworthiness) 
3. กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย ์(People are Our Best Assets) 
4. ควำมเชื่อมัน่และควำมเชีย่วชำญในเทคโนโลย ี(Passion and Expertise in Technology) 
5. คดัสรรและเป็นพนัธมติรกบับรษิัทเทคโนโลยชีัน้น ำระดบัโลก (Select and Partner with Global Technology 

Leaders) 
6. กำรใหบ้รกิำรแบบครบวงจร (One Stop Service for Digital Transformation) 
7. กำรวจิยัและพฒันำ (Research and Development) 
8. กำรขยำยไปต่ำงประเทศ (International Expansion) 

1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในช่วงท่ีผา่นมา 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญัในอดตี ดงัต่อไปนี้ 

เดือน / ปี เหตกุารณ์ส าคญั 
ตุลำคม 2552 จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิัทฯ ด้วยทุนจดทะเบยีนและช ำระแล้ว 1 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั

จ ำนวน 10,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท เมื่อวนัที ่30 ตุลำคม 2552 เพื่อประกอบ
ธุรกจิทีป่รกึษำดำ้น Digital Transformation ใหบ้รกิำรแบบครบวงจรในดำ้นกำรบรหิำรจดักำร
ควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ (“CRM”) กำรวเิครำะหข์อ้มูล (Data Analytic) และเทคโนโลยดีจิทิลั 
และมีควำมเชี่ยวชำญเป็นพเิศษเกี่ยวกบัระบบ CRM ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce และเป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยซอฟตแ์วรข์องบรษิทัชัน้น ำ เช่น Salesforce Google MuleSoft และ Tableau 
เป็นตน้ 

กุมภำพนัธ ์2556 บริษัทฯ ได้รบังำนบรกิำรที่ปรึกษำในกำรติดตัง้ซอฟต์แวร์ Salesforce ให้แก่ลูกค้ำในกลุ่ม
อุตสำหกรรมบรกิำรทำงกำรเงนิเป็นครัง้แรก 
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เดือน / ปี เหตกุารณ์ส าคญั 
เมษำยน 2556 บรษิัทฯ ท ำกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 2.00 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 22 เมษำยน 2556 โดยกำร

ออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน 10,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อใช้
หมุนเวยีนในกจิกำร 

สงิหำคม 2557 บรษิัทฯ ท ำกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 4.00 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 1 สงิหำคม 2557 โดยกำร
ออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน 20,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อใช้
หมุนเวยีนในกจิกำร 

ธนัวำคม 2557 บรษิัทฯ ได้รบักำรคดัเลอืกให้เป็นผู้ให้บรกิำรติดตัง้ซอฟต์แวร์ Salesforce ให้แก่บรษิัทดำ้น
เทคโนโลยชีัน้น ำของโลกแห่งหนึ่งทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ 

เมษำยน 2558 บรษิทัฯ ตัง้บรษิทัย่อยทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ ภำยใตช้ื่อบรษิทั Beryl 8 Plus, Inc. ดว้ยทุนจด
ทะเบยีน 0.44 ล้ำนบำท โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อใหบ้รกิำรงำนทีบ่รษิทัฯ ได้รบัที่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ อย่ำงไรกด็ ีเนื่องจำกสำมำรถใชบ้รษิทัทีป่ระเทศไทยใหบ้รกิำรงำนดงักล่ำวได้ 
และได้ด ำเนินกำรส ำเร็จลงด้วยดี และไม่มีกำรให้บริกำรในบริษัทย่อยดงักล่ำวเพิ่มเติม ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่28 มนีำคม 2562 จงึไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ด
ทะเบยีนยกเลกิบรษิัทย่อยดงักล่ำว โดยปจัจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดทะเบยีนช ำระ
บญัชเีพื่อปิดกจิกำร  

มถุินำยน 2558 บรษิทัฯ ท ำกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 10.00 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่2 มถุินำยน 2558 โดยกำร
ออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน 60,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและผู้
ถอืหุน้ใหม่ เพื่อใชห้มุนเวยีนในกจิกำร 

ธนัวำคม 2558 บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสญัญำเพื่อเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยของซอฟต์แวร์ Salesforce อย่ำงเป็น
ทำงกำร (Salesforce Reseller Partner) 

มนีำคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเป็นพนัธมติรกบั MULESOFT (MULESOFT Partner Agreement) 
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริกำรระบบที่จะเชื่อมต่อซอฟท์แวร์ หรือแอพลิเคชัน่ต่ำงๆ เข้ำด้วยกนั 
(Application Programing Interface หรือ “API”) ในฐำนะตัวแทนจ ำหน่ำย (System 
Integration/Value-Added Reseller) ในประเทศไทย 

พฤษภำคม 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเป็นพนัธมติรในฐำนะตวัแทนจ ำหน่ำยกบั Google Cloud Platform 
ตุลำคม 2560 บรษิัทฯ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นพนัธมติรระดบั Platinum Partner (ปจัจุบนัได้มกีำรเปลีย่นชื่อ

เรยีกเป็น Summit) จำก Salesforce 
กุมภำพนัธ ์2561 บรษิัทฯ ท ำกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 33.50 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 12 กุมภำพนัธ์ 2561 โดย

กำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน 235,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 
เพื่อใชห้มุนเวยีนในกจิกำร 

เมษำยน 2561 บรษิัทฯ ได้เขำ้ท ำสญัญำเป็นพนัธมติรกบั Google G-Suite Partner ซึ่งต่อมำได้เปลีย่นเป็น 
Google Workspace 

ธนัวำคม 2562 จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เบริล 8 พลสั - เวียดนำม จ ำกดั ที่ประเทศเวียดนำม ด้วยทุนจด
ทะเบียน 694.35 ล้ำนเวียดนำมดอง หรือประมำณ 1.04 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจให้
ค ำปรกึษำกำรใชง้ำน กำรออกแบบและตดิตัง้โปรแกรม CRM (Implementation) รวมถงึกำร
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เดือน / ปี เหตกุารณ์ส าคญั 
บรกิำรดำ้นกำรใชง้ำนระบบหลงักำรตดิตัง้แบบครบวงจร (Maintenance Service) ทีป่ระเทศ
เวยีดนำม  

ธนัวำคม 2563 บรษิัทฯ ท ำกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 34.66 ล้ำนบำท และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่8 ธนัวำคม 2563 และทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่
23 ธนัวำคม 2563 มมีตอินุมตักิำรเขำ้ลงทุนของ SFV ในบรษิทัฯ โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่
ทุนจ ำนวน 11,552 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท โดยเสนอขำยใหแ้ก่ SFV เพื่อเขำ้มำ
เป็นพนัธมติรทำงธุรกจิกบับรษิทัฯ 
วนัที่ 24 ธนัวำคม 2563 บรษิัท เบรลิ 8 พลสั - เวยีดนำม จ ำกดั ได้รบักำรแต่งตัง้และเขำ้ท ำ
สญัญำกำรเป็นตวัแทนในกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรใช้งำนระบบ Salesforce (Reseller Partner) 
เป็นรำยแรกในประเทศเวยีดนำม  

พฤษภำคม 2564 บรษิทัฯ ท ำกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 100.00 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม 2564 โดย
กำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 130.69 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ตำมมตทิี่
ป ร ะ ชุ ม วิส ำมัญผู้ ถื อหุ้ น ค รั ้ง ที่  3/2564 เ มื่ อ วันที่  27 พฤษภำคม  2564 อ นุ มัติ ใ ห ้
บรษิทัฯ ด ำเนินกำร ดงันี้ 

1. แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท เบริล 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

2. เปลีย่นแปลงมูลค่ำหุน้ทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัจำกเดมิหุน้ละ 100.00 บำท เป็นหุน้ละ 
0.50 บำท 

3. เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 65.34 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 34.66 ลำ้นบำท 
เป็นจ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 130.69 ลำ้นหุน้ มลู
ค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

4. จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิจ ำนวน 80.69 ลำ้นหุน้ มูลค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท* 

5. จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนโดยเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปครัง้แรกจ ำนวน 
50.00 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

6. มมีตอินุมตัใิหน้ ำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

*บรษิทัฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้เป็นมูลค่ำรวม 75.00 ลำ้นบำท เมื่อ
วนัที ่18 มถุินำยน 2564 

สงิหำคม 2564 บรษิทัฯ ไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 (หลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที ่11 
สงิหำคม 2564 โดยมมีตทิี่ประชุมใหจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยทีป่ระเทศสงิคโปร์ โดยมชีื่อว่ำ Beryl 8 
Plus Singapore Pte. Ltd. ตำมเงื่อนไขกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยกบั Snowflake ซึ่งเป็นคู่ค้ำ
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เดือน / ปี เหตกุารณ์ส าคญั 
ทำงธุรกจิรำยหนึ่ง และเพื่อขยำยกำรให้บรกิำรระหว่ำงประเทศของบรษิัทฯ ในอนำคต โดย
ปจัจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั 

กนัยำยน 2564 บรษิัทฯ ได้รบักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์DocuSign จำกบรษิัท อนิแกรม 
ไมโคร (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยจำกผูผ้ลติและเจำ้ของผลติภณัฑ์ ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรคำ้ DocuSign ในประเทศไทย 

โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุม่บริษทั 

มโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั เป็นดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ: 1 อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรปิดกจิกำร 

1.3.1 บริษทัยอ่ย 

บริษทั เบริล 8 พลสั - เวียดนาม จ ากดั 

บริษัท เบริล 8 พลัส - เวียดนำม จ ำกัด จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 9 ธันวำคม 2562 มีทุนจด
ทะเบยีนและช ำระแล้ว 694.35 ล้ำนเวยีดนำมดอง โดยบรษิัทฯ ถือหุ้นในบรษิัท เบรลิ 8 พลสั - เวยีดนำม 
จ ำกดั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้ 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั - เวยีดนำม จ ำกดั ประกอบธุรกจิทีป่รกึษำและผูบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยทีีมุ่่งเน้น
ด้ำนคลำวด์โซลูชัน่ (Cloud Solutions) โดยกำรให้บริกำรออกแบบติดตัง้และเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยของ
ซอฟตแ์วร ์Salesforce และซอฟตแ์วรอ์ื่นๆ 

Beryl 8 Plus, Inc. 

Beryl 8 Plus, Inc. จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ เมื่อวนัที ่9 เมษำยน 2558 ดว้ยทุน
จดทะเบียน 12,600.00 เหรียญสหรฐั โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน Beryl 8 Plus, Inc. คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

บริษทั เบริล 8 พลสั จ ากดั (มหาชน) 
(ทุนช ำระแลว้ 75.00 ลำ้นบำท) 

รอ้ยละ 100.00 

บริษทั เบริล 8 พลสั - เวียดนาม จ ากดั  
(ทุนช ำระแลว้ 3.08 ลำ้นบำท) 

Beryl 8 Plus, Inc.1 
(ทุนช ำระแลว้ 0.44 ลำ้นบำท) 

รอ้ยละ 100.00 
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100.00 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว ปจัจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปิดกิจกำรตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 28 มนีำคม 2562 ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของ
มลูค่ำเงนิลงทุนแลว้จ ำนวน 0.44 ลำ้นบำทในปี 2563 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมแีผนในการจดัตัง้บรษิทัย่อยเพิม่อกี 1 แห่งไดแ้ก่ Beryl 8 Plus Singapore 
Pte. Ltd. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยกบั Snowflake ซึง่เป็นคู่ค้ำ
ทำงธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำรต่อยอดกำรขำยและกำรให้บริกำรระหว่ำงประเทศผ่ำนบริษัทย่อยใน
ประเทศสิงคโปร์ด้วยเช่นกัน โดยปจัจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดตัง้บริษัทตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่11 สงิหำคม 2564 ทัง้นี้ บรษิทัฯ คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำร
จดัตัง้บรษิทัย่อยดงักล่ำวแลว้เสรจ็ภำยในปี 2564 โดยคำดว่ำจะใชเ้งนิลงทุนเบือ้งตน้ประมำณ 0.50 ลำ้นบำท  

1.4 ความสมัพนัธท์างธรุกิจกบักลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ 

 - ไม่ม ี- 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิทีป่รกึษำดำ้น Digital Transformation โดยใหบ้รกิำรแบบครบวงจร บรษิทัฯ ท ำงำนร่วมกบั
ลกูคำ้เพื่อทีจ่ะน ำนวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเขำ้มำตดิตัง้ (Innovation&Technology) มำใชง้ำนเพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถ
ในกำรแขง่ขนัใหก้บัลกูคำ้ ทัง้นี้ทุกองคก์รเลง็เหน็ควำมส ำคญัของ Digital transformation เพรำะ กำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิ 
(Disruption) เกดิขึน้ไดต้ลอดเวลำไม่ว่ำจะดว้ย นวตักรรมใหม่ โมเดลธุรกจิใหม่ หรอื พฤตกิรรมลกูคำ้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยำ่ง
รวดเรว็ ซึง่สิง่ทีส่ ำคญัทีสุ่ดส ำหรบัทุกๆ องคก์รกย็งัคงเป็นเรื่องของลกูคำ้ ทัง้นี้กำรท ำ Digital Transformation ของบรษิทัฯ  
จงึมุ่งเน้นเรื่องของ กำรบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ (Customer Relationship Management : “CRM”) และ กำร
วเิครำะหข์อ้มลู (Data Analytics) โดยกำรใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในกำรใหบ้รกิำรเพื่อตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรดำ้น Digital Transformation ของลกูคำ้แบบครบวงจร 
จำกประสบกำรณ์ในธุรกจิมำมำกกว่ำ 12 ปี ซึ่งบรษิัทฯ ได้รบัโอกำสร่วมงำนกบัลูกค้ำทัง้องคก์รขนำดใหญ่ (Enterprise) 
และขนำดเลก็ (SME) มำมำกกว่ำ 250 โครงกำร ในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรมทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เริม่ตน้ตัง้แต่กำร
ให้ค ำปรึกษำและวำงกลยุทธ์ด้ำน Digital Strategy และกำรวำงแผนกำรพฒันำธุรกิจด้วยเทคโนโลยดีิจทิลั (Strategy 
Consulting) จำกนัน้จะเป็นสว่นของกำรคดัเลอืกซอฟตแ์วรแ์ละ กำรพฒันำระบบ (Technology Consulting) ตำมแผนทีว่ำง
ไว้ หลงัจำกนัน้เป็นกำรให้บริกำรด้ำนกำรจดัเกบ็และบริหำรขอ้มูลขนำดใหญ่ กำรสร้ำงโมเดลกำรวิเครำะห์และกำรใช้
เทคโนโลยปีญัญำประดษิฐ ์(Big Data & AI) เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจในเชงิลกึเกีย่วกบัลูกค้ำและน ำขอ้มูลต่ำงๆมำใชใ้ห้เกดิ
ประโยชน์สงูสุด หลงัจำกกำรพฒันำระบบเสรจ็สิน้ บรษิทัฯ ยงัใหบ้รกิำรงำนสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยใีหก้บัลกูคำ้  
เช่น กำรให้บรกิำรดูแลระบบหลงักำรขำย  กำรช่วยเหลอืในกำรแก้ไขปญัหำจำกกำรใช้งำนระบบที่ติดตัง้ (Technology 
Support Service) กำรจดัหำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยใีห้แก่ลูกค้ำ (Managed Service) รวมถึงกำรจดัฝึกอบรมเพื่อเพิม่
ศกัยภำพใหแ้ก่ธุรกจิของลกูคำ้ (Digital Capability Building) 

 
แผนภำพแสดงตวัอย่ำงผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษิทัฯ  

นอกเหนือจำกควำมเชีย่วชำญทีก่ล่ำวมำ บรษิทัฯ ยงัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย และเป็นพนัธมติรกบับรษิทัซอฟตแ์วรช์ัน้
น ำของโลกในดำ้นต่ำงๆ เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, Tableau, Snowflake Cloudera และ DocuSign เป็นตน้ โดย 
บรษิทัฯ จะท ำงำนร่วมกบัพนัธมติรดำ้นซอฟตแ์วรเ์พื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรลกูคำ้ใหบ้รรลุเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้
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แผนภำพแสดงตวัอย่ำงแพลทฟอรม์และซอฟตแ์วรท์ีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิำร 

จำกลกัษณะงำนดงักล่ำวขำ้งตนั สำมำรถจดักลุ่มประเภทของกำรใหบ้รกิำรได ้ดงันี้ 

1. งานบริการให้ค าปรกึษาด้านกลยุทธแ์ละพฒันาเทคโนโลยี (Strategy and Technology Consulting)  
บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกลยุทธ์และพฒันำเทคโนโลยี เริ่มตัง้แต่กำรวำงแผนร่วมกบัลูกค้ำในกำรวำง

ทศิทำงและกลยุทธก์ำรท ำ Digital Transformation และด ำเนินกำรออกแบบระบบ พฒันำระบบ รวมถงึกำรพฒันำ
ศกัยภำพด้ำนเทคโนโลยขีองพนักงำนในองค์กร ตำมแผนงำนทีว่ำงไว ้โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั 
ดงันี้ 

1.1 งำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกลยุทธ์ (Strategy)  เช่น Digital Transformation Strategy, CRM 
Strategy และ Sales and Marketing Strategy 

1.2 งำนดำ้นกำรพฒันำระบบ กำรออกแบบ และกำรสรำ้งโซลชูัน่ส ์(Implementation) 
1.3 งำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพเทคโนโลยีบุคลำกรและกำรฝึกอบรม (Technology Capability 

Building) 

2. งานด้านบริการเทคโนโลยี (Technology Service) 
งำนบรกิำรดำ้นเทคโนโลย ีจะประกอบดว้ยกำรขำยสทิธใินกำรใชใ้บอนุญำตกำรใชซ้อฟตแ์วร ์ตำมจ ำนวน

ผูใ้ชง้ำน (User) และระยะเวลำทีต่กลงกนั จำกซอฟตแ์วรท์ีบ่รษิทัฯ ไดร้บัสทิธใินกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย (Reseller 
Partner) หรือเลือกใช้ในกำรติดตัง้ให้แก่ลูกค้ำ รวมถึงงำนบริกำรหลังกำรติดตัง้ เช่น กำรให้บริกำรดูแลและ
บ ำรุงรกัษำ (Maintenance) และงำนสนบัสนุนดำ้นอื่นๆ โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

2.1 งำนดำ้นกำรขำยสทิธกิำรใชแ้ละกำรใหเ้ช่ำใชส้ทิธกิำรใชง้ำน (License and Subscription) 
2.2 งำนสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยี (Support and Maintenance) และ กำรจัดหำบุคลำกร

เทคโนโลย ี(Managed Service) 
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2.1    โครงสรา้งรายได้ 
โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทัฯ ในปี 2561 – ปี 2563 งวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 มี

รำยละเอยีด ดงันี้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ ในปี 2561 – ปี 2563 งวด 6 เดือนแรกปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 6 เดือน ปี 2563 6 เดือน ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกงำนบรกิำรให้
ค ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละ
เทคโนโลย ี(Strategy and 
Technology Consulting) 

132.51  62.63  194.05 62.30  191.44 61.25   99.12   61.01   93.30   52.12  

รำยไดจ้ำกงำนดำ้นบรกิำร
เทคโนโลย ี(Technology 
Service) 

78.54 37.12  116.38 37.36  120.35 38.51   63.09   38.83   85.51   47.77  

− รำยไดจ้ำกกำรขำย
สทิธกิำรใชแ้ละกำร
เช่ำใชส้ทิธกิำรใชง้ำน 
(License and 
Subscription) 

54.97  25.98  62.25  19.98  58.80 18.81  32.64 20.09 39.25 21.93 

− รำยไดจ้ำกงำน
สนบัสนุนและดแูล
ระบบเทคโนโลย ี
(Support and 
Maintenance) และ 
กำรจดัหำบุคลำกร
เทคโนโลย ี
(Managed Service) 

23.57  11.14  54.13  17.38  61.55 19.69  30.45 18.74 46.26 25.84 

รายได้จากการให้บริการ 211.05 99.75  310.43 99.66  311.79 99.76   162.21   99.84   178.81   99.89  
รำยไดอ้ื่น(1) 0.52 0.25  1.05 0.34  0.76  0.24   0.26   0.16   0.20   0.11  

รายได้รวม 211.57 100.00  311.49 100.00  312.54 100.00   162.47   100.00   179.01   100.00  
หมำยเหตุ : (1)  รำยไดอ้ื่นๆ เชน่ ดอกเบี้ยรบั ก ำไร(ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น และก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยเ์ป็นต้น 

2.2    รายละเอียดของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.2.1 งานบริการให้ค าปรกึษาด้านกลยุทธแ์ละเทคโนโลยี (Strategy and Technology Consulting) 

บรษิทัฯ มบีรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี(Strategy and Technology Consulting) ประกอบไป
ดว้ย กำรใหค้ ำปรกึษำและวำงกลยุทธ์ดจิทิลั  (Digital Strategy) รวมถงึกำรวำงแผนกำรพฒันำธุรกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 
และกำรวำงกลยุทธล์กูคำ้สมัพนัธ ์(CRM) โดยบรษิทัมหีลกักำรในกำรวำงกลยุทธด์จิทิลั  (Digital Strategy) และ กำรวำงกล
ยุทธล์กูคำ้สมัพนัธ ์(CRM Strategy) ดงันี้ 
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2.2.1.1 หลกัการในการวางกลยทุธดิ์จิทลั (Digital Strategy) 
บรษิัทฯ มคีวำมเหน็ว่ำกำรวำงกลยุทธ์ดจิทิลั  (Digital Strategy) มคีวำมจ ำเป็นต่อธุรกจิในปจัจุบนัเป็นอย่ำงยิง่ 

เนื่องจำกทัง้ช่วยเพิ่มศกัยภำพและประสทิธิภำพกำรท ำงำนและยงัช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัสนิค้ำและบริกำรได้อย่ำง
มหำศำล กำรวำงกลยุทธ์ดจิทิลั  (Digital Strategy) ต้องมคีวำมเชื่อมโยงกบัทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิและกลยุทธร์วมของ
องคก์ร โดยบรษิทัฯ จะเริม่จำกกำรเกบ็ขอ้มูลเพื่อท ำควำมเขำ้ใจธุรกจิของลูกคำ้เชงิลกึ ทัง้ขอ้มูลในอุตสำหกรรม ควำมทำ้
ทำย รวมถึงโอกำสในกำรสร้ำงกำรเตบิโตจำกกำรใชเ้ทคโนโลย ีแล้วจงึประเมนิศกัยภำพขององคก์รลูกคำ้ในปจัจุบนัเพื่อ
ประเมนิจุดที่ต้องพฒันำ จำกนัน้จงึออกแบบเป้ำหมำยกำรพฒันำด้ำนเทคโนโลยขีององคก์ร วำงรูปแบบโครงสร้ำงระบบ
เป้ำหมำยทีต่้องกำรพฒันำในแต่ละช่วงเวลำ สุดทำ้ยจงึออกแบบกจิกรรมทีต่้องด ำเนินกำร จดัล ำดบัควำมส ำคญั และสรุป
ออกมำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนทัง้ระยะสัน้ กลำง ยำว ในทีส่ดุ 

 
ภำพตวัอย่ำงกำรวำงกลยุทธด์จิทิลั  (Digital Strategy) ของบรษิทั 

นอกจำกนัน้กำรท ำ Digital Transformation บรษิทัฯ ยงัตอ้งค ำนึงถงึควำมเชื่อมโยงของทุกองคป์ระกอบควำม
สมดุลภำพรวมองคก์ร และผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยมอีงคป์ระกอบทีส่ ำคญัดงันี้ 
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ภำพตวัอย่ำงกำรวำงกลยุทธด์จิทิลั  (Digital Strategy) ของบรษิทัฯ 

 
Connected Experience ควำมเชื่อมโยงและประสบกำรณ์กำรใชง้ำนของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในองคก์รทุกคน 
Connected Operation กำรผสำนเทคโนโลยลีงในกระบวนกำรท ำงำนแบบครบวงจร 
Digital Capability กำรเตมิเตม็ศกัยภำพดำ้นเทคโนโลยใีหแ้ก่องคก์ร ทัง้ในแงศ่กัยภำพบุคลำกร และ

ศกัยภำพของเทคโนโลยทีีม่ ี
Digital Technology แพลทฟอรม์และเทคโนโลยทีีเ่หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรและจุดเด่นของแต่ละองคก์ร 

 
2.2.1.2 หลกัการในการวางกลยทุธล์กูค้าสมัพนัธ ์(CRM Strategy) 

หลกักำรในกำรวำงกลยุทธ์ลูกค้ำสมัพนัธ์ มีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ซึ่งสำมำรถแบ่งได้
ออกเป็นสำมช่วงหลกัๆ 

ในช่วงแรกองค์กรมกัจะมองกำรวำงกลยุทธล์ูกค้ำสมัพนัธเ์ป็นแบบไซโล (Silo) คอืแต่ละแผนกจะมรีะบบจดัเกบ็
และบรหิำรขอ้มูลลูกคำ้ทีอ่อกแบบมำเฉพำะรองรบักำรท ำงำนของแผนกเท่ำนัน้ เช่น ฝ่ำยขำยมชีุดขอ้มูลของตวัเอง ฝ่ำย
กำรตลำดกม็ชีุดขอ้มลูของตวัเอง ส่วนฝ่ำยบรกิำรกม็ชีุดขอ้มูลของตวัเองเช่นกนั โดยขอ้มูลทัง้หมดอำจถูกเกบ็แยกส่วนบน
ระบบทีแ่ตกต่ำงกนัและไม่มกีำรแชรใ์หก้นั หลกัคดิเช่นน้ีมขีอ้ดคีอืควำมเรยีบง่ำยไม่ซบัซอ้น แต่กจ็ะเป็นอุปสรรคทีท่ ำใหก้ำร
บรกิำรไม่ต่อเนื่อง รวมถงึขอ้มลูทีไ่ม่ครบถว้น หรอืกำรเกบ็ขอ้มลูซ ้ำซอ้น 

ส ำหรบัช่วงที่สองเมื่อองค์กรต้องกำรให้มีกำรแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่ำงกนัมำกขึ้น ท ำให้กำรวำงกลยุทธ์ลูกค้ำ
สมัพนัธพ์ฒันำไปสูร่ปูแบบ Integrated CRM คอืเริม่มกีำรแลกเปลีย่นขอ้มูลระหว่ำงองคก์รดว้ยกำรเชื่อมต่อระบบ (System 
Integration) เขำ้หำกนัท ำใหเ้ชื่อมโยงขอ้มลูลูกคำ้ระหว่ำงองคก์รได ้ทัง้นี้สิง่ทีต่ำมมำคอืควำมซบัซอ้นในกำรเชื่อมต่อระบบ 
ซึง่อำจเกดิกำรซ ้ำซอ้น หรอืควำมยำกในกำรกระทบยอดควำมเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ อกีทัง้มโีอกำสทีจ่ะส่งผลกระทบไปยงั
ระบบกำรท ำงำนอื่นๆ กำรปรบัเปลีย่น Integrated CRM นัน้มคีวำมคล่องตวัน้อย มกัจะตอ้งใชเ้วลำนำนในกำรเปลีย่นแปลง 
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ต่อเนื่องมำยงัยุคทีส่ำม กำรวำงกลยุทธล์ูกคำ้สมัพนัธจ์ะเป็นแบบรวมศูนย ์(Unified CRM) ซึง่มทีีม่ำจำกกำรเน้น
ลูกคำ้เป็นศูนยก์ลำง (Customer Centric) โดยลูกคำ้จะเป็นจุดศูนยก์ลำงทีทุ่กๆแผนกมุ่งเน้นกำรสรำ้งประสบกำรณ์ที่ดใีห้
ลูกคำ้ตลอดทัง้วงจรกำรปฏสิมัพนัธ ์(Customer Journey)  ซึง่ก่อใหเ้กดิแพลตฟอรม์เดีย่ว ( Single Platform) ทีร่วมขอ้มลู
จำกทุกแผนกเขำ้ดว้ยกนั ทุกแผนกสำมำรถใชฐ้ำนขอ้มูลเดยีวกนั แลกเปลีย่นกนั และประสำนงำนกนัไดเ้ ป็นอย่ำงด ีอกีทัง้
ยงัสำมำรถเพิม่ควำมรวดเรว็ (Agility) ใหแ้ก่ระบบได ้เนื่องจำกรูปแบบแพลตฟอรม์เดีย่ว (Single Platform) สำมำรถปรบั
ระบบไดง้่ำยและรวดเรว็ และตอบสนองควำมตอ้งกำรทีเ่ปลีย่นแปลงไปของลกูคำ้ได้ 

จำกแนวคดิทีก่ล่ำวมำ บรษิทัฯ ไดน้ ำมำต่อยอดและออกแบบกำรวำงกลยุทธล์ูกคำ้สมัพนัธ ์(CRM Strategy) ของ
บรษิทัฯ  ซึง่มหีลกักำรในกำรวำงกลยุทธแ์ละพฒันำดงันี้ 
 

 
ภำพตวัอย่ำงหลกักำรในกำรวำงกลยุทธล์กูคำ้สมัพนัธ ์(CRM Strategy) ของบรษิทัฯ  

 
(1)     Single View of Customer 360 

เริม่ต้นจำกองค์กรจะต้องมขีอ้มูลลูกคำ้ทีค่รบถ้วนทุกมุมแบบ 360 องศำ โดยระบบจะท ำกำรรวบรวมขอ้มูลของ
ลูกคำ้ขององคก์รทัง้หมดทีผ่่ำนมำในทุกฝ่ำยงำน ตัง้แต่ขอ้มูลพืน้ฐำนทัว่ไป ควำมชอบของลูกคำ้ (preference) ขอ้มูลกำร
ขำยหรอืกำรให้บรกิำรในอดตีที่ผ่ำนมำ ขอ้มูลที่มกีำรติดต่อสื่อสำรในทุกๆช่องทำงที่ลูกค้ำมีกบัองค์กร รวมไปถึงขอ้มูล
ภำยนอกองคก์รเช่นขอ้มูลจำก Online และ Social media ท ำให้ฝ่ำยงำนที่เกี่ยวขอ้งสำมำรถรบัทรำบขอ้มูลของลูกคำ้ได้
อย่ำงครบถ้วน สำมำรถน ำเสนอสนิค้ำและบริกำรได้อย่ำงเหมำะสมกบัควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำม
ประทบัใจใหแ้ก่ลกูคำ้ และสง่ผลไปถงึกำรเพิม่รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรขององคก์ร 
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(2)     Omni Channel Everything 

เน่ืองจำกปจัจุบนัธุรกิจทุกอุตสำหกรรมจ ำเป็นต้องมีช่องทำงกำรติดต่อและกำรท ำธุรกรรม ที่หลำกหลำยทัง้
ออนไลน์และออฟไลน์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำ เช่น เวบ็ไซต์ขององค์กร และ/หรอื Social media และ/หรือ 
Market place ตลอดจนช่องทำงแบบดัง้เดมิ เช่น ผ่ำนหน้ำรำ้น โชวร์ูม กำรโทรศพัท ์หรอื อเีมล ์เป็นต้น ระบบ CRM จะ
ช่วยเชื่อมกำรท ำตลำดในรูปแบบ Omni channel คอืกำรรวมทุกช่องทำงกำรตดิต่อใหเ้ป็นหนึ่งเดยีว ท ำให้เป็นกำรสรำ้ง
ประสบกำรณ์ทีด่แีละมมีำตรฐำนสงูสดุเท่ำกนัในทุกๆช่องทำงใหแ้ก่ลกูคำ้ถงึแมจ้ะเป็นช่องทำงทีอ่งคก์รไม่ใช่เจำ้ของกต็ำม 

(3)     Personalized For Each Customer Journey 

ปจัจุบนักลุ่มผู้บรโิภคมคีวำมต้องกำรสนิค้ำและบรกิำรที่มีเอกลกัษณ์และตอบโจทย์เฉพำะตวัมำกยิง่ขึน้ ดงันัน้ 
องคก์รจงึตอ้งวำงแผนกำรตลำดทีเ่หมำะสมใหส้ำมำรถตอบโจทยค์วำมต้องกำรของลูกคำ้ ในเวลำทีถู่กตอ้ง ดว้ยกำรสื่อสำร
ทีเ่หมำะสม ในช่องทำงทีล่กูคำ้ตอ้งกำร ซึง่จะช่วยสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ใีนแต่ละช่วงเวลำทีล่กูคำ้มกีำรตดิต่อกบัองคก์ร โดย
ระบบ CRM จะท ำงำนตัง้แต่กำรท ำกำรตลำดผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ใน Social media ท ำใหลู้กคำ้เริม่รูจ้กั และมกีำรรบัรูใ้นวง
กวำ้ง จำกนัน้ระบบจะน ำเสนอขอ้มลูของสนิคำ้และบรกิำร รวมถงึกำรน ำเสนอขอ้มลูหรอืบทควำม (Content) ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
ช่วยในกำรพจิำรณำตดัสนิใจของลกูคำ้โดยวเิครำะหจ์ำกขอ้มลูลกูคำ้คนนัน้ๆ เมื่อลกูคำ้ตอ้งกำรซือ้สนิคำ้หรอืบรกิำร ระบบก็
จะเชื่อมต่อไปยงัระบบกำรรบัช ำระเงนิรูปแบบต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหลู้กคำ้ จำกนัน้จะมกีำรน ำขอ้มูลควำมพงึ
พอใจของลูกค้ำเกบ็ไวเ้พื่อน ำไปใชพ้ฒันำกำรใหบ้รกิำรครัง้ต่อไป ก่อนที่สุดท้ำยระบบจะท ำกำรตลำดต่อเนื่องโดยกำรส่ง
โฆษณำหรอืโปรโมชัน่ไปยงักลุ่มลกูคำ้ทีอ่ยู่ในฐำนขอ้มลูขององคก์ร เพื่อใหเ้กดิกำรซือ้หรอืใชบ้รกิำรต่อเนื่อง   

(4)     Connected Operations 

คอืกำรน ำทุกฝ่ำยงำนที่เกีย่วขอ้งในองค์กรมำอยู่บนแพลต็ฟอร์มเดยีวกนัและมฐีำนขอ้มูลชุดเดยีวกนั ท ำให้กำร
ตดิต่อประสำนงำนภำยในองคก์รมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ เกดิควำมต่อเนื่องในทุกขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้และเป็นไปใน
ทศิทำงเดยีวกนั ตัง้แต่ฝำ่ยกำรตลำด ฝำ่ยขำย ไปจนถงึฝำ่ยสนบัสนุนซึง่จะท ำใหลู้กคำ้เกดิประสบกำรณ์ทีด่แีละประทบัใจ
กำรใหบ้รกิำรขององคก์ร 

(5)     Big Data and AI for Better CRM 

กำรน ำเทคโนโลย ีBig Data analytics และ Artificial Intelligence (A.I.) มำช่วยในกำรท ำ CRM ระยะยำวตลอด
ช่วงเวลำทีลู่กคำ้อยู่กบัองคก์ร (Customer Lifetime) กำรทีอ่งคก์รจะสำมำรถสรำ้งประสบกำรณ์และควำมสมัพนัธท์ีด่แีก่
ลูกคำ้ในทุกช่องทำง รวมถงึกำรเสนอสนิคำ้และบรกิำรทีต่อบโจทยเ์ฉพำะแต่ละบุคคลได ้กำรเขำ้ใจพฤตกิรรมและควำม
ตอ้งกำรเป็นสิง่ส ำคญั ซึง่เทคโนโลยนีี้จะช่วยใหอ้งคก์รสำมำรถท ำควำมเขำ้ใจพฤตกิรรมลกูคำ้เชงิลกึได ้ซึง่องคก์รสำมำรถ
คำดกำรณ์ควำมต้องกำรในอนำคตของลูกค้ำแต่ละรำยและตอบสนองได้อย่ำงแม่นย ำ  รวมถึงระบบสำมำรถแนะน ำ
ทำงเลอืกในกำรด ำเนินกำรส ำหรบัลกูคำ้แต่ละรำยไดอ้ย่ำงชำญฉลำดและตรงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

หลงัจำกวำงกลยุทธ์ทัง้สองอย่ำงแล้ว บริษัทฯ ยงัให้บริกำรพฒันำและเชื่อมต่อระบบ (Implementation and 
System Integration) และพฒันำแอพพลแิคชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัฯ มวีธิกีำรในกำรพฒันำและบรหิำรโครงกำร 2 วธิ ี
ดงัต่อไปนี้ ซึง่ปรบัใชต้ำมควำมเหมำะสมของแต่ละโครงกำรและควำมตอ้งกำรของแต่ละลกูคำ้ 
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1) วิธีการพฒันาและบริหารโครงการ แบบ Waterfall 

ในกำรบรหิำรโครงกำรของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ ไดว้ำงกรอบแนวคดิ หลกักำร รวมถงึกระบวนกำรท ำงำน ซึง่ไดท้ ำ
กำรถ่ำยทอด อบรม และยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัหิลกัของพนกังำนทุกคนใน มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

ภำพแสดงตวัอย่ำงแนวคดิกำรบรหิำรโครงกำรแบบ Waterfall ของบรษิทัฯ  

ขัน้ตอน รายละเอียด 
Plan วำงแผนโครงกำร ไดแ้ก่ ทบทวนขอบเขต ก ำหนดบทบำทและหน้ำที ่วำงรำยละเอยีด

งำนและกำรมอบหมำย เป็นตน้ 
Analyze จดักำรประชุม และ/หรอื สมัภำษณ์ เพื่อเกบ็สอบขอ้มลูควำมตอ้งกำรและกระบวนกำร

ท ำงำนจำกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้กำรท ำงำนในปจัจุบนัและควำมต้องกำรตำมขอบเขตของ
โครงกำร  

Design ทบทวนควำมตอ้งกำร ระบุควำมขดัแยง้กนัเองของควำมตอ้งกำรโดยรวม (ถำ้ม)ี ระบุ
ควำมแตกต่ำงของระบบงำนปจัจุบนัและที่ต้องกำรจดัท ำ ออกแบบระบบงำนโดย
รำยละเอยีด (เช่น System Architect, Automated Process, Application, Workflow) 

Build จัดตำรำงกำรท ำงำนเพื่อพัฒนำระบบงำน, สร้ำงตรรกะเพื่อใช้ในระบบงำน, 
ก ำหนดค่ำของระบบ และทดสอบโดยเบือ้งตน้ รวมทัง้สือ่สำรกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง, บรหิำร
ควำมเสีย่งโครงกำร , อพัเดทควำมคบืหน้ำ, และจดัท ำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

Validate ทดสอบกำรเชื่อมต่อระบบงำนกบัระบบอื่น (System Integration Test) และทดสอบ
กำรใชง้ำนระบบงำนร่วมกบัตวัแทนผูใ้ชง้ำนของลกูคำ้ (User Acceptance Test) และ
จดัท ำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

Deployment น ำระบบงำนจำกสภำพแวดลอ้มกำรทดสอบไปยงัระบบงำนจรงิ 
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ขัน้ตอน รายละเอียด 
Change Management บริหำรกำรยอมรบัและกำรปรบัตัวของ User รวมถึงกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องทัง้

ระหว่ำงกำรพฒันำไปจนถึงหลงักำรพฒันำระบบ รวมถึงรวบรวมควำมคดิเหน็และ
แนวทำงกำรพฒันำต่อยอดในอนำคต 

Training อบรมผูใ้ชง้ำนโดยมุ่งเน้นกลุ่มส ำคญั ไดแ้ก่ ผูใ้ชง้ำนหลกั (Key / Super User) และ/
หรอื ผูท้ีจ่ะอบรมผูใ้ชง้ำนจรงิต่อไป (Trainer) รวมทัง้ผูด้แูลระบบดว้ย 

 

2) วิธีการพฒันาและบริหารโครงการ แบบ Agile 

นอกเหนือจำกกำรบรหิำรโครงกำรแบบ Waterfall แลว้ บรษิทัยงัสำมำรถใหบ้รกิำรพฒันำและบรหิำรโครงกำรแบบ 
Agile  ซึง่เป็นกระบวนกำรทีล่ดกำรท ำงำนทีเ่ป็นขัน้ตอนและเอกสำรลง โดยมุ่งเน้นกำรสื่อสำรและประสำนงำนของทมีงำน 
เพื่อร่วมพฒันำผลติภณัฑใ์หเ้รว็ขึน้ เน่ืองจำกบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรสื่อสำรกบัผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำยตลอดระยะเวลำทัง้
ก่อนและหลงักำรด ำเนินโครงกำร รวมถึงกำรปรบัปรุงพฒันำบรกิำรอย่ำงรวดเรว็ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุดของ
ลกูคำ้ กำรบรหิำรโครงกำรแบบ Agile ของบรษิทันัน้ใหค้วำมส ำคญักบั 3 องคป์ระกอบดว้ยกนัคอื 

 

 
ภำพแสดงตวัอย่ำงแนวคดิกำรบรหิำรโครงกำรแบบ Agile ของบรษิทัฯ 

 
1) กำรวำงแผนและกำรบรหิำรผูม้สีว่นไดเ้สยี (Planning and Stakeholder Management) กำรวำงแผนและ

ทบทวนแผนร่วมกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีจะเกดิขึน้ตลอดระยะเวลำกำรท ำโครงกำรในทุกแง่มุม เช่น ทรพัยำกร 
แผนกำรพฒันำระบบ กำรออกแบบโครงสร้ำง กำรรกัษำควำมปลอดภยัระบบ โดยจะมกีำรท ำรำยงำน
และสรุปสือ่สำรต่อเนื่อง 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.2.2 หน้ำที ่10 
 

2) กำรพฒันำระบบอย่ำงครบวงจร (End-To-End Delivery for Each Release) ในกำรพฒันำแต่ละครัง้ 
บรษิัทจะพจิำรณำถงึผลกระทบทุกๆ มุมต่อองค์กรทัง้ปจัจุบนัและอนำคต แล้วจงึเสนอแนวทำงพฒันำ 
ป้องกนั รวมถงึสนบัสนุนสือ่สำรกบัลกูคำ้อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อใหก้ำรพฒันำตอบโจทยป์รบัใชไ้ดร้ำบรื่น 

3) กำรท ำผลกัดนัใหส้ ำเรจ็ (Enablement) บรษิทัค ำนึงถงึควำมต่อเนื่องและภำคปฏบิตัริะหว่ำงและหลงักำร
พฒันำอยู่เสมอ โดยจะด ำเนินกำรสรำ้งปจัจยัส ำคญัทีม่ผีลต่อควำมส ำเรจ็และใชง้ำนไดจ้รงิของโครงกำร 
เช่น กำรท ำ Development Architecture, Environment Management, Automated Functional Testing 
และ Continuous Integration 

นอกจำกงำนด้ำนกำรใหค้ ำปรกึษำด้ำนกลยุทธ ์(Consulting) และกำรพฒันำระบบ (Implementation) ตำมทีไ่ด้
กล่ำวถึงขำ้งต้นแล้ว บรษิัทฯ ยงัมีบรกิำรด้ำนกำรพฒันำศกัยภำพด้ำนเทคโนโลยดีจิทิลัใหแ้ก่บุคลำกรของลูกค้ำ ซึ่งเป็น
บรกิำรดำ้นกำรจดัฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลำกรและทมีงำนของลูกคำ้ ใหม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และเพิม่ศกัยภำพในกำรท ำงำน
ใหเ้ท่ำทนักบักำรพฒันำและเปลีย่นแปลงดำ้นเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้อย่ำงรวดเรว็ในยุคปจัจุบนั 

ทัง้นี้ กำรบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลยขีองบรษิทัฯ  จะมกีำรจดัท ำเป็นสญัญำกำรใหบ้รกิำร โดย
มกีำรก ำหนดขอบเขตกำรใหบ้รกิำรตำมทีต่กลงกนักบัลูกค้ำภำยใต้ระยะเวลำทีก่ ำหนด อตัรำค่ำบรกิำรจะขึน้อยู่กบัควำม
ซบัซอ้นของงำน จ ำนวนบุคลำกร และจ ำนวนเวลำทีค่ำดว่ำจะใชใ้นแต่ละโครงกำร 

โดยในช่วงปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิทัฯ  มรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้น
กลยุทธ์และเทคโนโลย ีคดิเป็นมูลค่ำ 132.51 ล้ำนบำท 194.05 ล้ำนบำท 191.44 ล้ำนบำท และ 93.30 ล้ำนบำท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 62.63 รอ้ยละ 62.30 รอ้ยละ 61.25 และรอ้ยละ 52.12 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

2.2.2 งานด้านบริการเทคโนโลยี (Technology Service) 

2.2.2.1  งานด้านการขายสิทธิการใช้และการให้เช่าใช้สิทธิการใช้งาน (License and Subscription) 

จำกประสบกำรณ์ในกำรใหบ้รกิำรดำ้น Digital transformation ดว้ยทมีงำนทีม่คีุณภำพและมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบั
ในอุตสำหกรรม ท ำให้บรษิทัฯ ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัผูผ้ลติซอฟต์แวรร์ะดบัโลกหลำยรำย ใหเ้ป็นตวัแทนในกำรขำย
สทิธกิำรใชแ้ละกำรใหเ้ช่ำใช้สทิธกิำรใชง้ำนของระบบซอฟต์แวรต่์ำงๆ ทัง้ Salesforce, Google, MuleSoft และ Tableau 
ส ำหรบักำรด ำเนินกำรในประเทศไทย ซึง่บรษิทัฯ จะมกีำรประเมนิควำมต้องกำรและวตัถุประสงคก์ำรใชง้ำนของลูกคำ้เป็น
หลกัโดยผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรห์ลกัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำย (Reseller Partner) และ ทีป่รกึษำและ
ผูพ้ฒันำ (Consulting Partner) มดีงันี้ 
 

1)       ระบบบริหารจดัการความสมัพนัธล์ูกค้า (CRM) จาก Salesforce 

บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์(Reseller Partner) ของบรษิทั Salesforce.com, Inc. (“Salesforce”) จำก
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูใ้หบ้รกิำรซอฟตแ์วรด์ำ้นกำรบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธล์กูคำ้ (“CRM”) ชัน้น ำของโลก Salesforce 
เป็น CRM ซอฟต์แวร์ที่มสี่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอนัดบั1 ของโลก โดยลูกค้ำของบริษัทฯ สำมำรถเช่ำสทิธกิำรใช้ระบบ
ซอฟต์แวร์งำนบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธ์ลูกค้ำ (CRM) จำกทำง Salesforce ผ่ำนบรษิัทฯ ในรูปแบบ Software as a 
Service (SaaS) โดยระบบบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธล์ูกคำ้นี้จะช่วยส่งเสรมิใหธุ้รกจิสำมำรถด ำเนินกลยุทธใ์นกำรบรหิำร
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ควำมสมัพนัธแ์บบยดึลูกคำ้เป็นจุดศูนยก์ลำง (Customer Centric) โดยระบบจะจดัเกบ็และรวบรวมขอ้มูลของลูกคำ้แต่ละ
รำยจำกทุกแผนกและทุกช่องทำงที่เกี่ยวขอ้งมำไว้ในที่เดียวกนั ท ำให้เกดิเป็น Single platform ที่ทุกๆแผนกมำอยู่บน 
Platform เดยีวกนั โดยใชฐ้ำนขอ้มลูชุดเดยีวกนั และเป็นแบบ Real time ส่งผลใหทุ้กฝำ่ยงำนสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่ำง
ง่ำย สะดวก รวดเร็ว สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงฉับพลัน ซึ่งจะสำมำรถน ำไปสู่กำรสร้ำง
ประสบกำรณ์อนัยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้ำ (Customer Experience) ตลอดทัง้วงจรกำรปฏิสมัพนัธ์กบัลูกค้ำ (Customer 
Journey) ในทุกช่วงเวลำ ซึง่อำจเริม่ตัง้แต่ก่อนทีจ่ะเป็นลูกคำ้ กำรซือ้สนิคำ้หรอืใชบ้รกิำร รวมถงึกำรทีลู่กคำ้นัน้กลบัมำใช้
บรกิำรหรอืซือ้สนิคำ้นัน้ๆ ซ ้ำ โดยระบบบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้นี้จะสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้
ไดอ้ย่ำงเฉพำะเจำะจงเป็นรำยบุคคล ทัง้หมดนี้เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจและควำมผูกพนักบัสนิคำ้และบรกิำรนัน้ๆ  (Brand 
Loyalty)  ในระยะยำว 

 
ภำพแสดงสว่นแบ่งกำรตลำด CRM ซอฟตแ์วร ์

(ทีม่ำ www.salesforce.com) 
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แผนภำพ ผลติภณัฑ ์CRM ของ Salesforce 
(ทีม่ำ www.salesforce.com) 

ระบบบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธล์กูคำ้ (CRM) ของ Salesforce มรีะบบกำรท ำงำนหลกัๆ ดงันี้ 
โปรแกรม / เครือ่งมือ ลกัษณะส าคญั 

Sales Cloud ระบบเพื่อพฒันำประสทิธภิำพของทมีขำย รวมศูนย์ขอ้มูลลูกคำ้ทุกขัน้ตอน จดักำร
กจิกรรมขำยแบบอตัโนมตั ิเพื่อควำมรวดเรว็ และวเิครำะหข์อ้มลูลกูคำ้อย่ำงแม่นย ำ 

Service Cloud ระบบเพื่อพฒันำประสทิธภิำพกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้แบบครบวงจร รวมศนูยข์อ้มลูลกูคำ้
และควำมเคลื่อนไหวเพื่อใหเ้กดิประสบกำรณ์กำรรบับรกิำรทีด่แีละไรร้อยต่อ ยกระดบั
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงลกูคำ้กบัผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้/ผูใ้หบ้รกิำร 

Marketing Cloud ระบบเพื่อจัดกำรกำรตลำดผ่ำนช่องทำงดิจิทัลบนอุปกรณ์ต่ำงๆ และมอบ
ประสบกำรณ์ (Customer Experience) แบบเฉพำะเจำะจงแก่ลกูคำ้ 

Community Cloud ระบบเพื่อสรำ้งสงัคมออนไลน์ในกลุ่มของลูกคำ้ และ/หรอื คู่คำ้ ของธุรกจิใหเ้กดิกำร
แบ่งปนัขอ้มลูและกำรสือ่สำรอย่ำงไรร้อยต่อและรวดเรว็มำกยิง่ขึน้ 

Analytics Cloud ระบบที่สำมำรถรวบรวมข้อมูลจำกทุกแหล่งเข้ำด้วยกัน เพื่อพัฒนำรูปแบบกำร
วเิครำะหข์อ้มลูเชงิลกึ และกำรแสดงผลทีต่รงต่อโจทยธ์ุรกจิ ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ เพื่อช่วย
ในตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลู 

Salesforce Platform แพลทฟอร์มของ Salesforce ช่วยองค์กรให้สำมำรถสร้ำงแอพพลิแคชัน่ได้อย่ำง
ง่ำยดำยโดยไม่ตอ้งตดิตัง้โครงสรำ้งหรอืซอฟตแ์วรอ์ื่นอกี 
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2)      ระบบการท างานท่ีเช่ือมต่อทุกเครือ่งมือ Google Workspace จาก Google 

บรษิัทฯ  บรรลุขอ้ตกลงกำรเป็นพำร์ทเนอร์กบั Google Workspace หรอืเดมิที่รู้จกักนัในชื่อ G Suite ซึ่งเป็น
แพลต็ฟอรม์ของ Google  ทีช่่วยใหก้ำรท ำงำนร่วมกนัในองคก์รเกดิควำมต่อเนื่องและไรร้อยต่อ โดย Google Workspace 
จะมอีเีมลที่ก ำหนดเองใหธุ้รกจิ รวมไปถงึเครื่องมอืในกำรท ำงำนร่วมกนั เช่น Gmail, Calendar, Google Meet, Chat, 
Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Form, Sites และอกีมำกมำย นอกจำกนี้
รูปแบบผลติภณัฑน์ัน้สำมำรถปรบัปรุงใหเ้หมำะสมกบัองค์กรขนำดต่ำงๆ ทัง้ขนำดเลก็ กลำง และใหญ่ได้ดอีกีด้วย ซึ่ง
ลกูคำ้สำมำรถเลอืกใชไ้ดต้ำมควำมเหมำะสมของธุรกจิและควำมตอ้งกำรใชง้ำน  

นอกจำกนี้ Google Workspace เป็นเครื่องมอืที่ช่วยผู้ใหใ้ชง้ำนสำมำรถท ำงำนร่วมกนัได้แบบเรยีลไทม์ (Real 
Time) และประสำนงำนกนัไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและชำญฉลำดมำกขึน้ เช่น บรกิำรใหใ้ชง้ำนซอฟตแ์วร ์ผูใ้ชส้ำมำรถใช้
งำนผ่ำนออนไลน์ โดยเพิ่มเติมควำมสำมำรถในกำรแชร์และให้ผู้ใช้หลำยคนสำมำรถแก้ไขไฟล์เดียวกันพร้อมกนัได้ 
ท ำงำนไดจ้ำกทุกทีทุ่กอุปกรณ์แมแ้ต่ขณะออฟไลน์ ดว้ยเครื่องมอืทีจ่ะช่วยผูใ้ชง้ำนใหผ้สำนกำรท ำงำน ปรบัแต่ง และขยำย 
Google Workspace ใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรของแต่ละองคก์รทีแ่ตกต่ำงกนั 

 

แผนภำพอธบิำยกำรท ำงำนของ Google Workspace 
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เครื่องมอืของ Google Workspace ทีส่ ำคญั  ไดแ้ก่  
โปรแกรม / เครือ่งมือ ลกัษณะส าคญั 

Google Docs ซอฟต์แวรก์ำรสรำ้งและแกไ้ขเอกสำรขอ้ควำม หรอืไฟล ์Microsoft Wordทีผู่ใ้ชห้ลำย
คนสำมำรถท ำงำนในเวลำเดยีวกนัและกำรเปลีย่นแปลงทุกอย่ำงจะได้รบักำรบนัทกึ
โดยอตัโนมตั ิ

Google Sheet ซอฟต์แวร์ชตีที่มเีครื่องมอืทัง้หมดที่จ ำเป็นส ำหรบักำรวิเครำะห์ เปลี่ยนขอ้มูลเป็น
กรำฟ และรบัขอ้มูลเชงิลกึ สำมำรถท ำงำนร่วมกบั Microsoft Excel ไดอ้ย่ำงรำบรื่น
ทัง้กำรใชส้ตูร คยีล์ดั และกำรท ำงำนขำ้มแพลต็ฟอรม์  

Google slide ซอฟต์แวรก์ำรสรำ้งและแกไ้ขงำนน ำเสนอไฟล ์PowerPoint ทีผู่ใ้ชห้ลำยคนสำมำรถ
ท ำงำนในเวลำเดยีวกนั และกำรเปลีย่นแปลงทุกอย่ำงจะไดร้บักำรบนัทกึโดยอตัโนมตัิ 

Google Calendar ซอฟต์แวรป์ฏทินิออนไลน์แบบครบวงจรทีอ่อกแบบมำส ำหรบัทมี สำมำรถตรวจสอบ
เวลำเพื่อนร่วมทมีและแชร์รำยละเอยีดได้ ผสำนกำรท ำงำนร่วมกบั Gmail, Drive, 
Contacts, Sites และ Meet ได ้เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพ 

Google Forms ซอฟต์แวร์กำรสร้ำงแบบฟอร์มที่ก ำหนดเองส ำหรับกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและ
แบบสอบถำม เก็บข้อมูลทุกอย่ำงไว้ในสเปรดชีตและวิเครำะห์ข้อมูลได้ทันทีใน 
Google Sheet 

Google Meets ซอฟต์แวรก์ำรประชุมแบบออนไลน์ ท ำใหก้ำรประชุมผ่ำนวดิโีอคอลในทีท่ ำงำนง่ำย
ขึน้ แต่ยงัคงรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูและปกป้องควำมเป็นสว่นตวั 

Gmail ซอฟต์แวร์อีเมลส ำหรบัธุรกิจที่ปลอดภัย เลือกโดเมนได้เอง สำมำรถดูแลจัดกำร
โครงกำรต่ำงๆ ดว้ยไฟลแ์ละงำนทีแ่ชรร์่วมกนัไดโ้ดยตรงจำกใน Gmail 

Google Drive ซอฟต์แวร์กำรจดัเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่น มีกำรดูแลระบบจำกส่วนกลำง กำรป้องกนั
ขอ้มูลรัว่ไหล และหอ้งนิรภยัส ำหรบัไดรฟ์ ช่วยใหง้่ำยต่อกำรจดักำรผูใ้ชแ้ละกำรแชร์
ไฟล์ที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดด้ำนข้อมูลขององค์กร มี Google AI คำดกำรณ์และ
น ำเสนอไฟลท์ีส่ ำคญัใหแ้บบเรยีลไทม ์

3)       ระบบการน าเสนอข้อมูลและออกแบบรายงานสารสนเทศจาก Tableau 

บรษิัทฯ  เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ในแพลตฟอร์ม Tableau ผู้ให้บรกิำรแพลตฟอร์มกำรน ำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของ Data Visualization และ Business Intelligence ชัน้น ำของโลก โดยผลติภณัฑข์อง Tableau จะสำมำรถน ำ
ขอ้มลูดบิ (Data) มำน ำเสนอในแบบรปูภำพ (Visualization) เพื่อใหผู้ใ้ชข้อ้มลูสำมำรถท ำควำมเขำ้ใจไดง้่ำยขึน้และสำมำรถ
ตดัสนิใจไดท้นัท่วงท ี

และในปี 2562 Salesforce ยงัไดท้ ำกำรเขำ้ซือ้กจิกำรของ Tableau ซึง่จะช่วยใหผู้ใ้ชง้ำนของระบบทัง้สองสำมำรถ
เขำ้ถงึเครื่องมอืและโซลชูัน่ใหม่ ๆ ทำงดำ้นธุรกจิไดม้ำกขึน้อกีดว้ย 
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รปูภำพ ตวัอย่ำง Visualization ทีส่รำ้งดว้ยผลติภณัฑ ์Tableau  

(ทีม่ำ public.tableau.com) 
 

ผลติภณัฑแ์ละแพลตฟอรม์ของ Tableau ไดร้บัควำมนิยมจำกองคก์รต่ำง ๆ ทัว่โลกจำกควำมง่ำยในกำรใชง้ำน ดว้ย 
VizQL ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีท่ ำใหส้ำมำรถสรำ้งภำพจำกขอ้มลูไดด้ว้ยเพยีงกำรลำกและวำง (Drag and Drop) ท ำใหส้ำมำรถ
น ำเสนอขอ้มลูทีม่รีปูแบบที ่สวยงำม เขำ้ใจง่ำย และสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชง้ำนเชงิลกึต่อไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ยิ่งไปกว่ำนัน้ Tableau ยงัมีคุณสมบตัิที่ตอบโจทย์กำรใช้งำนของกลุ่มผู้ใช้ที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะผู้สร้ำงขอ้มูลที่
ต้องกำรเชื่อมต่อขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูลหลำกหลำยรูปแบบ ผู้ใช้งำนระดบัปฏบิตัิกำรที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร
น ำเสนอไดห้ลำกหลำย หรอืผูบ้รหิำรทีต่้องกำรเขำ้ใชง้ำนรำยงำนโดยง่ำย และกำรใชง้ำนแพลตฟอรม์ Tableau ยงัเป็นกำร
เพิม่ขดีควำมสำมำรถ ไปจนถงึทกัษะและแนวคดิของพนักงำนในองคก์ร ใหม้แีนวคดิและกำรประยุกต์ใชง้ำนขอ้มูลใหเ้กดิ
ประโยชน์และเกดิกำรขบัเคลื่อนธุรกจิไปในทศิทำงทีด่ขี ึน้ 

ดว้ยคุณสมบตัเิด่นต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ ท ำใหผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถประยุกตใ์ช ้Tableau ไดด้ใีนทุกภำคส่วนธุรกจิ ทัง้
ผูป้ระกอบกำรทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิอุตสำหกรรม สถำบนักำรเงนิ โทรคมนำคม หน่วยงำนรฐัวสิำหกจิ หรอืองคก์รของภำครฐั 
ไปจนถงึสถำบนักำรศกึษำ 
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รปูภำพ ตวัอย่ำงกำรใชง้ำนแบบ Drag and drop บนแพลตฟอรม์ Tableau  

(ทีม่ำ public.tableau.com) 
 

 
รปูภำพ ตวัอย่ำงกำรเชื่อมต่อแหล่งขอ้มลูบนแพลตฟอรม์ Tableau  

(ทีม่ำ public.tableau.com) 
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4)       แพลตฟอรม์ข้อมูลบนคลาวด ์(The Data Cloud Platform) จาก Snowflake 

Snowflake เป็นระบบทีช่่วยใหก้ำรเชื่อมโยงและจดัเกบ็ขอ้มลูทีม่กักระจำยอยูใ่นหลำย ๆ แหล่งขอ้มลูเขำ้มำรวมอยู่
ทีศ่นูยก์ลำงไดง้่ำยและรวดเรว็ขึน้ เกดิเป็นแหล่งขอ้มลูหลกัทีข่อ้มลูมคีวำมน่ำเชื่อถอื มมีำตรฐำนและตอบโจทยผ์ูใ้ชง้ำนทีม่ี
ควำมต้องกำรขอ้มูลที่หลำกหลำยในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่ำจะใช้งำนในรูปแบบ Data Warehouse, Data Lake หรอื
ขอ้มลูเพื่อกำรวเิครำะหข์ ัน้สงูโดย Data Scientist ทัง้ยงัลดภำระในกำรบรหิำรจดักำรของ IT และทีส่ ำคญั คอื ช่วยองคก์ร
บรหิำรและควบคุมค่ำใชจ้่ำยไดโ้ดยง่ำย เพรำะคดิรำคำตำมกำรใชง้ำนตำมจรงิและตำมขนำดของขอ้มลูที่จดัเกบ็ 

 
รปูภำพ ตวัอย่ำงลกัษณะกำรท ำงำนของ Snowflake 

(ทีม่ำ www.snowflake.com) 
 

บริษัทฯ  เลือกใช้ Snowflake ซึ่งเป็นระบบของบริษัท Snowflake Inc. บริษัทซอฟต์แวร์ด้ำนคลงัขอ้มูล (Data 
Warehouse) ที่มชีื่อเสยีงชัน้น ำจำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ และเป็นหนึ่งในผู้น ำทีม่สี่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอนัดบัต้น ๆ ใน
ธุรกจิกำรจดัเกบ็ขอ้มลู (Data warehouse) และกำรพฒันำระบบจดัเกบ็ขอ้มลูบนคลำวดแ์ละระบบวเิครำะหข์อ้มูล และเป็น
บรษิทัที ่Salesforce ไดเ้ขำ้ลงทุนดว้ย 

Snowflake ช่วยใหก้ำรวเิครำะหข์อ้มลูทีถู่กจดัเกบ็ในทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลำวดต่์ำง ๆ ท ำไดง้่ำยขึน้ และผูใ้ชง้ำนหลำย
รำยหลำยบทบำทสำมำรถเขำ้ใชง้ำนได้พร้อมกนั นอกจำกนี้เอกลกัษณ์เฉพำะตวัที่เป็นขอ้ได้เปรยีบของ Snowflake คอื 
คลงัขอ้มูล (Data Warehouse) ทีม่คีวำมยดืหยุ่น กล่ำวคอื ระบบสำมำรถขยำยขนำดโดยอตัโนมตัเิมื่อกำรเขำ้ใชง้ำนทีเ่พิม่
มำกขึน้ ในขณะเดยีวกนักส็ำมำรถหดตวัลงได้เมื่อใช้งำนน้อยลง ทรพัยำกรที่ใช้จำกระบบกย็้อนกลบัคนืได้ ประกอบกบั
ควำมปลอดภยัในกำรใชท้ีม่คีวำมโปร่งใส น่ำเชื่อถอื และไดม้ำตรฐำนสำกล ทัง้หมดน้ีท ำให ้Snowflake ไดร้บัควำมนิยมมำก
ขึน้เรื่อยๆ 
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บรกิำรทีส่ ำคญัของ Snowflake มลีกัษณะโดยสรุป ดงันี้ 

บริการ ลกัษณะบริการท่ีส าคญั 
Data Warehouse ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลบนคลำวด์ที่เป็นระเบียบและช่วยส่งเสริมให้กำร

วเิครำะหข์อ้มลูมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 
Data Lake ระบบจดัเก็บขอ้มูลส่วนกลำงที่สำมำรถจดัเก็บขอ้มูลประเภท Semi-Structure ได้ 

รวมทัง้พฒันำกำรเขำ้ถึงขอ้มูลที่สะดวกและปลอดภยั สำมำรถก ำหนดกลยุทธ์กำร
สรำ้ง Data Lake ใหเ้หมำะกบัลกัษณะพเิศษของแต่ละองคก์ร 

Data Engineering กำรสรำ้งและพฒันำกระบวนกำร Data Pipeline ทีเ่สถยีรและน่ำเชื่อถอื โดยผูใ้ชส้ำ
มำรเลอืกโปรแกรมภำษำทีต่อ้งกำรได ้

Data Science กำรจดัเตรยีมขอ้มลูส ำหรบักำรสรำ้ง Data Modeling ตำมกรอบรปูแบบทีต่อ้งกำร 

 

5)       แพลตฟอรม์การเช่ือมโยงข้อมูลระหวา่งแอพพลิเคชัน่ต่างๆ เข้าด้วยกนั จาก MuleSoft 
MuleSoft เป็นผูน้ ำในกำรพฒันำระบบ Application Networks ในชื่อ Anypoint Platform ซึง่ช่วยใหอ้งคก์รสำมำรถ

น ำขอ้มูลและแอพพลเิคชัน่ต่ำงๆ ทีใ่ชง้ำนอยู่มำเชื่อมต่อเขำ้หำกนัไดโ้ดยมซีอฟต์แวร ์API ของ MuleSoft เป็นตวักลำงใน
กำรเชื่อมต่อ (Middleware) ซึ่งปจัจุบนัม ีPre-built Connector และ Pre-built Template ให้เลอืกใชง้ำนเป็นจ ำนวนมำก 
ช่วยให้องค์กรสำมำรถสร้ำง Service ใหม่ๆ ให้เกดิขึน้ได้อย่ำงรวดเรว็ รองรบักำรใช้งำนทัง้บน Private Cloud, Public 
Cloud และ On-premise 

 
รปูภำพ ตวัอย่ำงระบบเชื่อมต่อของ MuleSoft  

(ทีม่ำ www.mulesoft.com) 
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MuleSoft เป็นอกีหนึ่งบรษิทัชัน้น ำของโลก ที่เป็นบรษิทัในเครอืของ Salesforce จำกกำรที่ Salesforce ได้เขำ้
ลงทุนตัง้แต่ช่วงกลำงปีพ.ศ. 2561 ซึ่งจะท ำให้เกดิกำรพฒันำร่วมกนัและเกดิผลดกีบัผู้ใช้งำนในกำรได้รบัผลติภัณฑ์ที่มี
ประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

6)      ผลิตภณัฑท่ี์พฒันาโดยบริษทัฯ  
นอกจำกระบบและซอฟต์แวรช์ัน้น ำระดบัโลกทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ลอืกใชใ้นกำรออกแบบและตดิตัง้ เชื่อมต่อระบบใหแ้ก่

ลกูคำ้แลว้ บรษิทัฯ ยงัไดม้กีำรพฒันำผลติภณัฑข์ึน้เอง โดยบรษิทัฯ ไดน้ ำประสบกำรณ์ ควำมเชีย่วชำญ และควำมเขำ้ใจใน
ควำมต้องกำรลูกค้ำในหลำกหลำยอุตสำหกรรมมำพฒันำผลติภณัฑต่์ำงๆ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกคำ้และ
เสรมิประสทิธภิำพกำรท ำงำนของระบบทีต่ดิตัง้ไวใ้หด้ยีิง่ขึน้ ตวัอย่ำงผลติภณัฑท์ี่บรษิทัฯ  พฒันำขึน้เองมดีงันี้ 

 
ซอฟตแ์วรแ์ละ
แอพพลิเคชัน่ 

ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

BE8 Loyalty 
Management 

ระบบสมำชกิลูกค้ำประกอบไปด้วยกำรสะสมคะแนน กำรคดิคะแนน กำรแลกคะแนน กำรท ำ
โปรโมชัน่ต่ำงๆ และกำรแบ่งระดบัสมำชกิ โดยระบบจะช่วยสรำ้งควำมภกัดขีองลูกคำ้ และสรำ้ง
ควำมสมัพนัธร์ะยะยำวกบัลกูคำ้ซึง่ระบบจะต่อยอดกำรท ำงำนจำกระบบกำรบรหิำรควำมสมัพนัธ์
ลกูคำ้ (CRM) 

BE8 Corporate 
Banking Solution 

ระบบกำรบริหำรควำมสมัพันธ์กับลูกค้ำนิติบุคคลส ำหรับธนำคำร ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุน
ธนำคำรในกำรด ำเนินงำนบรหิำรจดักำรดำ้นกำรขำยและกำรตลำด ประกอบไปดว้ยระบบบรหิำร
จดักำรขอ้มลูลกูคำ้นิตบิุคคล (Customer Management) ระบบสนับสนุนกำรพฒันำโครงกำรทำง
กำรตลำด (Campaign Management) ระบบบริหำรกำรขำย (Lead and Opportunity 
Management) ระบบกำรบรหิำรผลติภณัฑ ์ (Product Holding and Product Management) 

BE8 Omni Channel 
Package 

ระบบที่รวบรวมช่องทำงกำรสื่อสำรและบรกิำรลูกค้ำที่หลำกหลำย (เช่น ทำงโทรศพัท ์ทำงเวป
ไซต์ และทำงโซเชยีลมเีดีย เป็นต้น) และ เชื่อมโยงกนัให้เป็นหนึ่งเดียวทัง้แบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ เพื่อใหก้ำรบรกิำรลูกคำ้ ตดิตำมประวตัลิูกคำ้ ดูรำยงำน และขอ้มูลอื่นๆ รวดเรว็ ซึง่จะ
ช่วยให้องคก์รสำมำรถเขำ้ถึงลูกค้ำได้กวำ้งขึน้และหลำกหลำยช่องทำง องค์กรสำมำรถกระตุ้น
พฤตกิรรมกำรซือ้ไดม้ำกยิง่ขึน้ หรอืช่วยยกระดบักำรบรกิำรใหล้กูคำ้มคีวำมพงึพอใจมำกขึน้ 

BE8 Chat Bot ระบบแชทบอทเป็นระบบตอบกลบักำรสนทนำผ่ำนขอ้ควำมแบบอตัโนมตักิบัลกูคำ้ ซึง่สำมำรถใช้
งำนได้บนแอพพลเิคชัน่หลำยหลำย เช่น Facebook Messenger, LINE, รวมถึงแอพพลเิคชัน่
อื่นๆ ที่มี open API ซึ่งจะช่วยให้กำรติดต่อสื่อสำรเป็นไปได้ตลอด 24 ชัว่โมง และลดต้นทุน
บุคลำกร 

BE8 Survey App ระบบส ำรวจและแบบสอบถำม (Survey and Questionnaire) ผ่ำนออนไลน์เพื่อรวบรวมขอ้มูล
เกี่ยวกบัควำมพงึพอใจและควำมคดิเหน็ของลูกค้ำ และสำมำรถสรุปผลออกมำในรูปแบบของ
รำยงำน รวมถงึกำรน ำขอ้มลูลกูคำ้ไปใชป้รบัปรุงคุณภำพสนิคำ้และบรกิำร 

BE8 Loyalty 
Management 

ระบบสมำชกิลูกค้ำประกอบไปด้วยกำรสะสมคะแนน กำรคดิคะแนน กำรแลกคะแนน กำรท ำ
โปรโมชัน่ต่ำงๆ และกำรแบ่งระดบัสมำชกิ โดยระบบจะช่วยสรำ้งควำมภกัดขีองลูกคำ้ และสรำ้ง
ควำมสมัพนัธร์ะยะยำวกบัลกูคำ้ซึง่ระบบจะต่อยอดกำรท ำงำนจำกระบบกำรบรหิำรควำมสมัพนัธ์
ลกูคำ้ (CRM) 
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ทัง้นี้ กำรเลอืกใชร้ะบบหรอืซอฟต์แวรต่์ำงๆ ขัน้ต้น จะขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคแ์ละควำมต้องกำรใชง้ำนของลูกค้ำ
เป็นหลกั โดยบรษิทัฯ จะขำยสทิธกิำรใชห้รอืใหเ้ช่ำสทิธกิำรใชง้ำนระบบตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไวข้องเจำ้ของลขิสทิธแิต่ละ
รำยและตำมที่ตกลงกบัลูกค้ำ กำรท ำสญัญำอนุญำตให้ลูกค้ำเช่ำใช้งำนระบบต่ำงๆ นัน้ บรษิัทฯ จะมกีำรท ำสญัญำตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด โดยทัว่ไปจะมีอำยุสัญญำตัง้แต่ 1 - 5 ปี ส ำหรับค่ำเช่ำใช้ระบบนัน้จะขึ้นอยู่กับระบบงำนย่อย 
คุณลกัษณะ และลกัษณะกำรท ำงำนทีล่กูคำ้แต่ละรำยเลอืกใชแ้ละจ ำนวนผูใ้ชง้ำน ซึง่เมื่อครบระยะเวลำของสญัญำแลว้ลกูคำ้
สำมำรถต่ออำยุของสญัญำได้ ท ำให้เกิดเป็นรำยได้ประจ ำ (Recurring Revenue) ให้แก่บริษัทฯ ต่อไป ทัง้นี้เฉพำะ
ผลติภณัฑท์ีพ่ฒันำโดยบรษิทัฯ  ลกูคำ้สำมำรถเลอืกซือ้ในลกัษณะซือ้ขำด (Perpetual) หรอืแบบสญัญำเช่ำได ้

โดยในช่วงปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิทัฯ  มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธกิำรใชแ้ละใหเ้ช่ำ
สทิธกิำรใชง้ำนระบบ คดิเป็นมลูค่ำ 54.97 ลำ้นบำท 62.25 ลำ้นบำท และ 58.80 ลำ้นบำท และ 39.25 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 25.98 รอ้ยละ 19.98 และรอ้ยละ 18.82 และรอ้ยละ 21.93 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั   

2.2.2.2 งานสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยี (Support and Maintenance) และ การจดัหาบุคลากร
เทคโนโลยี (Managed Service) 

ธุรกจิกำรสนับสนุนและกำรจดัหำบุคลำกร ประกอบดว้ย บรกิำรใหค้วำมช่วยเหลอืลูกคำ้ในกำรใชง้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทลัและระบบต่ำงๆ ที่พฒันำติดตัง้และเชื่อมต่อระบบให้ประสบผลส ำเร็จ บริกำรจดัหำบุคลำกรที่มคีวำมรู้และควำม
เชีย่วชำญในดำ้นเทคโนโลยดีจิทิลั และบรกิำรดำ้นกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นเทคโนโลยดีจิทิลัใหแ้ก่บุคลำกรของลกูคำ้ 

บริการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการใช้งานเทคโนโลยีดิ จิทัลและซอฟต์แวร์ (Support and 
Maintenance) 

 ภำยหลงั ไดพ้ฒันำ ตดิตัง้ และใหค้ ำแนะน ำกำรใชง้ำนระบบเบือ้งตน้ใหแ้ก่ลูกคำ้เสรจ็สิน้แลว้ บรษิทัฯ ยงัมบีรกิำร
ดูแลและใหค้ ำปรกึษำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหส้ำมำรถใชง้ำนระบบไดอ้ย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ และเกดิประโยชน์สงูสุด โดยเมื่อ
ลกูคำ้เกดิค ำถำมหรอืปญัหำจำกกำรใชง้ำนระบบ กส็ำมำรถตดิต่อเขำ้มำยงัเจำ้หน้ำทีท่ีด่แูลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่นโทรศพัท,์ 
อเีมลล ์หรอืระบบขอ้ควำม (Live Chat) โดยผูดู้แลจะใหก้ำรช่วยเหลอืเบือ้งต้นในทนัทหีำกสำมำรถท ำได ้แต่หำกปญัหำมี
ควำมซบัซอ้นกจ็ะประสำนไปยงัเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหค้วำมช่วยเหลอืต่อไป พนกังำนของบรษิทัฯ ทีม่หีน้ำทีช่่วยเหลอื
ลูกค้ำเป็นพนักงำนทีม่คีวำมรู้และควำมเชีย่วชำญในระบบนัน้ๆโดยเฉพำะ ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมและได้รบักำรรบัรองจำก
เจำ้ของเทคโนโลย ี(Certification) พรอ้มช่วยเหลอืและแกไ้ขปญัหำใหลู้กคำ้ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้น้ี กำรใหบ้รกิำรน้ีมี
ทัง้กำรใหบ้รกิำร ณ ส ำนกังำนของลกูคำ้ (On Site) และกำรใหบ้รกิำรจำกส ำนกังำนของบรษิทัฯ (Off Site) ทัง้หมดน้ีเพื่อให้
ลกูคำ้ไดร้บัประโยชน์จำกระบบและใชง้ำนไดอ้ย่ำงเตม็ที ่ทัง้นี้  โดยปกติบริษัทฯ จะน ำเสนอบริกำรดังกล่ำวผ่ำนสญัญำ
บรกิำรบ ำรุงรกัษำระบบ (“MA”) ใหแ้ก่ลกูคำ้ควบคู่กบักำรเสนองำนตดิตัง้และพฒันำระบบ (“Implementation”) ทัง้นี้ สญัญำ
ของงำนบริกำรดงักล่ำวมอีำยุสญัญำ 1 - 5 ปี ขึน้อยู่กบัควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยลูกค้ำส่วนใหญ่จะซื้อสญัญำบริกำร
ดงักล่ำวในปีแรก และต่ออำยุสญัญำเป็นปีต่อปี หรอืตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำนของลูกคำ้ โดยมทีัง้ลูกคำ้ทีซ่ือ้ งำนบรกิำรดแูล
และใหค้ ำปรกึษำพรอ้มกบักำรพฒันำและตดิตัง้ระบบ หรอืซือ้ภำยหลงักำรพฒันำและตดิตัง้ระบบเสรจ็สิน้แลว้ 
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บริการจดัหาบุคลากรเทคโนโลยี (Managed Service) 

บรษิทัฯ มองเหน็ควำมทำ้ทำยของกำรปฏบิตังิำนโดยเฉพำะควำมพรอ้มของบุคลำกรทีม่คีวำมรูแ้ละควำมช ำนำญ
แบบเฉพำะทำงด้ำนเทคโนโลยดีจิทิลั ซึ่งเป็นปจัจยัส ำคญัอย่ำงหน่ึงของกำรใช้งำนระบบให้มปีระสทิธภิำพ จงึได้จดัใหม้ี
บรกิำรสรรหำบุคลำกรทีม่คีวำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญดำ้นเทคโนโลยทีีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมำะสมใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยบรษิทัฯ จะท ำ
กำรจดัหำและฝึกอบรมใหบุ้คลำกรทีเ่ตรยีมไวม้คีวำมช ำนำญตำมลกัษณะงำนทีล่กูคำ้ต้องกำร โดยอตัรำกำรใหบ้รกิำรขึน้อยู่
กบัประสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ต ำแหน่ง และจ ำนวนบุคลำกรทีล่กูคำ้ตอ้งกำร 

 ทัง้นี้ ในช่วงปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกงำนด้ำนกำรสนับสนุนและ
ดแูลระบบเทคโนโลยแีละกำรจดัหำบคุลำกร คดิเป็นมลูค่ำ 23.57 ลำ้นบำท 54.13 ลำ้นบำท และ 61.55 ลำ้นบำท และ 46.26 
ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ11.14 รอ้ยละ 17.38 และรอ้ยละ 19.69 และรอ้ยละ 25.84 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั   

2.3 ตลาดและสภาวะการแข่งขนั 

2.3.1 กลยุทธก์ารแข่งขนั/ข้อได้เปรียบในการแข่งขนั  

(1)     ความส าเรจ็ของลูกค้าคอืความส าเรจ็ของเรา (Customer Success is Our Success) 

         บริษัทฯ  ด ำเนินธุรกิจโดยมีควำมส ำเร็จของลูกค้ำเป็นที่ตัง้ บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเป็นพนัธมิตรในกำรสร้ำงข้อ
ไดเ้ปรยีบทำงธุรกจิใหแ้ก่ลูกคำ้ผ่ำนเทคโนโลยต่ีำงๆ เพื่อใหลู้กคำ้สำมำรถปรบัตวัต่อกำรเปลีย่นแปลงในกำรด ำเนินธุรกจิ 
กำรแข่งขนั หรอื กำรด ำเนินชวีติ โดยผ่ำนกระบวนกำรท ำ Digital Transformation บรษิทัฯ  เชื่อว่ำกำรมจีุดมุ่งหมำยอนั
เดียวกับลูกค้ำจะท ำให้บริษัทฯ  สำมำรถสร้ำงและรักษำควำมสมัพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำในระยะยำวและเป็นส่วนหนึ่งใน
ควำมส ำเรจ็และกำรเตบิโตของลกูคำ้อย่ำงยัง่ยนื 

(2)     ความเป็นมืออาชีพและความน่าเช่ือถือ (Professionalism and Trustworthiness) 

บรษิัทฯ มกีำรบรหิำรและด ำเนินธุรกจิอย่ำงมอือำชพี ผ่ำนกำรดูแลโครงกำรมำกกว่ำ 250 โครงกำรใหก้บัลูกคำ้
มำกกว่ำ 100 รำยทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้ตลอดระยะเวลำทีด่ ำเนิน
ธุรกจิ บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัสงูสุดกบักำรรกัษำคุณภำพของกำรใหบ้รกิำรและควำมส ำเรจ็ของโครงงำนทีส่รำ้งผลลพัธท์ีด่ี
ไดต้ำมเป้ำหมำย จงึท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้และพนัธมติรชัน้น ำทัว่โลกอย่ำงต่อเนื่องจำกมำตรฐำนกำร
ท ำงำนทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในระดบัสำกล 

(3)    การพฒันาทรพัยกรมนุษย ์(People are Our Best Assets) 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษำและพฒันำคุณภำพของสนิค้ำและกำรใหบ้รกิำรที่เป็นหนึ่ง ในธุรกจิทีป่รกึษำดำ้นดจิทิลั
และเทคโนโลย ีทรพัยำกรทีส่ ำคญัทีส่ดุคอืพนกังำนทุกๆคน บรษิทัฯจงึไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรเพิม่พนูทกัษะใหแ้ก่พนกังำน
และสรำ้งวฒันธรรมองคก์รใหทุ้กคนมคีวำมกระตอืรอืรน้ในกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำศกัยภำพใหถ้งึขดีสุด บรษิทัฯ  มหีลกัสตูร
กำรพัฒนำและอบรมบุคคลำกรอย่ำงเป็นแบบแผนและยังมีกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่พนักงำนในกำรศึกษำต่อทำงด้ำน
เทคโนโลยแีละธุรกจิ ทัง้นี้เพื่อใหบ้รษิทัฯมศีกัยภำพเทยีบเท่ำไดก้บับรษิทัทีป่รกึษำธุรกจิชัน้น ำของโลก 
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(4)    ความเช่ือมัน่และความเช่ียวชาญในเทคโนโลยี (Passion and Expertise in Technology) 

จำกควำมเชื่อมัน่ ควำมใส่ใจและควำมสนใจในเทคโนโลยทีี่ถูกฝงัลกึอยู่ในวฒันธรรมองค์กรที่แขง็แกร่ง ท ำให้
บรษิทัฯสำมำรถกำ้วมำเป็นหนึ่งในทีป่รกึษำชัน้น ำดำ้น Digital Transformation ของประเทศในเวลำเพยีง 10 ปี ดว้ยควำม
เขำ้ใจอย่ำงลกึซึง้ในอุตสำหกรรมเทคโนโลย ีบรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัทีต่อ้งพฒันำต่อไปขำ้งหน้ำอย่ำงไม่หยุดยัง้ทัง้
ในด้ำนองคค์วำมรู ้บุคคลกำร และด้ำนอื่นๆ เพื่อจะก้ำวไปพร้อมกบัเทคโนโลยใีหม่ๆเพื่อน ำมำเสรมิสร้ำงศกัยภำพใหก้บั
ลกูคำ้และตวับรษิทัฯเองต่อไป 

 (5) คดัสรรและเป็นพนัธมิตรกบับริษทัเทคโนโลยีชัน้น าระดบัโลก (Select and Partner with Global 
Technology Leaders) 

บรษิทัฯ มคีู่คำ้ทีเ่ป็นผูพ้ฒันำเทคโนโลยซีอฟต์แวรร์ะดบัโลก ไดแ้ก่ Salesforce, MuleSoft, Snowflake, Google 
และ Tableau โดยบรษิัทฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรออกแบบติดตัง้ระบบบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ 
(CRM) ดว้ยระบบซอฟตแ์วรจ์ำกทำง Salesforce ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 และไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น Consulting Partner ระดบั
สูงสุดตัง้แต่ พ.ศ. 2560 อกีทัง้ในปี พ.ศ. 2563 บรษิัทฯ เป็นบริษัทเดยีวใน ASEAN ที่ได้รบักำรลงทุนจำก Salesforce 
Ventures ซึ่งเป็นบริษัทด้ำนกำรลงทุนของ Salesforce แสดงให้เห็นถึงควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรระดบัโลกและ
ศกัยภำพของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในระดบัสำกล 

Salesforce ได้รบักำรยอมรบัอย่ำงกว้ำงขวำงและมสี่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอนัดบั 1 ในตลำดซอฟต์แวร์ระบบ
บรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมำ (จำกขอ้มูลรำยงำนของ IDC Worldwide Semiannual 
Software Tracker 2020) 

Tableau คอืผูน้ ำดำ้นระบบ Business Intelligence และ Data Analytics Platform ทีก่่อตัง้ในปี พ.ศ. 2546 และได้
ถูกยกให้เป็นผู้น ำโดย Gartner ใน 2021 ด้ำน Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 
ต่อเนื่อง 9 ปีซอ้น 

MuleSoft เป็นบรษิทัซอฟต์แวรผ์ูน้ ำดำ้นแพลตฟอรม์ทีใ่ชเ้ชื่อมต่อขอ้มูลระบบ ซึง่ก่อตัง้ในปีพ.ศ. 2549 และขำย
หุน้ IPO เขำ้ตลำดหลกัทรพัยน์ิวยอรก์เมื่อปี พ.ศ. 2560  

บรษิทัฯ คดัเลอืกพนัธมติรทีเ่ป็นบรษิทัเทคโนโลยชีัน้น ำของโลกเพื่อน ำมำตอบโจทยแ์ละใหบ้รกิำรลูกคำ้ไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพสงูสุด จำกจุดเริม่ต้นกำรเป็นพนัธมติรกบั Salesforce จนถงึปจัจุบนั บรษิทัฯ ยงัคงขยำยเครอืข่ำยพนัธมติร
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหก้ำ้วทนักบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมล่ำสดุ 

 (6)     การให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service for Digital Transformation) 

บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะขยำยสนิคำ้และกำรบรกิำรเพื่อตอบโจทย ์Digital Transformation ใหก้บัลูกคำ้ไดแ้บบ
ครบวงจรตัง้แต่กำรเริม่วำงกลยุทธ ์(Digital Strategy) กำรพฒันำและตดิตัง้ระบบ (Implementation) ไปจนถงึกำรสนบัสนุน 
กำรใชร้ะบบ (Support & Training) เพื่อใหโ้ครงงำนประสบควำมส ำเรจ็และสรำ้งผลลพัธท์ีด่ใีหก้บัลกูคำ้ นอกจำกนี้บรษิทัยงั
ไดส้รรหำเทคโนโลยแีละบรกิำรใหม่ๆมำเพื่อตอบโจทยก์ำรด ำเนินธุรกจิและกำรแข่งขนัทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลำ เช่นกำร
สรำ้งโมเดลกำรวเิครำะหช์ัน้สงู (Data Analytics) และกำรใชป้ญัญำประดษิฐ ์(A.I.) เป็นต้น ควำมเขำ้ใจในดำ้นดจิทิลัและ
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เทคโนโลย ีรวมกบัประสบกำรณ์กำรท ำงำนทีย่ำวนำน และควำมเขำ้ใจในธุรกจิและควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ท ำให้บรษิทัฯ มี
ศกัยภำพในกำรเป็น Digital Transformation Partner ใหก้บัลกูคำ้ไดอ้ย่ำงครอบคลุมและครบถว้น 

 (7)    การวิจยัและพฒันา (Research and Development) 

จำกประสบกำรณ์ในกำรใหบ้รกิำรแก่ผูป้ระกอบกำรในหลำยอุตสำหกรรมเป็นระยะเวลำมำกกวำ่ 10 ปี ท ำใหบ้รษิทั
รบัทรำบถงึแนวคดิและวธิกีำร รวมถงึควำมต้องกำรของผูป้ระกอบกำรทีต่้องกำรใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูลและเทคโนโลยใีน
กำรท ำธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงได้ด ำเนินกำรพฒันำระบบและซอฟต์แวร์ที่มีประสทิธิภำพ และมีควำม
เหมำะสมกับประเภทของกำรใช้งำนในแต่ละอุตสำหกรรม และเสริมกำรท ำงำนของระบบ Customer Relationship 
Management (“CRM”) รวมถงึระบบงำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศอื่นๆ โดยในปจัจุบนัไดม้กีำรพฒันำและขำยระบบและ
ซอฟตแ์วรท์ีบ่รษิทัไดพ้ฒันำขึน้เองแลว้กว่ำ 10 ผลติภณัฑ ์

 (8)    การขยายไปต่างประเทศ (International Expansion) 

ดว้ยกำรด ำเนินงำนทีไ่ดม้ำตรฐำนระดบัสำกล ท ำใหท้ีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ไดร้บัเลอืกจำกลูกคำ้ใหด้ ำเนินโครงกำรใน
ต่ำงประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิำ เกำหลใีต้ อนิโดนีเซยี ฟิลลปิปินส ์มำเลเซยี และเวยีดนำม เป็นต้น แต่เป็นลกัษณะงำน
โครงกำรเป็นครัง้ครำว ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกำสในกำรเตบิโตทำงธุรกจิและสรำ้งควำมต่อเนื่องในกำรใหบ้รกิำร จำก
ควำมจ ำเป็นทีธุ่รกจิในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในภูมภิำคตอ้งเร่งปรบัตวัใหเ้ขำ้สู่ระบบดจิทิลัมำกขึน้ ประกอบกบักำรไดร้บัเลอืก
เป็น Salesforce Reseller Partner รำยแรกของประเทศเวยีดนำม ท ำใหบ้รษิทัมนีโยบำยกำรขยำยธุรกจิไปยงัต่ำงประเทศ
และไดจ้ดัตัง้ส ำนกังำนขึน้ทีป่ระเทศเวยีดนำมในปี พ.ศ. 2562 

ทัง้นี้ ในช่วงปี 2561 - 2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารโครงการทีต่่างประเทศ 
คดิเป็นมลูค่า 5.44 ลำ้นบำท 10.26 ลำ้นบำท 3.43 ลำ้นบำท และ 1.53 ลำ้นบำท ตามล าดบั 
 

2.3.2 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำหลกัของบรษิัทฯ คอื กลุ่มสถำบนักำรเงนิและธนำคำร กลุ่มธุรกจิค้ำปลกี กลุ่มธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ 
กลุ่มธุรกจิสนิคำ้อุปโภคบรโิภค กลุ่มภำครฐัและรฐัวสิำหกจิ  และกลุ่มธุรกจิโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นตน้ โดยลกูคำ้สว่นใหญ่
ทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิำรนัน้จะเป็นลูกคำ้ภำยในประเทศเป็นหลกั โดยในปี 2563 และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 นัน้ บรษิทัฯ 
มรีำยได ้จำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธ ์และเทคโนโลย ี(Strategy and Technology Consulting)  และงำนดำ้น
บรกิำรเทคโนโลย ี(Technology Service) ใหแ้ก่ลกูคำ้ภำยในประเทศเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.07 และรอ้ยละ 99.14 ตำมล ำดบั 
  

2.3.3 นโยบายการก าหนดราคา 

2.3.3.1 งานบริการให้ค าปรกึษาด้านกลยุทธ ์และเทคโนโลยี (Strategy and Technology Consulting) 
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนและควำมเชี่ยวชำญของทรัพยำกรบุคคล และ

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเป็นรำยโครงกำรไป (Man-day) โดยแต่ละโครงกำรที่บรษิทัฯ  เขำ้ไปด ำเนินกำรนัน้กจ็ะมคีวำม
ซบัซอ้น และควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทีแ่ตกต่ำงกนัไป อกีทัง้ ยงัพจิำรณำสภำวะกำรแขง่ขนัจำกคู่แขง่ทำงกำรคำ้ในตลำด 
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งานด้านบริการเทคโนโลยี (Technology Service)  

บรษิทัฯ ก ำหนดรำคำผ่ำนกำรอำ้งองิรำคำจำกต้นทุนค่ำเช่ำใชร้ะบบซอฟต์แวรต่์ำงๆ ที่บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย
หรอืตดิตัง้ ตำมจ ำนวนผูใ้ชง้ำน ระยะเวลำ และฟงักช์นัทีล่กูคำ้ตอ้งกำร แลว้จงึน ำมำบวกดว้ยก ำไรขัน้ตน้ทีเ่หมำะสม อกีทัง้ 
ยงัพจิำรณำสภำวะกำรแขง่ขนัจำกคู่แขง่ทำงกำรคำ้ในตลำด  

2.3.4 ช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

2.3.4.1   ทีมขายของบริษทัฯ  

บรษิัทฯ มชี่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยระบบซอฟต์แวร์ต่ำงๆ และกำรบรกิำรผ่ำนทมีขำยของบรษิัทฯ โดยตรง ซึ่ง
บรษิทัฯ มทีมีกำรตลำดทีจ่ะท ำกำรตดิต่อลกูคำ้โดยตรง โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตั ิและควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ผ่ำนกำรท ำ
ควำมเขำ้ใจธุรกจิ อกีทัง้ ยงัพจิำรณำจำกประเภทธุรกจิ ฐำนะทำงกำรเงนิ และผลประกอบกำรทีผ่่ำนมำของลูกคำ้แต่ละรำย  
ไปจนถงึจ ำนวนพนักงำนของลูกคำ้เป้ำหมำยเพื่อน ำเสนอบรกิำรทีเ่หมำะสม จำกนัน้บรษิทัฯ จะส่งทมีขำย (Sales) เขำ้ไป
น ำเสนอระบบงำนทีเ่หมำะสมใหแ้ก่ลกูคำ้ 

2.3.4.2   ผา่นการรว่มมือของพนัธมิตร 

บรษิัทฯ มชี่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำนกำรร่วมมอืจำกพนัธมติรธุรกจิ ทัง้ในและต่ำงประเทศ พนัธมติรเหล่ำนี้และ
บริษัทจะท ำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนะน ำ (Refer) โอกำสทำงธุรกิจต่ำงๆ เช่น ลูกค้ำที่เหมำะสมกบัจุดแขง็ควำม
เชีย่วชำญของบรษิทัฯ หรอืกำรผสำนจุดแขง็ทีแ่ตกต่ำงและด ำเนินโครงกำรร่วมกนั  

โดยบรษิัทจะมพีนัธมติรทีจ่ะมำเติมเตม็หลำยรูปแบบ ได้แก่ พนัธมติรด้ำนเทคโนโลยทีีน่ ำเสนอเทคโนโลยอีื่นที่
ไม่ใช่ควำมเชีย่วชำญของบรษิทั เช่น Call Center หรอื E-Commerce  พนัธมติรดำ้นกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรทีม่คีวำม
เชีย่วชำญของบรษิทั เช่น Design Thinking และ Change Management และสุดทำ้ย บรษิทัพนัธมติรทีท่ ำธุรกจิใกลเ้คยีง
กนัและมีประสบกำรณ์เฉพำะพื้นที่หรือต่ำงประเทศ (Local Partner) ซึ่งบริษัทฯ จะช่วยเติมเต็มควำมเชี่ยวชำญหรอื
ทรพัยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ที ่Local Patner ยงัขำดอยู่ได ้

2.3.4.3   ผา่นกิจกรรมการตลาด 

บรษิทัฯ มกีำรท ำกจิกรรมทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรสมันำและนิทรรศกำร ซึง่เป็นอกีช่องทำงทีม่ี
ศกัยภำพในกำรแนะน ำสนิค้ำและบรกิำรของบรษิัทต่อกลุ่มลูกค้ำ แม้จะมขีอ้จ ำกดัจำกกำรระบำดของโรค Covid-19 ใน
ระยะเวลำทีผ่่ำนมำ แต่บรษิทัฯ กส็ำมำรถทดแทนไดด้ว้ยกำรจดักจิกรรมกำรตลำดผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 

 
2.3.5 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะอตุสาหกรรม 

จำกรำยงำนของส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) ภำพรวมเศรษฐกจิไทยในไตรมำสที่
สีข่องปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 4.2 ซึง่ปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบักำรลดลงร้อยละ 6.4 ในไตรมำสสำม (1) ดำ้นกำรใชจ้่ำยกำร
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อุปโภคบรโิภคภำคเอกชนกลบัมำขยำยตวัรอ้ยละ 0.9 ปรบัตวัดขีึน้จำกกำรลดลงรอ้ยละ 6.7 และรอ้ยละ 0.6 ในไตรมำสที่
สองและสำม ตำมล ำดบั โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิของภำครฐั (2) กำรลงทุนรวมลดลงรอ้ยละ 
2.5 ต่อเนื่องจำกกำรลดลงรอ้ยละ 2.6 ในไตรมำสทีส่ำม โดยกำรลงทุนภำคเอกชนลดลงรอ้ยละ 3.3 ปรบัตวัดขีึน้จำกรอ้ยละ 
10.6 ในไตรมำสก่อนหน้ำ ในขณะทีก่ำรลงทุนภำครฐัขยำยตวัรอ้ยละ 0.6 เทยีบกบักำรขยำยตวัรอ้ยละ 17.6 ในไตรมำสสำม 
(3) กำรส่งออกสนิคำ้ ลดลงรอ้ยละ 1.5 ปรบัตวัดขีึน้จำกกำรลดลงในไตรมำสสำมรอ้ยละ 8.2 โดยปรมิำณกำรส่งออกลดลง
ร้อยละ 1.6 ขณะที่รำคำส่งออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.1 (4) กำรเกษตร กำรป่ำไม้ และกำรประมง กลบัมำขยำยตวัร้อยละ 0.9 
หลงัจำกกำรลดลงรอ้ยละ 1.1 ในไตรมำสสำม ตำมกำรเพิม่ขึน้ของผลผลติ เน่ืองจำกสภำพอำกำศทีเ่อือ้อ ำนวย และปรมิำณ
น ้ำทีเ่พยีงพอต่อกำรเพำะปลูก (5) สำขำกำรผลติอุตสำหกรรม ลดลงรอ้ยละ 0.7 น้อยกว่ำกำรลดลงรอ้ยละ 5.3 ในไตรมำส
ก่อนหน้ำ สอดคลอ้งกบักำรสง่ออกสนิคำ้อุตสำหกรรมทีเ่ริม่ปรบัตวัดขีึน้จำกไตรมำสก่อนหน้ำ (6) สำขำทีพ่กัแรมและบรกิำร
ดำ้นอำหำร ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 35.2 ตำมกำรลดลงของจ ำนวนนกัท่องเทีย่วต่ำงประเทศ แต่ปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบกบักำร
ลดลงร้อยละ 39.3 ในไตรมำสสำม เนื่องจำกกำรปรบัตวัทีด่ขี ึน้จำกกำรท่องเทยีวภำยในประเทศ (7) สำขำกำรขนส่งและ
สถำนทีเ่กบ็สนิคำ้ ลดลงรอ้ยละ 21.1 ต่อเนื่องจำกกำรลดลงรอ้ยละล 22.2 ในไตรมำสก่อนหน้ำ 

ส ำหรบัภำพรวมเศรษฐกจิไทยทัง้ปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 6.1 เทยีบกบักำรขยำยตวัรอ้ยละ 2.3 ในปี 2562 โดยมลูค่ำ
กำรสง่ออกสนิคำ้ลดลงรอ้ยละ 6.6 กำรอุปโภคบรโิภคภำคเอกชนลดลงรอ้ยละ 1.0 และกำรลงทนุรวมลดลงรอ้ยละ 4.8 สว่น
อตัรำเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ -0.8 และดุลบญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 3.3 ของ GDP 

 

ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยท่ีแท้จริง (Thailand’s Real GDP) 
(ทีม่ำ NESDC, Krungsri Research) 

 
แนวโน้มภำพรวมของเศรษฐกจิไทยในปี 2564 คำดว่ำจะขยำยตวัรอ้ยละ 2.5 - 3.5 จำกกำรฟ้ืนตวัต่อเนื่องจำกช่วง

ครึง่หลงัของปี 2563 โดยมปีจัจยัสนับสนุนส ำคญัมำจำก (1) แนวโน้มกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและปรมิำณกำรคำ้โลก ซึง่มี
ปจัจยัสนับสนุนมำจำกควำมคบืหน้ำของกำรอนุมตัิและกำรกระจำยวคัซนีให้กบัประชำชนในกลุ่มประเทศเศรษฐกจิหลกั 
ประกอบกบัผลจำกกำรด ำเนินมำตรกำรผ่อนคลำยทำงเศรษฐกจิเพิม่เตมิทัง้ดำ้นกำรเงนิและกำรคลงัทีม่อีย่ำงต่อเนื่อง (2) 
แรงขบัเคลื่อนจำกภำครฐัทัง้กำรเบกิจ่ำยภำยใต้กรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบลงทุนรฐัวสิำหกจิตำมควำมคบืหน้ำ
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ของโครงกำรลงทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีส่ ำคญั และงบประมำณภำยใตพ้ระรำชก ำหนดเงนิกูฯ้ 1 ลำ้นลำ้นบำท ตำมพระรำช
ก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลงักู้เงนิเพื่อแก้ไขปญัหำ เยียวยำ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมที่ได้รบัผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโควดิ-19 พ.ศ. 2563 (3) กำรกลบัมำขยำยตวัอย่ำงชำ้ๆ ของอุปสงคภ์ำคเอกชนในประเทศ ทัง้
กำรบรโิภคและกำรลงทุนรวม โดยมปีจัจยัสนบัสนุนส ำคญัจำกกำรฟ้ืนตวัของฐำนรำยไดข้องครวัเรอืนและภำคธุรกจิทีฟ้ื่นตวั
ตำมกำรส่งออกและกำรผลติภำคอุตสำหกรรม ประกอบกับแรงสนับสนุนเพิม่เตมิจำกมำตรกำรทำงเศรษฐกจิทีช่่วยกระตุน้
กำรใชจ้่ำยของประชำชน อำทโิครงกำรคนละครึง่ เรำชนะ และชอ็ปดมีคีนื รวมถงึมำตรกำรทำงกำรเงนิเพื่อช่วยเหลอืสภำพ
คล่องและมำตรกำรช่วยเหลอืลูกหนี้อย่ำงต่อเนื่อง และ (4) กำรปรบัตวัตำมฐำนกำรขยำยตวัที่ต ่ำผดิปกติในปี 2563 จำก
ผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19  

อย่ำงไรกต็ำมยงัมขีอ้จ ำกดัและควำมเสีย่งทีอ่ำจส่งผลต่อกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในปี 2564 ได้แก่ (1) ควำมไม่
แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศทีอ่ำจรุนแรงและยดืเยือ้มำกกว่ำทีค่ำดจนน ำไปสู่
กำรด ำเนินมำตรกำรควบคุมอย่ำงเขม้งวดมำกขึน้ รวมถึงควำมไม่แน่นอนทัง้ด้ำนประสทิธิภำพในกำรกระตุุ้นกำรสร้ำง
ภูมคิุม้กนั และควำมเสีย่งจำกควำมล่ำชำ้ของกำรกระจำยวคัซนี (2) แนวโน้มควำมล่ำชำ้ในกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่ว 
เนื่องจำกยงัคงมคีวำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ รวมทัง้ควำมไม่แน่นอนของกำรกระจำยวคัซนี
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศทีเ่ป็นแหล่งต้นทำงของนักท่อองเที่ยวเป็นวงกวำ้งและเพยีงพอต่อกำรสร้ำงควำมมัน่ใจใน
ควำมปลอดภยัด้ำนกำรเดนิทำงท่องเทีย่วระหว่ำงประเทศ (3) เงื่อนไขดำ้นฐำนะกำรเงนิของภำคครวัเรอืนและภำคธุรกิจ
ท่ำมกลำงตลำดแรงงำนและกจิกรรมทำงธุรกจิทีย่งัไม่ฟ้ืนตวัเตม็ที ่จะเป็นแรงกดดนัต่อกำรฟ้ืนตวัของกำรใชจ้่ำยของ 

ครวัเรอืนและกำรลงทุนของภำคเอกชน (4) ควำมเสีย่งจำกสถำนกำรณ์ภยัแล้งอำจส่งผลให้ภำคเกษตรกรรมมี
แนวโน้มทีจ่ะเผชญิกบัผลกระทบจำกภยัแลง้ต่อเนื่องจำกปี 2563 เป็นปีทีส่องและอำจไม่สำมำรถฟ้ืนตวัไดอ้ย่ำงทีค่ำดกำรณ์ 
และ (5) ควำมผนัผวนของเศรษฐกจิและระบบกำรเงนิโลก  

ทัง้นี้คำดว่ำเศรษฐกจิไทยปี 2564 มแีนวโน้มทีจ่ะขยำยตวัรอ้ยละ 2.5 - 3.5 โดยมคี่ำกลำงกำรประมำณกำรรอ้ยละ 
3.0 เทยีบกบักำรลดลงรอ้ยละ 6.1 ในปี 2563 กำรสง่ออกสนิคำ้จะขยำยตวัรอ้ยละ 5.8 กำรบรโิภคภำคเอกชน และกำรลงทุน
รวมขยำยตวัรอ้ยละ 2.0 และรอ้ยละ 5.7 ตำมล ำดบั ส ำหรบัอตัรำเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลี่่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 - 2.0 เทยีบกบั
รอ้ยละ -0.8 ในปี 2563 และดุลบญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 2.3 ของ GDP เทยีบกบัรอ้ยละ 3.3 ในปี 2563  

อุตสำหกรรมทีส่ง่ผลต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ คอื อุตสำหกรรมเทคโนโลย ี(Technology) โดยเฉพำะหมวด
ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication Technology) ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริกำร
เทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรขอ้มูลและกำรสื่อสำร ผู้ผลติหรอืให้บรกิำรติดตัง้ระบบคอมพวิเตอร์ และผู้ผลติหรอื
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ส ำหรบัเทคโนโลย ีเช่น ผู้วำงระบบ IT ผู้พฒันำซอฟต์แวร์ ซึ่งทำงบรษิัทฯ ประกอบธุรกจิที่ปรกึษำดำ้น 
Digital Transformation และให้บรกิำรออกแบบตดิตัง้ระบบบรกิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์ับลูกคำ้ (CRM) รวมถึงธุรกจิที่
ปรกึษำดำ้นกำรวำงแผนกลยุทธใ์นกำรวเิครำะหข์อ้มลูและเทคโนโลยดีจิทิลั ซึง่ลว้นจดัอยู่ในอุตสำหกรรมดงักล่ำวทัง้สิน้ 
 
อตุสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) 

กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ไดก้ระตุ้นใหภ้ำคธุรกจิต่ำงๆ ต้องหนัมำพึง่พำเทคโนโลยดีจิทิลัในกำรด ำเนินธุรกจิ
มำกขึน้ โดยองค์กรจ ำเป็นต้องท ำให้กระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ แปลงเขำ้สู่ระบบดจิทิลัอย่ำงเต็มรูปแบบ จำกขอ้มูลของ 
Quince Market Insights ซึง่เป็นหนึ่งในบรษิทัทีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรวเิครำะหต์ลำด ไดป้ระมำณกำรมลูค่ำตลำด Digital 
Transformation ทัว่โลก คำดว่ำจะมมีลูค่ำประมำณ 589.7 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัในปี 2564 ซึง่คำดว่ำจะมกีำรเตบิโตเฉลีย่รอ้ย
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ละ 15.6 ต่อปีในช่วงระหว่ำงปี 2564 ถึงปี 2573 อย่ำงไรกด็ ีส ำหรบัประเทศไทย ไมโครซอฟท์และไอดซี ีเอเชยีแปซฟิิก 
คำดว่ำ Digital Transformation จะสรำ้งมูลค่ำเพิม่ให ้GDP ของประเทศไทยสงูขึน้เป็น 2.82 แสนลำ้นบำทภำยในปี 2564 
และขบัเคลื่อนใหอ้ตัรำกำรเตบิโตของ GDP เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 0.40 ต่อปี  

นอกจำกนี้ กำรแพร่ระบำดของเชือ้โควดิ-19 ยงัส่งผลใหภู้มทิศัน์กำรด ำเนินธุรกจิในตลำดดจิทิลัส ำหรบัภำคธุรกจิ 
(B2B) เกดิกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็ จำกเดมิที่มุ่งเน้นเพยีงกำรยกระดบัประสทิธภิำพและสร้ำงช่องทำงกำรด ำเนิน
ธุรกจิใหม่ผ่ำนเทคโนโลยดีจิทิลัใหแ้ก่ลูกค้ำองค์กรธุรกจิของตน หนัมำสู่กำรสร้ำงควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิในทุกดำ้นใหแ้ก่
องคก์รธุรกจิผ่ำนช่องทำงดจิทิลั รวมถงึองคก์รธุรกจิต่ำงๆ กม็แีนวโน้มเปลีย่นแปลงรปูแบบกำรใชง้ำนเทคโนโลยดีจิทิลั จำก
เดมิทีม่กัจะลงทุนและเป็นเจำ้ของระบบดจิทิลัเอง มำสู่กำรใชง้ำนผ่ำนระบบคลำวดโ์ซลูชัน่มำกขึน้ ท ำใหต้ลำดดจิทิลั B2B 
สำมำรถขยำยฐำนตลำดสู่ผูป้ระกอบกำรรำยกลำงและเลก็ไดก้วำ้งขวำงขึน้ จำกเดมิทีม่กักระจุกตวัอยู่แต่องคก์รธุรกจิรำย
ใหญ่ทีม่ทีุนทรพัย ์ทัง้นี้ ในระยะขำ้งหน้ำหลงัเศรษฐกจิเริม่ทยอยฟ้ืนตวั ตลำดคลำวดโ์ซลูชัน่น่ำจะยงัคงเตบิโตต่อเน่ือง โดย
ผู้ประกอบกำรมแีนวโน้มหนัมำน ำเสนอบรกิำรใหม่ทีส่ำมำรถตอบโจทยธ์ุรกจิในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงมำกขึน้ ผ่ำนกำร
น ำเสนอบรกิำรทีส่ำมำรถตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภครำยบุคคลได ้ 

ประมาณการตลาดดิจิทลัส าหรบัภาคธรุกิจไทย (B2B) 
 2562 2563F 2564F 
ตลำดบรกิำรคลำวดโ์ซลชูัน่* (ลำ้นบำท)  
อตัราการเตบิโต (%) 

13,166 
22.4% 

15,718 
19.4% 

17,003 
8.2% 

ตลำดซอฟแวรโ์ซลชูัน่แบบตดิตัง้เอง (ลำ้นบำท)  
อตัราการเตบิโต (%) 

50,116 
12.7% 

46,808 
-6.6% 

48,915 
4.5% 

ตลำดฮำรด์แวรร์ะบบ IT ส ำหรบัองคก์ร (ลำ้นบำท)  
อตัราการเตบิโต (%) 

83,657 
5.5% 

78,847 
-5.7% 

82,786 
5.0% 

ตลำดดจิทิลัส ำหรบัภำคธุรกจิไทย (ลำ้นบำท)  
อตัราการเตบิโต (%) 

146,939 
0.5% 

141,373 
-3.8% 

148,704 
5.2% 

ทีม่ำ: ขอ้มลูจำก DEPA, NBTC, MOC และกรมพฒันำกำรคำ้ ประมำณกำรโดย KResearch ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 
*รวมรำยได ้B2B ของบรกิำรคลำวดท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  

กำรแพร่ระบำดของเชือ้โควดิ-19 เป็นตวัเร่งปฏกิริยิำใหผู้ป้ระกอบกำรภำคธุรกจิต่ำงๆ จ ำเป็นต้องปรบัตวัหนัมำ
พึ่งพำเทคโนโลยดีจิทิลักนัมำกขึน้ ส่งผลให้ภูมทิศัน์กำรด ำเนินธุรกจิในตลำดดจิทิลัส ำหรบัภำคธุรกจิไทย (B2B) เกดิกำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ จำกเดมิทีมุ่่งเน้นเพยีงโจทยก์ำรยกระดบัประสทิธภิำพกำรท ำงำนภำยในองคก์รธุรกจิ และกำร
ช่วยลูกค้ำธุรกจิในกำรเพิม่ช่องทำงกำรขำยและกำรตลำดสู่ผู้บรโิภคผ่ำนอนิเทอร์เน็ต หนัเหมำสู่กำรมุ่งตอบโจทย์ลูกค้ำ
องค์กรด้ำนกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกจิ ทัง้กจิกรรมทำงธุรกจิหลงับำ้น เช่น กำรประชุมออนไลน์ และกำร
เขำ้ถงึขอ้มลูภำยในองคก์รจำกนอกออฟฟิศ เป็นตน้ และกจิกรรมทำงธุรกจิหน้ำบำ้น โดยช่วยองคก์รธุรกจิเพิม่กจิกรรมกำร
เขำ้ถงึผูบ้รโิภคอื่นๆ นอกเหนือจำกกำรขำยและโฆษณำ เข่น กำรเคลมประกนัผ่ำนออนไลน์ และกำรใหค้ ำปรกึษำหลงักำร
ขำยผ่ำนวดีโีอคอล เป็นต้น เพื่อตอบสนองพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่ตอ้งกำรช่องทำงดจิทิลัเพื่อตดิต่อกบัภำคธุรกจิในกจิกรรมที่
หลำยหลำยมำกขึน้ และหลกีเลีย่งช่องทำงออฟไลน์ในช่วงกำรเกดิโควดิ-19  

นอกเหนือจำกโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงแล้ว รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรดิจิทัล B2B ก็
เปลีย่นแปลงไปดว้ยเช่นกนั จำกเดมิทีเ่น้นโมเดลธุรกจิในรูปแบบรบัตดิตัง้โซลูชัน่ธุรกจิแบบขำยขำดโดยลูกคำ้องคก์รเป็นผู้
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ลงทุนระบบเซิร์ฟเวอร์เอง ท ำให้ตลำดในอดีตมกักระจุกตัวอยู่แต่องค์กรธุรกิจรำยใหญ่ที่มีทุนทรพัย์ ในขณะที่ปจัจุบนั
ปรบัเปลีย่นมำสู่โมเดลธุรกจิใหบ้รกิำรเช่ำใช ้หรอืบรกิำรคลำวดโ์ซลูชัน่มำกขึน้ (Cloud Solutions) โดยองคก์รธุรกจิไม่ตอ้ง
ลงทุนระบบ IT หลงับ้ำนเอง และสำมำรถช ำระค่ำบรกิำรตำมปรมิำณกำรใช้งำนที่ต้องกำรได้ ส่งผลให้ตลำดดจิทิลั B2B 
สำมำรถขยำยฐำนตลำดสูผู่ป้ระกอบกำรรำยกลำงและเลก็ไดก้วำ้งขวำงขึน้ ขณะทีใ่นระยะหลงั องคก์รธุรกจิรำยใหญ่กห็นัมำ
นิยมโซลชูัน่ในรปูแบบดงักล่ำวมำกขึน้เช่นกนั เพรำะสำมำรถลดภำระในกำรลงทุนและบ ำรุงรกัษำระบบ IT ในระยะยำวได ้

ทัง้นี้ ในช่วงที่ผ่ำนมำของกำรเกดิกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ในไทย โดยเฉพำะในช่วงลอ็กดำวน์ที่
หลำยองคก์รธุรกจิตอ้งใชม้ำตรกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น ท ำใหก้ำรสรำ้งควำมต่อเนื่องของกจิกรรมทำงธุรกจิอย่ำงเร่งด่วนกลำย
มำโจทยส์ ำคญั ส่งผลใหธุ้รกจิใหบ้รกิำรคลำวดโ์ซลูชัน่ในปีนี้มแีนวโน้มเตบิโตสงูขึน้อย่ำงกำ้วกระโดด เนื่องจำกสำมำรถลด
ระยะเวลำกำรลงทุนและตดิตัง้ระบบ IT ลงได ้และสอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มไม่สูด้นีัก โดยศูนยว์จิยักสกิร
ไทย ประเมินว่ำ ในปี 2563 ตลำดบริกำรคลำวด์โซลูชัน่จะมีมูลค่ำประมำณ 15,718 ล้ำนบำท เติบโตรำวร้อยละ 19.4 
ขยำยตวัต่อเนื่องจำกปีก่อนหน้ำทีข่ยำยตวัรำวร้อยละ 22.4 โดยกำรเตบิโตส่วนใหญ่น่ำจะไดร้บัแรงหนุนจำกกลุ่มสถำบนั
กำรเงนิ ธุรกจิพลงังำน และธุรกจิสัง่อำหำรออนไลน์ เป็นตน้    

อย่ำงไรกด็ ีกำรทีอ่งคก์รธุรกจิมแีนวโน้มลดกำรลงทุนดำ้น IT ดว้ยตนเอง และหนัมำใชแ้นวทำงคลำวดโ์ซลชูัน่มำก
ขึน้ย่อมสง่ผลกระทบต่อตลำดซอฟแวรโ์ซลชูัน่แบบตดิตัง้เอง (On-premise) ใหม้แีนวโน้มไม่สูด้นีกั ในขณะทีต่ลำดฮำรด์แวร์
ระบบ IT ส ำหรบัองค์กร กม็แีนวโน้มเช่นเดยีวกนั เนื่องจำกกำรใช้งำนบรกิำรคลำวด์โซลูชัน่จะเปรยีบเสมอืนกำรใช้งำน
โครงสรำ้งพืน้ฐำนระบบ IT ร่วมกนัระหว่ำงหลำยองคก์ร ท ำใหภ้ำพรวมกำรลงทุนดำ้นฮำรด์แวร์ระบบ IT มแีนวโน้มลดลง 
ทัง้นี้ ศูนยว์จิยักสกิรไทย ประเมนิว่ำ ในปี 2563 ตลำดซอฟแวรโ์ซลูชัน่แบบตดิตัง้เองจะมมีูลค่ำประมำณ 46,808 ลำ้นบำท 
หดตวัรำวรอ้ยละ 6.6 จำกปีก่อนหน้ำ ในขณะทีต่ลำดฮำรด์แวรร์ะบบ IT ส ำหรบัองคก์รจะมมีลูค่ำประมำณ 78,847 ลำ้นบำท 
หดตวัรำวรอ้ยละ 5.7 จำกปีก่อนหน้ำ 

เมื่อมองไปในระยะขำ้งหน้ำหลงัเศรษฐกจิฟ้ืนตวัภำยหลงัจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 โจทย์ทำงธุรกจิของ
ผูป้ระกอบกำรดจิทิลั B2B กม็แีนวโน้มเปลีย่นแปลงไปดว้ยเช่นกนั เน่ืองดว้ยองคก์รธุรกจิต่ำงๆ ตัง้แต่รำยเลก็ถงึรำยใหญ่ได้
ปรบัเปลี่ยนมำสู่กำรใชบ้รกิำรคลำวด์โซลูชัน่มำกขึน้ ท ำให้ควำมแตกต่ำงด้ำนศกัยภำพกำรแข่งขนัระหว่ำงผูป้ระกอบกำร
ธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกันบนช่องทำงดิจิทัลมีไม่มำกนัก ส่งผลให้โจทย์ระยะถัดไปของผู้ประกอบกำรคลำวด์โซลูชัน่น่ำจะ
ปรบัเปลีย่นสู่กำรมุ่งเน้นกำรมอบบรกิำรทีส่รำ้งสรรคป์ระสบกำรณ์ใหม่ใหแ้ก่ผู้บรโิภคขัน้ปลำย เพื่อสรำ้งควำมแตกต่ำงเชงิ
ธุรกิจให้กับลูกค้ำองค์กรของตน ผ่ำนกำรพัฒนำโซลูชัน่ดิจิทลัที่สำมำรถเข้ำใจภำพธุรกิจขององค์กร เช่น มีผู้บริโภค
เป้ำหมำยเป็นใคร จุดเด่นของสนิค้ำหรือบริกำร และก ำลงักำรผลิตหรือกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำร เป็นต้น เพื่อ
ประกอบเขำ้กบัขอ้มูลผูบ้รโิภค (Big Data) ในกำรมอบประสบกำรณ์ใหม่ใหก้บัผูบ้รโิภคขัน้ปลำย ยกตวัอย่ำงเช่น โซลูชัน่
ร้ำนอำหำรที่สำมำรถเรยีนรู้ระยะเวลำกำรท ำอำหำรแต่ละเมนูของทำงร้ำน รู้ลกัษณะรสชำติของแต่ละเมนู และรู้ออเดอร์
อำหำรคงคำ้งทีต่อ้งท ำในแต่ละช่วงเวลำ เมื่อมผีูบ้รโิภคท่ำนหนึ่งตอ้งกำรสัง่อำหำรของทำงรำ้นผ่ำนชอ่งทำงออนไลน์ โซลชูัน่
รำ้นอำหำรดงักล่ำว กส็ำมำรถวเิครำะหข์อ้มลูผูบ้รโิภคท่ำนนัน้ ร่วมกบัขอ้มลูรำ้นอำหำร แลว้สำมำรถแจง้ระยะเวลำทีต่อ้งรอ
ส ำหรบัอำหำรทีต่อ้งกำรสัง่ หรอืแมแ้ต่สำมำรถแนะน ำของทำนเล่นหรอืเมนูอำหำรอื่นที่ถูกปำก และใชเ้วลำประกอบอำหำรที่
สอดคลอ้งกบัออเดอรค์งคำ้งในขณะนัน้ได ้เป็นตน้   

นอกจำกนี้ในระยะขำ้งหน้ำ ผู้ประกอบกำรคลำวด์โซลูชัน่ยงัจ ำเป็นที่จะต้องพฒันำโซลูชัน่ส ำหรบัลูกค้ำองคก์รที่
สำมำรถตอบสนองควำมคำดหวงัทีเ่พิม่สงูขึน้ของผูบ้รโิภคขัน้ปลำยต่อบรกิำรดจิทิลัด้วย โดยผูบ้รโิภคน่ำจะคำดหวงัใหเ้กดิ
กำรเชื่อมโยงของธุรกจิต่ำงๆ ในลกัษณะที่สำมำรถตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์ของตนแบบรำยบุคคลได้มำกขึน้ ยกตวัอย่ำงเช่น 
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ผูบ้รโิภคทีช่อบออกก ำลงักำยเพื่อสรำ้งกลำ้มเน้ืออำจตอ้งกำรบรกิำรดจิทิลัทีเ่ขำ้ใจไลฟ์สไตลข์องตน สำมำรถเชื่อมโยงขอ้มลู
จำกสถำนบรกิำรฟิตเนสเกี่ยวกบัควำมคบืหน้ำของกจิกรรมเพำะกล้ำมเนื้อ เขำ้กบัโภชนำกำรอำหำรที่ควรจะได้รบั เมื่อ
ผูบ้รโิภคท่ำนนัน้ตอ้งกำรสัง่อำหำรออนไลน์ กส็ำมำรถแนะน ำเมนูอำหำรทีเ่หมำะสมกบัปรมิำณสำรอำหำรทีไ่ดร้บัไปแลว้ใน
วนันัน้ได ้รวมถงึกำรเชื่อมโยงเขำ้กบัธุรกจิอำหำรเสรมิ ซึง่สำมำรถเสนอผลติภณัฑท์ีเ่หมำะสมกบัควำมคบืหน้ำในกำรเพำะ
กลำ้มของผูบ้รโิภคท่ำนนัน้ได ้เป็นตน้ 

ภำยใต้สถำนกำรณ์ดงักล่ำว ในปี 2564 ตลำดบรกิำรคลำวดโ์ซลูชัน่น่ำจะยงัคงมแีนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ทัง้จำก
ปจัจยัดำ้นกำรแข่งขนัทีเ่ขม้ขน้ขึน้ระหว่ำงองคก์รธุรกจิในยุคดจิทิลั และกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ อย่ำงไรกด็ ีเนื่องจำกในปี 
2563 หลำกหลำยธุรกจิไดห้นัมำใชง้ำนคลำวดโ์ซลูชัน่แลว้ในระดบัทีค่่อนขำ้งสงูดงัทีก่ล่ำวมำขำ้งต้น ท ำใหค้วำมตอ้งกำรใช้
งำนคลำวดโ์ซลูชัน่น่ำจะชะลอตวัลงในปีหน้ำ ทัง้นี้ ศูนยว์จิยักสกิรไทย ประเมนิว่ำ ในปี 2564 ตลำดบรกิำรคลำวดโ์ซลูชัน่
น่ำจะขยำยตวัรำวรอ้ยละ 8.2 โดยมมีลูค่ำตลำดรำว 17,003 ลำ้นบำท 

กล่ำวโดยสรุป กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ไดก้ระตุน้ใหภ้ำคธุรกจิต่ำงๆ ตอ้งหนัมำพึง่พำเทคโนโลยดีจิทิลัในกำร
ด ำเนินธุรกจิมำกขึน้ โดยมสีว่นเปลีย่นแปลงโจทยก์ำรด ำเนินธุรกจิของผูป้ระกอบกำรดจิทิลั B2B จำกเดมิทีมุ่่งเน้นเพยีงกำร
ยกระดบัประสทิธภิำพและสรำ้งช่องทำงกำรด ำเนินธุรกจิใหม่ผ่ำนเทคโนโลยดีจิทิลัใหแ้ก่ลูกคำ้องคก์รธุรกจิของตน หนัมำสู่
กำรสรำ้งควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิในทุกดำ้นใหแ้ก่องคก์รธุรกจิผ่ำนช่องทำงดจิทิลั นอกจำกนี้ องคก์รธุรกจิต่ำงๆ กม็แีนวโน้ม
เปลีย่นแปลงรูปแบบกำรใชง้ำนเทคโนโลยดีจิทิลั จำกเดมิทีม่กัจะลงทุนและเป็นเจำ้ของระบบดจิทิลัเอง มำสู่กำรใชง้ำนผ่ำน
ระบบคลำวดโ์ซลชูัน่มำกขึน้ ท ำใหต้ลำดดจิทิลั B2B สำมำรถขยำยฐำนตลำดสูผู่ป้ระกอบกำรรำยกลำงและเลก็ไดก้วำ้งขวำง
ขึน้ อย่ำงไรกด็ ีแม้ว่ำในปี 2563 ตลำดบรกิำรคลำวดโ์ซลูชัน่จะเติบได้ดดีงักล่ำวขำ้งต้น แต่ตลำดดจิทิลัส ำหรบัภำคธุรกจิ
โดยรวมมแีนวโน้มหดตวัรำวรอ้ยละ 3.8 เนื่องจำกกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกจิที่กดดนัตลำดซอฟแวรโ์ซลูชัน่แบบตดิตัง้เอง
และตลำดฮำรด์แวรร์ะบบ IT ส ำหรบัองคก์ร 

ทัง้นี้  ในระยะข้ำงหน้ำหลังเศรษฐกิจเริ่มทยอยฟ้ืนตัวคำดว่ำตลำดดิจิทลัส ำหรับภำคธุรกิจมีแนวโน้มกลบัมำ
ขยำยตวัอกีครัง้รำวรอ้ยละ 5.2 ในปี 2564 นอกจำกนี้ ศูนยว์จิยักรุงศร ีคำดว่ำรำยไดข้องธุรกจิบรกิำรดจิทิลัและซอฟตแ์วร์
ในภำพรวมมแีนวโน้มเติบโตเพิม่ขึน้ในอตัรำเฉลี่ยร้อยละ 10.5 ต่อปี ในช่วง 2564-2566 ตำมทศิทำงของภำคธุรกจิทีเ่น้น
กำรใชกลยุทธ ์Digital Transformation เพื่อสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคแบบเจำะจง รวมทัง้วถิกีำรใชช้วีติรปูแบบใหม่ 
(New Normal) ที่คำดว่ำจะต้องพึ่งพำกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ ประกอบกบัได้รบัแรงหนุนหลกั
จำกตลำดคลำวด์โซลูชัน่ ซึ่งผู้ประกอบกำรน่ำจะเริม่หนัมำน ำเสนอบริกำรใหม่ที่สำมำรถตอบโจทย์องค์กรธุรกจิในกำร
พยำยำมสรำ้งควำมแตกต่ำงเชงิธุรกจิ โดยมุ่งเน้นกำรน ำเสนอบริกำรทีส่ำมำรถตอบสนองไลฟ์สไตลแ์ละมอบประสบกำรณ์
ใหม่ใหแ้ก่ผู้บรโิภครำยบุคคลได้ ดงันัน้เพื่อตอบสนองโจทย์ทีเ่ปลี่ยนแปลงดงักล่ำว ผู้ให้บรกิำรคลำวด์โซลูชัน่จ ำเป็นต้อง
ปรบัตัวและพฒันำโซลูชัน่ส ำหรบัองค์กรธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อให้สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่มี ควำม
คำดหวงัเพิม่มำกขึน้ในอนำคตได ้นอกจำกนี้ยงัเหน็ไดว้่ำเทคโนโลย ีและระบบบรหิำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ (CRM) เป็นคู่
ค้ำที่จะส่งผลให้ธุรกจิประสบควำมส ำเรจ็และมปีระสทิธผิล ทัง้นี้ยงัช่วยให้บรษิัทต่ำงๆ ต้องปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อที่จะ
สำมำรถเอำชนะกำรแขง่ขนัและท ำใหบ้รษิทัของตนเป็นหนึ่งในบรษิทัทีด่ทีีสุ่ด ดงันัน้กำรบูรณำกำรเทคโนโลยมีผีลมำกมำย
ส ำหรบักำรปรบัปรุง CRM 

จำกผลกำรส ำรวจของ International Data Corporation (IDC) บรษิทัทีป่รกึษำและวจิยัขอ้มลูกำรตลำดชัน้น ำระดบั
โลกในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกและคำดกำรณ์แนวโน้มของเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมในกว่ำ 110 ประเทศ ได้ให้ 
Salesforce เป็นบรษิทัเทคโนโลย ีCRM ซอฟต์แวร ์ทีด่ทีีสุ่ดอนัดบั 1 ของโลก ในอุตสำหกรรม SaaS หรอื Software as a 
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Service เนื่องจำกเป็นซอฟต์แวรท์ีม่คีุณสมบตัทิีร่องรบักำรด ำเนินธุรกจิในทุกรูปแบบ คุณสมบตัทิีห่ลำกหลำย และสำมำรถ
ตัง้ค่ำระดบัสงูได ้รบัรองกำรอพัเดทขอ้มูลเชงิลกึแบบเรยีลไทม ์(real-time) ซึง่เหมำะส ำหรบักำรท ำงำนร่วมกนัทัง้องค์กร  
นอกจำกนี้ IDC ยงัได้รำยงำนว่ำระบบคลำวด์คอมพวิติ้งในประเทศไทยจะเตบิโตขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 19 ต่อปี จำก 202 ล้ำน
ดอลลำรส์หรฐั ในปี 2018 ไปถงึ 579 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั ในปี 2024 ซึง่จะสรำ้งประโยชน์อย่ำงมหำศำลใหก้บัประเทศไทย 
อย่ำงไรกต็ำมกำรคำดกำรณ์ดงักล่ำวนี้ ไดพ้จิำรณำถงึผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 แลว้  

ทัง้นี้ธุรกจิในประเทศไทยก ำลงักำ้วเขำ้สู่กำรเปลี่ยนแปลงเชงิดจิทิลัอย่ำงรวดเรว็ เช่นเดยีวกบัธุรกจิจำกประเทศ
ต่ำงๆ โดยกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวมคีลำวดค์อมพวิติง้เป็นตวัขบัเคลื่อนทีส่ ำคญั ซึง่ Salesforce จะเป็นตวัช่วยส ำคญัทีจ่ะ
สนบัสนุนธุรกจิใหเ้เปลีย่นผ่ำนเขำ้สูยุ่คดจิทิลัและยงัสำมำรถเขำ้ถงึลกูคำ้ไดอ้กีดว้ย  

นอกจำกอุตสำหกรรมเทคโนโลยีแล้ว กลุ่มลูกค้ำหลกัของทำงบริษัทฯ ก็เป็นอีกปจัจยัส ำคญัที่ส่งผลลต่อกำร
ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ เน่ืองจำกกำรเตบิโตของอุตสำหกรรมของกลุ่มลกูคำ้หลกัย่อมสง่ผลกระทบต่อรำยไดข้องบรษิทัฯ  
โดยกลุ่มลกูคำ้หลกัของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงันี้ 

สถาบนัการเงิน (Financial Institution) 

สถำบนักำรเงนิมบีทบำทส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ โดยในช่วงทีผ่่ำนมำของปี 2563 ควำมเสีย่ง
จำกวกิฤตโควดิ-19 ไดส้่งผลกระทบต่อกจิกรรมทำงเศรษฐกจิ และยงัเพิม่แรงกดดนัต่อผลกำรด ำเนินงำนของธุรกจิธนำคำร
พำณิชยใ์นหลำยดำ้นอกีดว้ย แมเ้ศรษฐกจิไทยจะผ่ำนพน้ช่วงวกิฤตทีสุ่ดมำแลว้ แต่กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในปี 2564 ยงัมี
ควำมไม่แน่นอนค่อนขำ้งสงู โดยเฉพำะในช่วงปีแรก ยงัคงตอ้งระมดัระวงัควำมเสีย่งจำกสถำนกำรณ์กรพร่ระบำดของโควดิ-
19 ระลอกใหม่ ซึง่อำจส่งผลใหธุ้รกจิธนำคำรพำณิชยย์งัตอ้งเผชญิกบัควำมทำ้ทำยในกำรประคองรำยไดจ้ำกธุรกจิหลกั ทัง้
รำยได้ดอกเบี้ย และรำยได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย อนัเนื่องมำจำกคุณภำพเครดติของลูกค้ำที่ลดลงพร้อมๆ กนั กบัภำวะอตัรำ
ดอกเบีย้ขำลงย่อมส่งผลกระทบต่อยอดและพกัช ำระหนี้ เพื่อสอดรบักบันโยบำยใหค้วำมช่วยเหลอืประชำชนและธุรกจิของ
ภำครฐัและธนำคำรกลำง กอ็ำจสง่ผลต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได ้ 

อย่ำงไรก็ตำมวิกฤตในครัง้นี้เป็นเพยีงจุดเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่กบัอุตสำหกรรมสถำบนั
กำรเงนิในระยะกลำง ถงึระยะยำวเท่ำนัน้ เพรำะในควำมเป็นจรงิแลว้ อุตสำหกรรมน้ียงัตอ้งเผชญิกบัปจัจยักำรเปลีย่นแปลง
อื่นๆ ด้วย ไม่ว่ำจะเป็นสถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืง กำรออกมำตรกำรและกฎหมำยใหม่ๆ ที่จะเขำ้มำเปลี่ยนแปลงสถำบนั
กำรเงนิ และกำรเขำ้มำของเทคโนโลยดีจิทิลั เป็นตน้  

กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 สะทอ้นใหเ้หน็ถงึควำมส ำคญัของกำรประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพใน
กำรท ำงำนใหก้บัองคก์รมำกขึน้ โดยจะเหน็ผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรเงนิเร่งยกระดบักำรใชง้ำนระบบเอไอ (Artificial Intelligent 
หรือ AI) ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลขัน้สูง เทคโนโลยีคลำวด์ รวมไปถึงกระแสของกำรใช้ครำวด์ซอร์สซิ่ง 
(Crowdsourcing) ซึง่เป็นกำรกระจำยปญัหำไปยงักลุมคนเพื่อคน้หำค ำตอบและวธิกีำรในกำรแกไ้ขปญัหำทำงธุรกจิต่ำงๆ 
จำกกลุ่มคนขนำดใหญ่ นอกจำกนี้กำรยกระดบัทกัษะ (Upskilling) ของแรงงำนใหร้องรบักำรท ำงำนในภำวะควำมปกตใิหม่
จะยิง่เพิม่มำกขึน้ดว้ย ทัง้นี้สถำบนักำรเงนิจะเกดิแพลตฟอรม์ทีเ่ป็นดจิทิลัมำกขึน้ และจะเกดิระบบนิเวศทำงกำรเงนิใหม่ๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้   

ในปจัจุบนัน้ี กลุ่มธนำคำรสว่นใหญ่ไดพ้ฒันำระบบฐำนขอ้มลูลกูคำ้ (Enterprise Data Warehouse หรอื EDW) ซึง่
คลอบคลุมกำรเกบ็ขอ้มูลของทุกเครอืข่ำยสำขำและบรษิทัในเครอืของธนำคำร โดยมหีน่วยงำนบรหิำรควำมสมัพนัธล์กูคำ้ 
(Customer Relationship Managment หรอื CRM) ท ำหน้ำทีว่เิครำะหข์อ้มูลและวำงแผนกำรจดักำรลูกคำ้ดว้ยซอฟตแ์วร ์



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.2.2 หน้ำที ่31 
 

Statistical Analysis System (SAS) ซึ่งช่วยเสริมให้หน่วยงำนสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติจำกแหล่งข้อมูลที่
หลำกหลำย และน ำมำประยุกต์ใชใ้นกำรพฒันำกำรบรกิำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกทีสุ่ด โดยธนำคำรจะน ำเสนอขอ้มูล
ดงักลำ่วผ่ำนระบบ CRM ของ Salesforce เพื่อใหห้น่วยงำนบรหิำรควำมสมัพนัธล์กูคำ้และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งสำมำรถน ำ
ขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ต่อได ้ 

กล่ำวโดยสรุปกำรเขำ้มำของเทคโนโลยจีะเป็นหนึ่งจุดเปลีย่นของนวตักรรมกำรใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิ และนับว่ำมี
ข้อดีอยู่มำกในระยะยำว ทัง้ในแง่ของกำรลดต้นทุนจำกกำรให้บริกำรทำงกำรเงนิผ่ำนตัวกลำง และในแง่ของกำรสร้ำง 
Ecosystem ด้ำนขอ้มูลที่สมบูรณ์มำกขึน้ ท ำให้สำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกค้ำระดบัล่ำงที่มขี้อจ ำกดัในกำรเขำ้ถึงบรกิำรทำง
กำรเงนิมำก่อนไดด้ขีึน้ 

อตุสาหกรรมค้าปลีก 

ธุรกจิคำ้ปลกีเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมทีม่คีวำมส ำคญัทีถ่อืเป็นรำกฐำนของระบบเศรษฐกจิประเทศครอบคลุมตัง้แต่
ตน้น ้ำจนปลำยน ้ำ จำกขอ้มลูผลกำรส ำรวจของสมำคมผูค้ำ้ปลกีไทย ในปี 2563 ดชันีคำ้ปลกีหดตวัอย่ำงรุนแรงรอ้ยละ 12.0 
หรอืคดิเป็นมลูค่ำ 5 แสนลำ้นบำท และคำดกำรณ์ว่ำในไตรมำสที ่1 ปี 2564 ดชันีคำ้ปลกีไทยจะยงัคงตดิลบอยู่ทีร่อ้ยละ 7.0 
ถงึรอ้ยละ 8.0 โดยมสีำเหตุมำจำกภำวะเศรษฐกจิทีห่ดตวัถงึรอ้ยละ 6.4 สอดคลอ้งกบัดชันีควำมเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีล่ดลง
อยู่ที่ระดับเฉลี่ย 52.6 ซึ่งต ่ำสุดเป็นประวัติกำรณ์ ประกอบกับนักท่องเที่ยงหดตัวลงมำกกว่ำร้อยละ 80.0 เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ที่ร้ำยแรง ส่งผลให้ภำครฐัออกมำตรกำรปิดเมอืง (Lockdown) มีกำรปิดร้ำน
ชัว่ครำวส ำหรบักลุ่มที่มคีวำมจ ำเป็นน้อย เช่น ห้ำงสรรพสนิค้ำ และศูนย์กำรค้ำ ส่วนซูเปอร์มำเกต็และร้ำนสะดวกซือ้ถูก
จ ำกดัช่วงเวลำใหบ้รกิำร อย่ำงไรกด็ ีเมื่อภำครฐัเริม่ผ่อนคลำยมำตรกำรปิดเมอืง และออกมำตรกำรกระตุน้กำรบรโิภคผ่ำน
กำรใชจ้่ำยของครวัเรอืน ทำงดำ้นผูป้ระกอบกำรต่ำงเร่งปรบัตวั โดยตดัค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรลงทุน และเพิม่ช่องทำงกำรขำย
สนิคำ้ โดยกำรขำยผ่ำนออนไลน์มำกขึน้ ส่งผลใหช้่องทำงดงักล่ำวมบีทบำทเพิม่มำกขึน้ควบคู่กบักำรขำยหน้ำรำ้น ซึง่หนึ่ง
ในนัน้กค็อื ธุรกจิค้ำปลกีสมยัใหม่ที่ได้รบัผลกระทบค่อนขำ้งมำกจำกพฤติกรรมผู้บรโิภคที่หนัมำนิยมชอ็ปผ่ำนออนไลน์
มำกกว่ำกำรซือ้ผ่ำนหน้ำรำ้น ท ำใหร้ำ้นคำ้ออฟไลน์ต้องเจอผลกระทบอย่ำงหนัก ดงันัน้เพื่อควำมอยู่รอดของธุรกจิในระยะ
ยำว ผูป้ระกอบกำรคำ้ปลกีต่ำงหำทำงปรบัตวัเพื่อรบัมอืกบักำรเปลีย่นแปลง โดยกลยุทธ ์Omni-Channel ถูกใชเ้ป็นทำงออก
และทำงรอดส ำหรบัธุรกจิคำ้ปลกี เนื่องจำกเป็นกลยุทธท์ีส่ำมำรถผสมผสำนช่องทำงกำรสื่อสำรทัง้ออนไลน์ (Online) และ
กำรขำยหน้ำรำ้น (Offline) เขำ้ดว้ยกนั เพื่อสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ใีหก้บัลูกคำ้อย่ำงชำญฉลำดและช่วยใหลู้กคำ้มทีำงเลอืก
มำกขึน้ และสะดวกสบำยทีส่ดุ  

อย่ำงไรก็ดี จำกบทวิจัยของธนำคำรกรุงศรี คำดว่ำในปี 2564 ธุรกิจร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้มเติบโต
เปรำะบำงทีร่ะดบัรอ้ยละ 1.5 ถงึรอ้ยละ 2.5 เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ระลอกใหม่ทีเ่กดิขึน้ในช่วงปลำยปี 2563 
กดดนัก ำลงัซื้อของผู้บรโิภค เนื่องจำกกำรเปิดประเทศท ำไม่ได้อย่ำงเตม็ที ่โดยกำรเติบโตจ ำกดัอยู่ในบำงประเภทธุรกจิ 
(Segment) ไดแ้ก่ คำ้ปลกีออนไลน์ ซเูปอรม์ำรเ์กต็ รำ้นสะดวกซือ้ ในกลุ่มสนิคำ้จ ำเป็นอย่ำงอำหำรและสนิคำ้อุปโภคบรโิภค 
ขณะที่ห้ำงสรรพสนิค้ำยงัประสอบกบัสภำวะที่ยำกล ำบำกอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยงัมีคู่แข่งจำกร้ำนค้ำออนไลน์ (E-
commerce) ซึง่มทีศิทำงกำรเตบิโตรวดเรว็ สำมำรถเขำ้ถงึเป้ำหมำยไดด้ ีและมกีำรสัง่ซือ้ในหมวดสนิคำ้จ ำเป็นเพิม่ขึน้ เช่น 
สนิคำ้อุปโภคบรโิภค รวมถงึมผีูป้ระกอบกำรจ ำนวนมำก ทัง้ทีอ่ยู่นอกธุรกจิคำ้ปลกี และต่ำงชำตทิีม่คีวำมพรอ้มดำ้นเงนิทุน
โดยเฉพำะจนี โดยสมำคมผู้ค้ำปลกีไทยคำดว่ำในปี 2566 ยอดขำยออนไลน์ของไทยจะมสีดัส่วนมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
ยอดคำ้ปลกีรวม  
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ทัง้นี้ หำกผูป้ระกอบกำรน ำเทคโนโลยต่ีำงๆ มำช่วยวเิครำะหข์อ้มลูของลูกคำ้ (Big Data) ไม่ว่ำจะเป็นเทคโนโลย ี
Data Analytics หรอืแมแ้ต่เทคโนโลย ีAI และน ำขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรวเิครำะหด์งักล่ำวมำบรหิำรจดักำรและเชื่อมโยงธุรกจิคำ้
ปลีกในแต่ละช่องทำง (Online to Offline หรือ Omni-Channel) ซึ่งเป็นกำรเชื่อมห้ำงหรือร้ำนค้ำในโลกออฟไลน์และ
เทคโนโลยใีนโลกออนไลน์เขำ้ดว้ยกนั ท ำใหใ้นระยะยำวคำดว่ำธุรกจิคำ้ปลกีของไทยจะมโีอกำสเตบิโตและแขง่ขนัไดด้ยีิง่ขึน้ 

อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์ 

จำกภำวะเศรษฐกจิไทยในปี 2563 ทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่ำงหนกัจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 สง่ผลให ้GDP มี
กำรปรบัลดลงรอ้ยละ 6.1 ซึง่น ำมำสู่สภำวะหนี้ครวัเรอืนสงู อตัรำกำรว่ำงงำนมำกขึน้ และมผีลต่อก ำลงักำรซือ้ของผูบ้รโิภค
เป็นวงจรอย่ำงเลีย่งไม่ได ้โดยภำพรวมดงักล่ำวส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกจิกลุ่มอสังหำรมิทรพัย ์ทัง้ในตลำดทีอ่ยู่อำศยั
บำ้นและคอนโด กลุ่มอสงัหำรมิทรพัยเ์ชงิพำณิชยอ์ย่ำงส ำนกังำนใหเ้ช่ำและพืน้ทีค่ำ้ปลกี 

จำกกำรส ำรวจขอ้มลูอุปสงคแ์ละอุปทำนตลำดทีอ่ยู่อำศยัทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรขำย ของศนูยข์อ้มลูอสงัหำรมิทรพัย ์และ
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์(REIC) พบว่ำมจี ำนวนโครงกำรเปิดใหม่ที่ลดลงต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2562 ประกอบกบัผลกระทบ
รุนแรงจำกกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่งผลใหใ้นปี 2563 ตลำดทีอ่ยู่อำศยัหดตวัอย่ำงรุนแรงต่อเนื่องจำกปี 2562 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกก ำลงัซื้อในประเทศลดลงตำมภำวะเศรษฐกจิ และนโยบำยเรื่องอตัรำ LTV สนิเชื่อบ้ำนยงัคงเขม้งวด 
สง่ผลใหผู้กู้ไ้ดว้งเงนิน้อยลงหรอืถูกปฏเิสธใหส้นิเชื่อสงูขึน้ รวมถงึอุปทำนคงคำ้งสะสมอยู่ในระดบัสงูในหลำยพืน้ที ่ซึง่ปจัจยั
ดังกล่ำวจะกระทบต่อกำรตัดสินใจซื้อที่อยู่อำศัยของผู้บริโภคและควำมเชื่อมัน่ในกำรลงทุนของผู้ประกอบกำร โดย
ผู้ประกอบกำรชะลอกำรเปิดตวัคอนโดมเินียมและหนัมำเน้นโครงกำรแนวรำบมำกขึน้ เนื่องจำกมอีตัรำลูกค้ำถูกปฏเิสธ
สนิเชื่อต ่ำกว่ำ ทัง้นี้ยอดขำยจำกบำ้นจดัสรรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.0 ในขณะทีย่อดขำยจำกคอนโดมเินียมลดลงรอ้ยละ 36.2 จำก
ปีก่อนหน้ำ อย่ำงไรกด็ ีตลำดทีอ่ยู่อำศยัในปี 2564 คำดว่ำจะฟ้ืนตวัจำกกำรเปิดตวัโครงกำรใหม่ทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
5.0 โดยมีปจัจัยบวกจำกกำรคำดกำรณ์ว่ำ GDP ประเทศไทยจะเติบโตขึ้นจำกเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะฟ้ืนตัวจำก
สถำนกำรณ์โควดิ-19 มกีำรเดนิทำงและกำรจำ้งงำนสงูขึน้ รวมถงึจะมรีถไฟฟ้ำสำยใหม่ 

ในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ ตลำดส ำนกังำนถูกจดัว่ำเป็นตลำดดำวรุ่ง ดว้ยอตัรำกำรเช่ำสงูเกนิรอ้ยละ 90.0 และค่ำเช่ำ
ทีป่รบัขึน้ไดส้ม ่ำเสมอ แต่เมื่อต้องเผชญิกบัสถำนกำรณ์กำรแรพ่ระบำดของโควดิ-19 ท ำใหต้ลำดส ำนักงำนอยู่ในช่วงขำลง 
จำกกำรเปลีย่นเป็นกำรท ำงำนทีบ่ำ้น (Work from home) และสภำพเศรษฐกจิ สง่ผลใหใ้นปี 2563 อตัรำกำรเช่ำพืน้ทีล่ดลง
อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 92.0 เทยีบกบัรอ้ยละ 93.0 ในปี 2562 ขณะทีค่่ำเช่ำพืน้ทีโ่ดยรวมยงัคงเพิม่ขึน้ในอตัรำชะลอลงเฉลีย่รอ้ย
ละ 3.0 แมว้่ำผูเ้ช่ำบำงรำยมกีำรขอลดค่ำเช่ำหรอืคงค่ำเช่ำไว้เท่ำเดมิแล้วขยำยระยะเวลำของสญัญำเช่ำออกไปก็ตำม แต่
เน่ืองจำกอุปทำนใหม่ตัง้รำคำค่ำเช่ำอยู่ในระดบัส ำนกังำนเกรดเอ จงึเป็นปจัจยัเอือ้ต่อกำรเพิม่ขึน้ของค่ำเช่ำโดยรวม อย่ำงไร
กด็ ีธุรกจิอำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ตำมสภำวะเศรษฐกจิ และคำดว่ำมแีนวโน้มกำรแข่งขนัมำกขึน้จำก
ซพัพลำยทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนื่อง ขณะทีค่วำมตอ้งกำรเช่ำพืน้ทีม่แีนวโน้มลดลง ดงันัน้อตัรำเช่ำจะลดลง และกลำยเป็นตลำดของผู้
เช่ำทีม่โีอกำสต่อรองรำคำไดม้ำกขึน้  

ส ำหรบัพื้นที่ค้ำปลกีอย่ำงศูนย์กำรค้ำ ในปี 2563 เป็นปีที่หนักหน่วงส ำหรบักลุ่มธุรกิจค้ำปลกี เนื่องจำกต้องรบั
ผลกระทบทัง้ทำงตรงและทำงออ้มจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควดิ-19 โดยในปีนี้มพีืน้ทีค่ำ้ปลกีใหเ้ช่ำอยู่ที ่6.5 ลำ้น
ตำรำงเมตร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 จำกปีทีแ่ลว้ ขณะทีพ่ืน้ทีค่ำ้ปลกีมอีตัรำลดลงรอ้ยละ 5.0 ถงึรอ้ยละ 15.0 ขึน้อยู่กบัรูปแบบ
โครงกำรและท ำเล อย่ำงไรกด็ ีในปี 2564 ธุรกจิพืน้ทีค่ำ้ปลกีมแีนวโน้มทยอยฟ้ืนตวัตำมกำรบรโิภคภำคเอกชน ประกอบกบั
ควำมคบืหน้ำของกำรลงทุนโครงสรำ้งพืน้ฐำนภำครฐัซึง่จะช่วยกระตุน้กำรลงทุนในภำคธุรกจิคำ้ปลกี  
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นอกจำกนี้ในกำรพฒันำโครงกำรของธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยไ์ดม้กีำรน ำเทคโนโลยเีขำ้มำช่วยในกำรแกป้ญัหำกบั
ลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ ซึง่ในปจัจุบนัน้ี กลุ่มธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยห์ลำยแห่งไดน้ ำเทคโนโลยรีะบบ CRM เขำ้มำใช ้เพื่อช่วย
ใหเ้ขำ้ถงึควำมต้องกำรของลูกคำ้ไดม้ำกขึน้ โดยเทคโนโลยเีหล่ำนี้จะเขำ้มำเป็นตวัช่วยในกำรเชื่อมต่อทุกส่วนใหเ้ป็นหนึ่ง
เดียวกนั ไม่ว่ำจะเป็น กำรขำย กำรตลำด หรือกำรบรกิำร ซึ่งจะเป็นตวัช่วยให้กลุ่มธุรกจิอสงัหำริมทรพัย์ดูแลลูกค้ำได้
สมบรูณ์แบบมำกยิง่ขึน้  

ภาวะการแข่งขนั 

จำกขอ้มูลภำวะอุตสำหกรรม Salesforce เป็นซอฟต์แวร ์CRM ที่มกีำรพูดถงึมำกทีสุ่ด โดย Salesforce มสี่วน
แบ่งกำรตลำดเป็นอนัดบัแรกด้วยร้อยละ 20 จำกซอฟต์แวร์ CRM ทัว่โลก ซึ่งมบีรษิทัจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรมหลำย
แห่งหนัมำใช ้Salesforce ส ำหรบัโซลชูนัทำงกำรตลำดมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกด็ ีส ำหรบักำรแขง่ขนัในอุตสำหกรรม
เทคโนโลยปีระเทศไทย มบีรษิทัทีด่ ำเนินธุรกจิดงักล่ำวในรปูแบบทีห่ลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น บรษิทัทีป่รกึษำดำ้นเทคโนโลย ี
ใหบ้รกิำรแบบครบวงจรในดำ้น CRM ระบบวเิครำะหข์อ้มลูและเทคโนโลยดีจิทิลั เป็นตน้ บรษิทัเหล่ำนี้ มกีำรแขง่ขนัทัง้ดำ้น
รำคำและคุณภำพของกำรบรกิำร รวมถงึกลยุทธแ์ละควำมเชีย่วชำญในกำรแกไ้ขปญัหำใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยรำยชื่อคู่แข่งของ
บรษิทัฯ สำมำรถแสดงได ้ดงันี้ 

รายช่ือบริษทั 
รายได้ในปี 2563  

(ล้านบาท) 
ก าไรสุทธิในปี 2563 

(ล้านบาท)   
บริษทัผูใ้ห้บริการท่ีปรกึษาด้านเทคโนโลยีท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์1 
บรษิทั โพลมิอรฟ์ จ ำกดั 15.02 0.28 
บรษิทั เอม็อนิเทลลเิจนซ ์จ ำกดั 53.57 2.48 
บรษิทั คลำวด ์ด ีคอนซลัติง้ จ ำกดั 21.83 0.87 
บริษทัผูใ้ห้บริการท่ีปรกึษาดา้นเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์2 
บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน)3 312.54 23.94 
บรษิทั ฮวิแมนิกำ้ จ ำกดั (มหำชน) 740.35 165.75 
บรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  553.11 62.77 
บรษิทั เน็ตเบย ์จ ำกดั (มหำชน)  394.43 156.45  
บรษิทั บลบูคิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 200.73 44.29 

หมำยเหตุ:  1 ขอ้มลูจำก Corpus BOL  
2 ขอ้มลูจำกกำรเปิดเผยขอ้มลู SET (สิน้งวดปีบญัช ีณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563) 
3 ขอ้มลูจำกงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ที่ไดร้บักำรตรวจสอบแลว้  
  

2.4 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยระบบซอฟตแ์วรใ์หก้บัเจำ้ของสทิธซิอฟทแ์วรจ์ ำนวน 

3 รำย ซึ่งมีวตัถุประสงค์กำรใช้งำนที่แตกต่ำงกนั ทัง้นี้  ซอฟท์แวร์ทัง้ 3 เป็นสนิค้ำที่สำมำรถใช้ร่วมกนัและส่งเสรมิเพิม่
ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัได ้มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 
คู่สญัญา / เจ้าของสิทธิซอฟทแ์วร ์ ประเทศ ประเภทซอฟตแ์วร ์
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Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. สงิคโปร ์ ระบบบรหิำรควำมสมัพนัธล์กูคำ้ (CRM) 
Google Asia Pacific Pte.Ltd. สงิคโปร ์  ระบบบรหิำรจดักำรขอ้มลูและกำรท ำงำน 
MuleSoft, Inc. อเมรกิำ ระบบเชื่อมต่อ (API) 

 
บรษิทัฯ จดัหำผลติภณัฑท์ัง้สำมประเภทมำจำกต่ำงประเทศทัง้หมด ท ำใหม้ยีอดกำรสัง่ซือ้ในปี 2562 ถงึปี 2564 

มำจำกต่ำงประเทศทัง้หมด โดยในปี 2561 ถงึ งวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 สำมำรถแบง่รำยละเอยีดกำรจดัซือ้ของบรษิทัฯ  
ไดด้งันี้ 

งวด 
ยอดการจดัซ้ือจาก 

Salesforce 
ยอดการจดัซ้ือจาก 

Google 
ยอดการจดัซ้ือจาก 

MuleSoft 
รวม 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท 
ปี 2561 32.01 96.56 1.14 3.44 - - 33.15 
ปี 2562 52.70 85.64 1.46 2.37 7.38 11.99 61.53 
ปี 2563 42.94 82.02 1.61 3.07 7.81 14.91 52.35 

6 เดอืนแรก 
ของปี 2564 

25.09 88.11 0.59 2.09 2.79 9.80 28.48 

บรษิทัฯ มขี ัน้ตอนกำรสัง่ซือ้สนิคำ้ ดงันี้ 

1.     หลงัจำกรบัทรำบควำมตอ้งกำรจำกลูกคำ้แลว้ บรษิทัฯ จะสง่รำยละเอยีดต่ำง ๆ ใหเ้จำ้ของสทิธซิอฟทแ์วรโ์ดยจะ
เจรจำเรื่องรำคำระหว่ำงลกูคำ้และเจำ้ของสทิธซิอฟทแ์วร ์เพื่อใหไ้ดก้ ำไรขัน้ตน้ทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด 

2.     หลงัจำกตกลงรำคำระหว่ำงลูกคำ้และเจำ้ของสทิธซิอฟทแ์วรแ์ลว้เสรจ็ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะท ำกำรสัง่ซือ้
สทิธกิำรใชง้ำนจำก และท ำกำรจ ำหน่ำยสทิธกิำรใชง้ำนดงักล่ำวใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยภำยหลงัจำกกำรจ ำหน่ำยสทิธิ
กำรใชง้ำน บรษิทัฯ จะเป็นผูใ้หบ้รกิำรสนบัสนุนเกีย่วกบักำรใชร้ะบบ และประสำนงำนกบัเจำ้ของสทิธซิอฟทแ์วร์
ต่ำงประเทศ เพื่อให้กำรใช้งำนรวมถึงกำรอพัเกรด หรอืกำรพฒันำระบบที่อำจเกดิขึน้ในอนำคตเป็นไปอย่ำง
รำบรื่น และเกดิประโยชน์สงูสดุกบัองคก์รลกูคำ้ 

นอกจำกนี้ จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ประกอบธุรกจิดำ้นกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำดำ้น Digital Transformation และกำร
พฒันำและติดตัง้ซอฟท์แวร์หรอืระบบต่ำงๆ ตำมแผนงำนที่ก ำหนด โดยกำรให้บรกิำรตำมสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำในแต่ละ
โครงกำรจะใช้บุคลำกรของบรษิัทฯ เป็นทีมงำนหลกัในกำรติดตัง้และพฒันำ อย่ำงไรก็ดี อำจมีบำงกรณีที่ลูกค้ำมคีวำม
ตอ้งกำรเป็นพเิศษและมงีำนบำงโครงกำรทีต่อ้งใชค้วำมรูห้รอืควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น หรอืบำงโครงกำรตอ้งกำรงำนแบบ
ครบวงจร (Turnkey project) ซึง่ในบำงครัง้บรษิทัฯ จงึตอ้งว่ำจำ้งบรษิทัหรอืบุคคลภำยนอก (Subcontractor) เพื่อใหบ้รกิำร
ในสว่นทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถใหบ้รกิำรไดแ้ต่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมดแูลของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกคุณภำพของกำรให้บรกิำรของบรษิัทหรือบุคคลภำยนอกดงักล่ำว 
บริษัทฯ จึงได้มีมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยง โดยกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก (Sub-Contractor) จะต้องผ่ำนกำร
คดัเลอืกและมชีื่ออยู่ในทะเบยีนรำยชื่อคู่คำ้ของบรษิทัฯ (Approved Supplier List) เท่ำนัน้ กำรว่ำจำ้งงำนจะระบุรำยละเอยีด
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เนื้อหำและลกัษณะงำน (Scope of Work) ที่ชดัเจน ภำยใต้ระยะเวลำที่ก ำหนด มกีำรก ำกบัดูแลและตรวจรบังำนก่อนส่ง
มอบใหแ้ก่ลูกคำ้โดยทมีงำนของบรษิทัฯ รวมถงึกำรก ำหนดใหม้เีงื่อนไขในกำรรบัผดิชอบเพื่อป้องกนัควำมเสยีหำยที่อำจ
เกดิขึน้ในกำรท ำงำน 

2.5 งานท่ียงัไมส่่งมอบ 

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564 บรษิัทฯ มงีำนทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวนรวม 122.49 ล้ำนบำท ซึ่งยงัไม่ไดส้่ง
มอบและยงัไม่รบัรูร้ำยไดส้ ำหรบัรำยไดป้ระเภทงำนใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละพฒันำเทคโนโลยจี ำนวน 41 โครงกำร จำก
ลูกค้ำ 30 รำย มูลค่ำประมำณ 68.56 ล้ำนบำท และส ำหรบัรำยได้ประเภทงำนบรกิำรด้ำนเทคโนโลยจีำกลูกค้ำ 88 รำย 
มลูค่ำ 53.94 ลำ้นบำท โดยมกี ำหนดสง่มอบงำนภำยในปี 2564 จ ำนวน 97.76 ลำ้นบำท และในปี 2565 จ ำนวน 24.73 ลำ้น
บำท ซึง่ลูกคำ้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสถำบนักำรเงนิและธนำคำร กลุ่มโลจสิตกิส ์กลุ่มธุรกจิคำ้ปลกี กลุ่มธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์
กลุ่มธุรกจิสนิคำ้อุปโภคบรโิภค กลุ่มรฐัวสิำหกจิ  และกลุ่มธุรกจิโรงงำนอุตสำหกรรม 
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3.  ปัจจยัเส่ียง 

กำรลงทุนในหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ที่ออกและเสนอขำยในครัง้นี้มคีวำมเสีย่งที่ผูล้งทุนควรพจิำรณำ
ปจัจยัควำมเสีย่ง รวมทัง้รำยละเอยีดซึ่งอำจมผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน หรอืรำคำหุ้นสำมญัของบรษิทัฯ อย่ำง
รอบคอบ ทัง้นี้ ปจัจยัควำมเสีย่งทีร่ะบุไว้ในเอกสำรฉบบัน้ี เป็นควำมเสีย่งที่บรษิทัฯ ประเมนิไว้ตำมสถำนกำรณ์และ
ขอ้มูลทีม่อียู่ในปจัจุบนั โดยอำจมปีจัจยัควำมเสีย่งอื่นทีบ่รษิทัฯ ไม่อำจทรำบไดใ้นขณะน้ี หรอืเป็นควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯ 
พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำไม่เป็นนยัส ำคญัในปจัจุบนั ทีอ่ำจเป็นปจัจยัควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ในอนำคตได ้

นอกจำกนี้ ขอ้ควำมในลกัษณะทีเ่ป็นกำรคำดกำรณ์อนำคตทีป่รำกฏในเอกสำรฉบบันี้ เช่น กำรใชถ้้อยค ำว่ำ 
“เชื่อว่ำ” “คำดว่ำ” “เหน็ว่ำ” “อำจ” หรอื “อำจจะ” เป็นต้น หรอืค ำหรอืขอ้ควำมอื่นในลกัษณะท ำนองเดยีวกนั หรอืกำร
คำดกำรณ์เกีย่วกบัแผนกำรประกอบธุรกจิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งในกำรประกอบ
ธุรกจิของบรษิัทฯ นโยบำยของรฐับำล และอื่นๆ เป็นกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต ซึ่งผลที่เกดิขึน้จรงิอำจ
แตกต่ำงอย่ำงมนียัส ำคญัจำกกำรคำดกำรณ์หรอืคำดคะเนได ้

ปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญัทีอ่ำจมผีลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืผลตอบแทน จำกกำรลงทุนของผูล้งทุน 
และแนวทำงในกำรลดผลกระทบ หรอืแนวทำงป้องกนัควำมเสีย่งสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

3.1 ความเส่ียงจากการประกอบธรุกิจ 

3.1.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพิง Supplier ในฐานะผูพ้ฒันาระบบซอฟทแ์วรห์ลกัของบริษทัฯ 

ดว้ยธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ในกำรใหบ้รกิำรทีป่รกึษำดำ้น Digital Transformation Solution โดยมบีรกิำรหลกั
ที่ส ำคัญคือ กำรออกแบบและติดตัง้ระบบกำรจัดกำรลูกค้ำสัมพันธ์ (Customer Relationship Management หรือ 
“CRM”) โดยเป็นพนัธมติรกบัผู้ใหบ้รกิำรแพลตฟอรม์ส ำคญั ได้แก่ Salesforce ซึ่งเป็นผู้ให้บรกิำรแพลตฟอร์ม CRM 
อันดับหนึ่งของโลก  โดยบริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนประเภทตัวแทนจ ำหน่ำย (Salesforce Reseller 
Partner หรือ “Reseller Partner”) และเป็นระดับ Summit1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ Salesforce เพียงไม่กี่รำยของ
ภูมภิำค 

จำกกำรที ่Salesforce เป็นหนึ่งในซพัพลำยเออร ์ (“Supplier”) หลกัในกำรจดัหำซอฟทแ์วรเ์พื่อพฒันำระบบ
กำรท ำงำนใหแ้ก่ลกูคำ้ หำกในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็น Reseller Partner อย่ำงเป็นทำงกำร อำจสง่ผล
กระทบกับกำรให้บริกำรด้ำนต้นทุนค่ำสิทธิกำรใช้ เนื่องจำกบริษัทฯ ต้องซื้อสิทธิกำรใช้งำน (Platform License 
Subscription) จำก Salesforce หรอืจำกตวัแทนจ ำหน่ำยรำยอื่น ในรำคำทีอ่ำจสงูขึน้ซึง่อำจส่งผลกระทบกบัต้นทุนกำร
ใหบ้รกิำรทีเ่พิม่ขึน้  

อย่ำงไรกด็ ีหำกพจิำรณำสดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยสทิธกิำรใช้งำน Salesforce ส ำหรบัปี 2561 – ปี 2563 
และงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 มสีดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 25.74 รอ้ยละ 18.63 และรอ้ยละ 16.37 และ 13.09 ของรำยไดร้วม
ของบรษิทัฯ ตำมล ำดบั ดงันัน้ หำกต้นทุนดงักล่ำวเพิม่ขึน้ กส็่งผลกระทบไม่มำกนักกบักำรด ำเนินธุรกจิโดยรวมของ
บรษิทัฯ 

                                                           
1 ระดบัตวัแทนจ ำหน่ำยของ Salesforce แบ่งออกเป็น 4 ระดบั (Base, Ridge, Crest, Summit) โดยมกีำรใหค้ะแนนจำก 4 หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดโดย Salesforce เชน่ 
ควำมส ำเรจ็ของลกูคำ้ (Customer Success) นวตักรรม (Innovation)  กำรเตบิโตของธุรกจิ (Growth) และลกูคำ้กลุ่มเป้ำหมำย (Lead) เป็นตน้ 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.2.3 หน้ำที ่2 

ทัง้นี้ ทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ เป็นพนัธมติรทีด่กีบั Salesforce อย่ำงต่อเนื่องกว่ำ 10 ปี โดยไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ตัวแทนประเภท Reseller ตัง้แต่ปี 2558  และยกระดบัเป็น Platinum Partner (ปจัจุบนัได้มกีำรเปลี่ยนชื่อเรยีกเป็น 
Summit แทน)  ในปี 2559 จนถึงปจัจุบนั และในเดอืนธนัวำคม 2563 Salesforce Ventures LLC ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย 
ของ Salesforce.com ไดเ้ขำ้ถอืหุน้ในบรษิทัฯ เป็นรำยแรกในอำเซยีนเพื่อรองรบักำรขยำยตวัของธุรกจิดจิทิลั แสดงให้
เหน็ถงึควำมสมัพนัธใ์นฐำนะคู่คำ้ทีม่คีวำมส ำคญัของ Salesforce รำยหนึ่งเช่นกนั 

นอกจำกนี้ ดว้ยแพลตฟอรม์ Salesforce เป็นระบบบรหิำรควำมสมัพนัธล์ูกคำ้ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในระดบัโลก 
เป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิำพและควำมปลอดภยัสงู กำรออกแบบโซลชูัน่และพฒันำระบบเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกค้ำจ ำเป็นต้องอำศยัผู้ที่มคีวำมรู้ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นคู่ค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่งของ 
Salesforce ในประเทศไทย ทีส่ำมำรถออกแบบและใหบ้รกิำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงครบวงจร 

ทัง้นี้  หำกมีเหตุให้ในอนำคตบริษัทฯ ไม่ได้เป็น Reseller Partner กบั Salesforce แล้ว  บริษัทฯ ยงัมทีมี
บุคลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรใหค้ ำปรกึษำ ออกแบบและพฒันำ ระบบงำนหรอืแพลตฟอรม์อื่นๆ ทีส่ำมำรถใชเ้พื่อ
ทดแทนกำรท ำงำนในระบบ CRM รวมทัง้ซอฟทแ์วรอ์ื่นๆ ทีไ่ดร้บัควำมนิยมหรอืสำมำรถน ำมำพฒันำเพื่อใหบ้รกิำรกบั
ลกูคำ้ตำมกลยุทธท์ีก่ ำหนดร่วมกบัลกูคำ้ตำมแผน Digital Transformation ทีว่ำงไว ้

3.1.2 ความเส่ียงจากสดัส่วนรายได้หลกัมาจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2561 – ปี 2563) บรษิัทฯ ให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำและพฒันำระบบใหแ้ก่ลูกคำ้รวม
กว่ำ 250 โครงกำร มลีูกคำ้รวมกว่ำ 146 รำย แบ่งเป็นกลุ่มลูกคำ้ขนำดใหญ่2 จ ำนวน 38 รำย และลูกคำ้ขนำด SMEs3 
จ ำนวน 108 รำย โดยกลุ่มลูกคำ้ขนำดใหญ่เป็นกลุ่มทีม่มีูลค่ำกำรใชบ้รกิำรกบับรษิทัฯ เป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี โดย
ในช่วงปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 ลูกค้ำรำยใหญ่ 5 ล ำดบัแรก มีสดัส่วนรำยได้ประมำณร้อยละ 
58.17 รอ้ยละ 66.13  และรอ้ยละ 60.90 และ 47.02 ตำมล ำดบั  ซึง่แมบ้รษิทัฯ จะมกีำรพึง่พงิรำยไดจ้ำกกลุ่มลกูคำ้รำย
ใหญ่ขำ้งตน้  แต่ลกูคำ้รำยใหญ่ในแต่ละปีจะแตกต่ำงกนัไป จำกลกัษณะของกำรใหบ้รกิำรทีเ่ป็นโครงกำรทีแ่บ่งเป็นช่วง
ระยะเวลำ (phase) ซึง่ลกูคำ้บำงรำยมกีำรแบ่งโครงกำรออกเป็นประมำณ 1 – 3 ปี  

ทัง้นี้ กลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นบรษิทัขนำดใหญ่ เช่น กลุ่มสถำบนักำรเงนิ และกลุ่มพลงังำน เป็น
ต้น รวมทัง้มหีลำยรำยทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์ เช่น ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำร
ไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) จงึมฐีำนะทำงกำรเงนิทีม่ ัน่คงและมคีวำมเสีย่งต ่ำในกำร
เรียกเก็บเงิน  อย่ำงไรก็ดี หำกลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัทฯ ประสบปญัหำทำงธุรกิจ ก็อำจส่งผลกระทบกับผล
ประกอบกำรของบรษิทัฯ ได้เช่นกนัดงัเช่นในช่วงปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งบรษิัทฯ ได้รบัผลกระทบจำกลูกค้ำใหญ่รำยหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบธุรกจิสำยกำรบนิและไดเ้ขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำรภำยใตก้ำรพจิำรณำของศำลลม้ละลำยกลำง และบรษิทัฯ 
ได้บนัทกึค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรค้ำรำยดงักล่ำวเต็มมูลค่ำจ ำนวน 40.48 ล้ำน
บำท สง่ผลใหก้ ำไรของบรษิทัฯ ลดลงจำกปีก่อนหน้ำอย่ำงมนียัส ำคญั 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่งจำกกำรมรีำยไดห้ลกัมำจำกกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่เป็นอย่ำงด ีจงึได้มแีผนทีจ่ะ
ขยำยฐำนกลุ่มลูกคำ้เพิม่ขึน้ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะมกีำรก ำหนดใหเ้พิม่ลูกคำ้ในกลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่
อย่ำงน้อยปีละ 1 รำย และในขณะเดยีวกนัไดท้ ำกำรวำงแผนทำงธรุกจิระยะยำวกบัลกูคำ้เพื่อใหแ้น่ใจวำ่แผนกำรลงทนุมี
ประสทิธภิำพและมกีำรพฒันำต่อยอดในแต่ละปี ควบคู่กบักำรขยำยฐำนลูกคำ้ในกลุ่มลูกคำ้ขนำด SMEs เพิม่ขึน้ เพื่อ

                                                           
2 ลกูคำ้ขนำดใหญ่ หมำยถงึกลุ่มผูป้ระกอบกำรทีม่รีำยไดม้ำกกวำ่ 500 ลำ้นบำทต่อปี 
3 ลกูคำ้ขนำด SMEs หมำยถงึกลุ่มผูป้ระกอบกำรทีม่รีำยได้ 100 - 500 ลำ้นบำทต่อปี 
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สว่นที ่2.2.3 หน้ำที ่3 

กระจำยและลดควำมเสีย่งดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ไตรมำส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ มลีกูคำ้รำยใหญ่ทีเ่ป็นรำยใหม่
เพิม่ขึน้แลว้ จ ำนวน 4 รำย   

นอกจำกนี้ ในอดตีที่ผ่ำนมำ การให้บรกิารกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ถือเป็นกลยุทธส์ าคญัอย่างหนึ่งในการด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ในกำรเป็นพนัธมติรทีด่ ีและกำรใหบ้รกิารแก่ลูกคา้รายใหญ่ไดใ้นระยะยาว โดยกำรร่วมกนัก ำหนด
ตำมแผนงำน รวมถงึกำรพฒันำต่อยอดโครงกำรต่ำงๆ ซึง่จะท ำใหบ้รษิทัฯ มรีำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  

ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำรทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร จ ำนวนรวม 122.49 ล้ำนบำท ซึ่งยงัไม่ได้ส่งมอบและยงัไม่รบัรู้รำยได้ แบ่งเป็นรำยได้ประเภทงำนให้
ค ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละพฒันำเทคโนโลยจี ำนวน 41 โครงกำร จำกลกูคำ้ 30 รำย มลูค่ำ 68.56 ลำ้นบำท และส ำหรบั
รำยไดป้ระเภทงำนบรกิำรดำ้นเทคโนโลยจีำกลูกคำ้ 88 รำย มูลค่ำ 53.94 ลำ้นบำท โดยมกี ำหนดส่งมอบงำนภำยในปี 
2564 จ ำนวน 97.76 ลำ้นบำท และในปี 2565 จ ำนวน 24.73 ลำ้นบำท ซึง่ลกูคำ้สว่นใหญ่อยู่ในกลุ่มสถำบนักำรเงนิและ
ธนำคำร กลุ่มโลจสิตกิส ์กลุ่มธุรกจิคำ้ปลกี กลุ่มธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์กลุ่มธุรกจิสนิคำ้อุปโภคบรโิภค กลุ่มรฐัวสิำหกจิ  
และกลุ่มธุรกจิโรงงำนอุตสำหกรรม  

3.1.3 ความเส่ียงจากความไม่สม า่เสมอของรายได้ 

ดว้ยธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เป็นกำรใหบ้รกิำรค ำปรกึษำดำ้น Digital Transformation แก่ลกูคำ้ ซึง่เป็นลกัษณะ
งำนโครงกำรและมีระยะเวลำด ำเนินกำรที่แตกต่ำงกนัขึน้อยู่กบัขัน้ตอน ควำมซบัซ้อน และลกัษณะควำมต้องกำร 
(Requirement) ของลูกค้ำเป็นหลกั โดยกำรให้บรกิำรจะครอบคลุมตัง้แต่งำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำวำงกลยุทธ์ด้ำน 
Digital Strategy งำนด้ำนกำรให้บริกำรออกแบบและพัฒนำระบบ (Implementation) รวมถึงงำนให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลย ีเช่น งำนดำ้นกำรขำยสทิธกิำรใชแ้ละกำรใหเ้ช่ำใชส้ทิธกิำรใชง้ำน (License and Subscription) งำนดำ้นกำร
ดแูลและสนบัสนุนกำรใชง้ำนระบบและกำรจดัหำบุคลำกรทำงเทคโนโลย ี(MA and Managed Service) 

จำกลกัษณะของกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ดงักล่ำว ซึง่มลีกัษณะเป็นงำนโครงกำร ดงันัน้ หำกในบำงปีที่
เกดิภำวะเศรษฐกจิผนัผวน ลูกคำ้ชะลอกำรลงทุนหรอืชะลอกำรใชจ้่ำย รวมถงึกรณีทีม่กีำรแขง่ขนักนัในตลำด ลูกคำ้ก็
อำจเลื่อนกำรใชบ้รกิำรหรอืไม่เลอืกใชบ้รกิำรของบรษิทัฯ จงึอำจสง่ผลกระทบกบัรำยไดแ้ละผลประกอบกำรของบรษิทัฯ 
ไดเ้ช่นกนั 

อย่ำงไรก็ดี ในกำรน ำเสนอบริกำรให้แก่ลูกค้ำ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรน ำเสนอทัง้งำนบริกำรและ ให้
ค ำปรกึษำด้ำนกลยุทธแ์ละเทคโนโลยคีวบคู่กบังำนด้ำนบรกิำรเทคโนโลย ีโดยงำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลย ีจะมรีำยได้
จำกกำรขำยสทิธใินกำรใชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรม รวมถงึรำยไดจ้ำกกำรให้บรกิำรดูแลรกัษำระบบ (Maintenance 
Service) กำรจดัหำบุคลำกร ซึง่เป็นรำยไดแ้บบต่อเนื่อง (Recurring income) ซึง่จะช่วยลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวน
ของรำยไดไ้ดด้ขีึน้ ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกส่วนงำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลยเีพิม่ขึน้คดิเป็น สดัส่วนรอ้ยละ 37.21 รอ้ยละ 37.49 
และรอ้ยละ 38.60 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ในปี 2561 – 2563 ตำมล ำดบั 

นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำจำกรำยได้รวมจำกกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2561 –  
ปี 2563) พบว่ำบรษิัทฯ มรีำยได้ที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง จำก 211.05 ล้ำนบำทในปี 2561 เป็น 310.43 ล้ำนบำทในปี 
2562 และ 311.79 ลำ้นบำทในปี 2563 ซึง่แมว้่ำในช่วงปี 2563 ไดเ้กดิภำวะชะลอตวัทำงเศรษฐกจิจำกปญัหำกำรแพร่
ระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 แต่บรษิทัฯ กย็งัสำมำรถมรีำยไดเ้พิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ โดย
ปจัจยัส ำคญัมำจำกกลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นกลุ่มบรษิทัขนำดใหญ่ทีม่สีถำนะทำงกำรเงนิทีม่ ัน่คง 
เช่น กลุ่มสถำบนักำรเงนิชัน้น ำหลำยแห่งของประเทศ และกลุ่มธุรกจิพลงังำน เป็นต้น รวมทัง้กลุ่มลูกคำ้มกีำรกระจำย
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สว่นที ่2.2.3 หน้ำที ่4 

ตวัอยู่ในหลำยอุตสำหกรรม ท ำใหแ้มใ้นบำงอุตสำหกรรมจะไดร้บัผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจิ แต่บรษิทัฯ ยงัสำมำรถ
บรหิำรจดักำรใหม้รีำยไดเ้ตบิโตได ้

ทัง้นี้ ดว้ยคุณภำพกำรใหบ้รกิำรทีส่ำมำรถตอบสนองต่อลูกคำ้ไดอ้ย่ำงครบวงจร ท ำใหบ้รษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรจะพจิำรณำบริษัทฯ เป็นตัวเลือกที่ส ำคญัหำกต้องกำรใช้บริกำร อีกทัง้ด้วยทศิทำงและแนวโน้มกำร
เปลีย่นแปลงของธุรกจิทีจ่ะมกีำรน ำเทคโนโลยเีขำ้มำใชม้ำกขึ้น ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ จงึยงัมโีอกำสในกำร
เตบิโตทีด่เีช่นกนั   

3.1.4 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

ด้วยธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นกำรให้บริกำรค ำปรึกษำด้ำน Digital Transformation ซึ่งอยู่ ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมเทคโนโลยทีีม่กีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็ และในปจัจุบนัเทคโนโลยเีขำ้มำมบีทบำทต่ำงๆกบัหลำยๆ
ธุรกจิรวมถึงในชวีติประจ ำวนัอย่ำงมำก ดงันัน้ หำกมกีำรเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งและหำกบรษิัทฯ ไม่
สำมำรถปรบัตวัใหท้นักบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป กอ็ำจส่งผลกระทบกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงมี
นยัส ำคญั  

ทัง้นี้ จำกกำรทีบ่รษิทัฯ เป็นพนัธมติรกบัผูใ้หบ้รกิำรแพลดฟอรม์ต่ำงๆ เช่น Salesforce Google Tableau ท ำ
ใหบ้รษิัทฯ ได้ติดตำมข่ำวสำรและขอ้มูลในเรื่องแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจำกพนัธมติรซึ่งเป็นผู้
ใหบ้รกิำรแพลตฟอรม์และเป็นผูน้ ำของอุตสำหกรรมระดบัโลกในทำงหนึ่ง พรอ้มทัง้ยงัคงหำพนัธมติรใหม่ๆ เขำ้มำช่วย
เสรมิใหบ้รษิทัมทีำงเลอืกในผลติภณัฑต่์ำงๆ  อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัมหีน่วยงำนทีม่หีน้ำทีใ่นกำรตดิตำม ศกึษำและน ำมำ
พฒันำผลติภณัฑใ์หม่ๆ ของบริษทัฯ พรอ้มทัง้พฒันำบุคลกรใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในเทคโนโลยทีีม่กีำรเปลีย่นแปลง
อย่ำงต่อเนื่องในอกีทำงหนึ่ง 

3.1.5 การพึ่งพิงผูบ้ริหารและบุคลากร 

ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ตอ้งอำศยัควำมรู ้ควำมเขำ้ใจใน Software รวมถงึทกัษะ และประสบกำรณ์ใน
กำรให้บรกิำรตดิตัง้ระบบให้สำมำรถเชื่อมต่อกบัระบบต่ำงๆ เพื่อตอบโจทยค์วำมต้องกำรของลูกคำ้ รวมทัง้กำรดูแล
รกัษำ และกำรติดต่อประสำนงำนให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกค้ำเมื่อเกดิปญัหำจำกกำรใช้งำนระบบ ดงันัน้ ทรพัยำกร
บุคคลจงึเป็นสิง่ส ำคญั และบรษิทัฯ จะมคีวำมเสีย่งหำกบรษิทัฯ ตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรบุคคลไป 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลทรพัยำกรบุคคล โดยได้มีนโยบำย Succession plan ส ำหรบัผู้บริหำร
ระดบัสูงเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในธุรกิจ มีแผนในกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนที่
เหมำะสม สำมำรถแข่งขนักบัตลำดได้ เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรสูญเสยีพนักงำนจำกกำรลำออกของบรษิัทฯ โดย
ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2561 – ปี 2563) มีอตัรำกำรลำออกจำกงำนของพนักงำน (“Turnover ratio”) เฉลี่ยร้อยละ 
16.4 โดยเมื่อเทียบกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั จะมอีตัรำ Turnover Ratio ประมำณร้อยละ 20 – 25 (อ้ำงองิขอ้มูลจำก
บรษิทัจดัหำงำน ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิำรทีบ่รษิทัฯ ใชง้ำนอยู่) 

ทัง้นี้ ทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ มกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้จ ำนวนพนักงำนทีม่เีพิม่ขึน้จำก 120 คนในปี 2561 
เป็น 141 คน ในปี 2562 และ 168 คนในปี 2563 
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3.1.6 ความเส่ียงจากต้นทุนค่าบริการคลาดเคลื่อนจากการประมาณการ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรเป็นที่ปรกึษำด้ำน Digital Transformation และกำรพฒันำระบบต่ำงๆ ตำม
แผนงำนทีก่ ำหนด ซึง่ลกัษณะงำนดงักล่ำวมตีน้ทุนในกำรใหบ้รกิำรทีส่ ำคญัอย่ำงหนึ่ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนดำ้นบุคลำกร โดยใน
กำรก ำหนดรำคำกำรใหบ้รกิำรในแต่ละโครงกำร บรษิทัฯ จะจดัท ำประมำณกำรตน้ทุนทีค่ำดว่ำจะใช ้รวมถงึกำรประเมนิ
จ ำนวนบุคลำกรและระยะเวลำตำมจ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนที่คำดว่ำจะใช ้เพื่อเป็นขอ้มูลสนับสนุนในกำรจดัท ำเป็น
สญัญำที่ระบุมูลค่ำกำรให้บรกิำรทีช่ดัเจน ดงันัน้ ในกรณีที่ต้นทุนกำรใหบ้รกิำรทีเ่กดิขึน้จรงิมคีวำมคลำดเคลื่อนจำก
ประมำณกำรทีก่ ำหนดไว ้เช่น ต้องใชบุ้คลำกรหรอืระยะเวลำทีม่ำกขึน้กว่ำทีก่ ำหนด จะท ำใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนทีส่งูขึน้ 
และส่งผลให้บรษิัทฯ มกี ำไรในกำรให้บรกิำรในโครงกำรดงักล่ำวลดลงจำกประมำณกำรที่ตัง้ไว้ หรอืในกรณีที่มกีำร
ประเมนิต้นทุนไวส้งูเกนิไป อำจส่งผลใหก้ำรเสนอรำคำกำรใหบ้รกิำรสงูกว่ำบรษิทัคู่แขง่ ซึง่อำจท ำใหลู้กคำ้ไม่เลอืกใช้
บรกิำรจำกบรษิทัฯ  

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว จงึไดก้ ำหนดขัน้ตอนในกำรปฏบิตังิำนโดยใหผู้ร้บัผดิชอบใน
กำรปฏบิตังิำนมสี่วนร่วมในกำรก ำหนดบุคลำกรและระยะเวลำทีใ่ช ้โดยใหห้น่วยงำนทีร่บัผดิชอบในกำรท ำโครงกำรได้
ร่วมท ำกำรประเมนิเพื่อใหก้ำรประมำณกำรมคีวำมแม่นย ำมำกขึน้ ก่อนที่จะน ำเสนอผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพจิำรณำ
ควำมเหมำะสมของประมำณกำรต้นทุน และมกีำรตดิตำมกำรปฏบิตังิำนอย่ำงใกลช้ดิ โดยก ำหนดใหม้กีำรจดัท ำสรุป
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกบัแผนงำนและงบประมำณ พร้อมวิเครำะห์ถึงควำมเหมำะสมอย่ำงสม ่ำเสมอ 
เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดแ้ลว้เสรจ็ภำยในกรอบงบประมำณทีก่ ำหนด รวมถงึไดม้กีำรน ำปญัหำหรอืขอ้ผดิพลำดใน
แต่ละโครงกำรมำวิเครำะห์เพื่อหำสำเหตุและแนวทำงในกำรแก้ปญัหำ เพื่อให้กำรประมำณกำรต้นทุนของบรษิัทฯ 
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ต่อไป  

3.1.7 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ปจัจุบนั ธุรกิจต่ำงๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลย ีซึ่งมีกำรพฒันำใหม่เป็น
ประจ ำ โดยหำกมเีทคโนโลยทีี่ออกมำใหม่มลีกัษณะที่ท ำใหเ้กดิควำมนิยมในหมู่ผู้บรโิภคเป็นจ ำนวนมำก กอ็ำจเกดิ
กระแสควำมนิยมที่ส่งผลกระทบกำรกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
ปรบัตวัไดท้นั กอ็ำจสง่ผลกระทบกบัควำมสำมำรถในกำรท ำธุรกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงมนียัส ำคญั 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึควำมเสีย่งในเรื่องดงักล่ำวและไดเ้ตรยีมควำมพรอ้มในกำรรบัมอื โดยกำรก ำหนดใหม้ี
ทมีงำนทีค่อยตดิตำมเทคโนโลยใีหม่ๆ ควบคู่กบักระแสควำมนิยมของผูบ้รโิภค ใหท้ ำกำรศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจกบั
กำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีหม่ๆ และน ำเสนอผูบ้รหิำรระดบัสงูเพื่อเตรยีมควำมพร้อมในกำรปรบักลยุทธใ์นกำร
ด ำเนินธุรกจิเพื่อเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบักระแสกำรเปลีย่นแปลง และสำมำรถสำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลูกคำ้
ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงทนัเวลำ 

3.1.8 ความเส่ียงจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคระบาดไวรสัโควิด-19 

ในปี 2563 และต่อเน่ืองถงึปจัจุบนั ผูป้ระกอบกำรหลำยรำยในหลำยอุตสำหกรรมไดร้บัผลกระทบจำกปญัหำ
กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ซึ่งส่งผลกระทบในทำงลบกบัภำวะเศรษฐกจิโดยรวมและต่อภำคธุรกจิอย่ำงมี
นัยส ำคญั โดยบรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบจำกกำรทีลู่กคำ้บำงรำยไดช้ะลอโครงกำรออกไป แต่บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมพรอ้มใน
กำรรบัมือกบัปญัหำดงักล่ำวได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้พิจำรณำและก ำหนด
แนวทำงในกำรท ำงำน ไดแ้ก่ กำรท ำกำรตลำดกลุ่มลูกคำ้ทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบหรอืกระทบน้อยจำกโควดิ-19 เช่น กลุ่ม
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อุตสำหกรรมโลจสิตกิส ์กลุ่มอุตสำหกรรม E-Commerce มำกขึน้ รวมถงึกำรตดิต่อประสำนงำนกบัลูกคำ้อย่ำงใกล้ชดิ
มำกขึน้ และกำรจดัเตรยีมระบบและวธิกีำรท ำงำนเพื่อรองรบักำรท ำงำนผ่ำนระบบออนไลน์มำกขึน้ เป็นต้น ส่งผลให้
ธุรกจิของบรษิทัฯ ยงัสำมำรถรกัษำระดบัรำยไดใ้หเ้ตบิโตขึน้กว่ำปีทีผ่่ำนมำ 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรค โดยสง่เสรมิใหพ้นกังำนมคีวำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และปฏบิตัติำมระเบยีบและประกำศของหน่วยงำนรำชกำรที่เกีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั นอกจำกนี้ บรษิทัยงั ไดม้ี
กำรก ำหนดมำตรกำรในกำรท ำงำนต่ำงๆ เช่น กำรใหพ้นกังำนท ำงำนจำกบำ้น หรอืกำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ เป็น
ตน้ อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัไดใ้ชร้ะบบกำรท ำงำนบนคลำวด ์(Cloud) ท ำใหก้ำรเขำ้ถงึขอ้มลูสำมำรถท ำไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
และยงัคงสำมำรถใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  

3.2 ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.2.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน 

 บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงนิ จำกกำรทีล่กัษณะงำนเป็นงำนโครงกำรและใหบ้รกิำรตำม
สญัญำ ซึง่ในกรณีทีเ่กดิควำมผนัผวนทำงเศรษฐกจิ หรอืภำวะเศรษฐกจิชะลอตวั อำจท ำใหม้ปีญัหำดำ้นกำรรบัช ำระเงนิ
ค่ำบรกิำรจำกลกูคำ้ หรอืลกูคำ้ขอขยำยระยะเวลำโครงกำร หรอืกำรหำลกูคำ้ใหม่ไม่สำมำรถท ำไดต้ำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้
อำจเกดิปญัหำดำ้นควำมไม่สม ่ำเสมอของรำยได ้หรอืกำรขอขยำยเวลำกำรช ำระเงนิของลกูคำ้ ในขณะทีต่น้ทุนหลกัของ
บรษิทัฯ คอืค่ำใชจ้่ำยดำ้นบุคลำกร ซึง่เป็นรำยจ่ำยประจ ำ  ดงันัน้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถหำรำยไดไ้ดต้ำมแผนที่
วำงไว ้อำจท ำใหบ้รษิทัฯ ขำดกระแสเงนิสดในกำรด ำเนินงำน 

 บริษัทฯ มีแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในเรื่องดังกล่ำว โดยในแต่ละปีจะมีกำรประชุมเพื่อก ำหนดแผน
งบประมำณประจ ำปี มกีำรก ำหนดกลยุทธใ์นกำรท ำธุรกจิและกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย รวมทัง้มแีผนในกำรขยำยฐำนลกูคำ้
ใหก้วำ้งขึน้โดยเฉพำะลกูคำ้กลุ่มทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์เพื่อเพิม่แหล่งทีม่ำของรำยไดแ้ละใหบ้รษิทัฯ สำมำรถ
วเิครำะหข์อ้มูลทำงธุรกจิและฐำนะกำรเงนิ  ก ำหนดเงื่อนไขกำรช ำระเงนิและวงเงนิเครดติของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงเหมำะสม
ก่อนกำรรบังำนและท ำสญัญำแต่ละโครงกำร เพื่อท ำให้มัน่ใจว่ำจะไม่มปีญัหำด้ำนกำรเรียกช ำระเงินค่ำบรกิำรตำม
สญัญำจำกลกูคำ้ รวมถงึมกีำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนตำมแผนงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง  

ทัง้นี้ ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ (ปี 2561 – ปี 2563) และงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนสภำพคล่อง
เท่ำกบั 1.82 เท่ำ 2.60 เท่ำ 1.45 เท่ำ และ 3.15 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยส์่วนใหญ่ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ เงนิลงทุน
ชัว่ครำว  และเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ซึง่รวมกนัคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.02 รอ้ยละ 26.16 รอ้ยละ 45.76 
และร้อยละ 32.76 ของสนิทรพัย์รวม ตำมล ำดบั นอกจำกนี้ บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดในกำรด ำเนินงำนในปี  2562 – 
2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 เท่ำกบั 73.80 ลำ้นบำท 65.14 ลำ้นบำท และ 1.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

3.2.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรสัง่ซือ้ซอฟทแ์วรห์ลกัทีใ่ช้
ในกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้จำกผูผ้ลติต่ำงประเทศโดยตรง และใชด้อลลำรส์หรฐัเป็นสกุลเงนิหลกั ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ก็
ไดก้ ำหนดรำคำขำยซอฟทแ์วรแ์ก่ลูกคำ้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ กำรทีบ่รษิทัฯ มรีำยรบั
และรำยจ่ำยเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศสกุลเดยีวกนัจะช่วยลดควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นธรรมชำต ิ(Natural Hedge)  
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อย่ำงไรกด็ ีกำรทีบ่รษิทัฯ มรีำยรบัและรำยจ่ำยเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ท ำใหใ้นกรณีทีค่่ำเงนิบำทแขง็ค่ำ จะ
ท ำให้บรษิัทฯ มรีำยได้ลดลง ในขณะที่ต้นทุนกล็ดลงเช่นกนั และในกรณีที่เงนิบำทอ่อนค่ำ จะท ำให้บรษิัทมตี้นทุนที่
สงูขึน้ เช่นเดยีวกบัรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้เช่นกนั 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดต้ระหนกัถงึควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเป็นอย่ำงด ีจงึไดม้กีำร
พจิำรณำจดัเตรยีมวงเงนิเครื่องมอืทำงกำรเงนิส ำหรบัใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เช่น วงเงนิสญัญำซื้อขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) และไม่มนีโยบำยในกำรเกง็ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ทัง้นี้ ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ (ปี 2561 – ปี 2563) จนถงึงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 บรษิทัฯ มกี ำไร (ขำดทุน) จำก
อตัรำแลกเปลีย่นจ ำนวน (0.28) ลำ้นบำท (0.78) ลำ้นบำท 0.08 ลำ้นบำท และ 0.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

3.2.3 ความเส่ียงจากการได้รบัช าระเงินจากรายได้ค่าบริการค้างรบั 

รำยไดค้่ำบรกิำรคำ้งรบั หรอืสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ คอืมลูค่ำงำนทีบ่รษิทัฯ รบัรูส้ะสมเกนิกว่ำจ ำนวนเงนิที่
เรยีกเกบ็จำกลกูคำ้จนถงึปจัจุบนั (Unbilled revenue) และจะถูกจดัประเภทเป็นลกูหนี้กำรคำ้เมื่อบรษิทัฯ ไดอ้อกใบแจง้
หนี้เรยีกเกบ็เงนิใหแ้ก่ลกูคำ้ตำมงวดงำนและเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญำจำ้งงำน โดย ณ สิน้ปี 2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 
2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำจ ำนวน 51.17 ลำ้นบำท และ 73.71 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
18.34 และรอ้ยละ 26.17 ของสนิทรพัยร์วม โดยคำดว่ำจะเรยีกช ำระภำยในหนึ่งปี (31 ธนัวำคม 2564) จ ำนวน 51 ลำ้น
บำท  

บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรที่จะไม่ได้รับช ำระเงินจำกลูกค้ำ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำว จงึไดก้ ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบขอ้มูล
ลูกค้ำทัง้ด้ำนผลประกอบกำร และฐำนะทำงกำรเงิน ก่อนที่จะรบังำนและอนุมตัิเครดิต รวมทัง้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รบัผดิชอบท ำกำรติดต่อประสำนงำนกบัลูกคำ้อย่ำงใกล้ชดิในระหว่ำงกำรท ำงำนเพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธ์ทีด่แีละเพื่อ
ป้องกนัขอ้ผดิพลำดในงำนทีท่ ำ และอยู่ระหว่ำงรอส่งมอบใหแ้ก่ลูกค้ำ ไม่ใหม้ขีอ้ผดิพลำดตำมเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญำ 
รวมทัง้มมีำตรกำรลดควำมเสยีหำย โดยใหเ้จำ้หน้ำทีห่ยุดปฏบิตังิำนกรณีทีลู่กคำ้ไม่ไดช้ ำระหนี้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด และมกีำรก ำหนดขัน้ตอนและวธิกีำร ในกำรตดิตำมลูกหน้ีทีช่ดัเจนเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกกรณี
ดงักล่ำว 

ทัง้นี้ ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ (ปี 2561 – ปี 2563) จนถงึงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 บรษิทัฯ สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิ
จำกรำยไดค้่ำบรกิำรคำ้งรบัไดท้ัง้หมด ยกเวน้ลูกคำ้จ ำนวน 1 รำย ซึง่ประกอบธุรกจิสำยกำรบนิ อนัเนื่องมำจำกลูกคำ้
สำยกำรบนิรำยดงักล่ำวนี้ตอ้งเขำ้สูก่ระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำรภำยใตก้ำรพจิำรณำของศำลลม้ละลำยกลำง 

3.3 ความเส่ียงจากการเสนอขายหลกัทรพัย ์

3.3.1 ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัฯ อยู่ระหว่างการยื่นค าขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ 
เอ ไอ 

บรษิัทฯ มคีวำมประสงค์ที่จะเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้นี้ ก่อนที่จะได้รบัทรำบผลกำร
พิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  ซึง่ผูล้งทุนอำจมคีวำมเสีย่งจำกควำมไม่แน่นอนทีห่ลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  จะได้ รบัอนุญำตให้
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และอำจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้
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สำมญัของบรษิทัฯ ตำมทีค่ำดกำรณ์ไว ้รวมทัง้อำจมคีวำมเสีย่งจำกสภำพคล่องหำกไม่มตีลำดรองส ำหรบักำรซือ้ขำยหุน้
สำมญัของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดย้ื่นค ำขออนุญำตใหร้บัหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์
เอ็ม เอ ไอ แล้ว โดยมีบริษัทหลักทรพัย์ ทรีนีตี้ จ ำกัด เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินซึ่งได้พิจำรณำแล้วว่ำบริษัทฯ มี
คุณสมบตัคิรบถ้วนทีจ่ะสำมำรถเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ได ้ตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ กำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย ์และกำร
เพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน “ตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ” พ.ศ. 2558 บงัคบัใชว้นัที ่16 พฤษภำคม 2558 ยกเวน้
คุณสมบตัิเรื่องกำรกระจำยกำรถอืหุน้รำยย่อย ซึ่งบรษิัทฯ ต้องมจี ำนวนผู้ถอืหุน้สำมญัรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย 
และต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของทุนช ำระแลว้ โดยทีป่รกึษำทำงกำรเงนิคำดว่ำภำยหลงักำรเสนอขำย
หุ้นในครัง้นี้แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีคุณสมบตัิเกี่ยวกบักำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด
ขำ้งตน้ 

3.3.2 ความเส่ียงจากการท่ีราคาหุ้นผนัผวน และอาจไม่สามารถขายหุ้นได้เท่ากบัหรือสูงกว่า
ราคาเสนอขายในครัง้น้ี 

ภำยหลงัจำกกำรน ำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้ 
นกัลงทุนจะสำมำรถซือ้ขำยหุน้ของบรษิทัฯ ไดใ้นตลำดรองโดยรำคำของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ อำจมคีวำมผนัผวน โดย
ขึ้นอยู่กับปจัจยัหลำยประกำร เช่น ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของภำครัฐและกำร
เปลีย่นแปลงกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

ปจัจยัดงักล่ำวขำ้งต้น ลว้นเป็นปจัจยัเสีย่งและอำจส่งผลใหร้ำคำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ มคีวำมผนัผวนทัง้สิน้ 
ดงันัน้ ผูล้งทุนควรศกึษำขอ้มูลพืน้ฐำนของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึพจิำรณำปจัจยัขำ้งต้นประกอบอย่ำงละเอยีดรอบคอบ
เพื่อลดควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมผนัผวนของรำคำหุน้ในอนำคต ทีอ่ำจท ำใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนหรอื
สทิธทิีค่วรจะไดร้บัหรอืสญูเสยีเงนิลงทุนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

3.3.3 ความเส่ียงจากการท่ีโอกาสของผู้ถือหุ้นเดิมท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจ ากดั
ในการจองซ้ือหุ้นใหม่ท่ีเสนอขายในอนาคต  

ในอนำคต บรษิทัฯ อำจมกีำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่โดยกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่น
กำรถือหุ้น (Rights Offering) ได้ตำมเหตุผลและควำมจ ำเป็นในแต่ละช่วงเวลำ หำกบรษิทัฯ เสนอสทิธใินกำรจองซือ้
หลกัทรพัย์ใหม่หรอืสทิธอิื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ บรษิัทฯ มดีุลยพนิิจในกำรพจิำรณำเลอืกวธิกีำรเสนอสทิธดิงักล่ำว
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีำรเสนอสทิธใินกำรจองซือ้หลกัทรพัยใ์หม่หรอืเสนอสทิธอิื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ บรษิทัฯ อำจมขีอ้จ ำกดัท ำให้ไม่สำมำรถเสนอสทิธดิงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิที่อยู่นอกประเทศไทย 
และ/หรอื บรษิทัฯ อำจถูกจ ำกดัดว้ยบทบญัญตัทิำงกฎหมำยในบำงประเทศซึง่หำ้มมใิหน้ักลงทุนบำงรำยเขำ้จองซือ้หุน้
ใหม่ทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ในอนำคต เช่น บรษิทัฯ ถูกจ ำกดัไม่ใหเ้สนอสทิธดิงักล่ำวใหก้บั
บุคคลสญัชำติอเมรกินั เว้นแต่ (ก) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลตำมกฎหมำยหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิำมผีล
บงัคบัใชแ้ลว้ หรอื (ข) กำรเสนอสทิธใินกำรจองซือ้หลกัทรพัยใ์หม่ดงักล่ำว หรอืกำรเสนอสทิธใินกำรจองซือ้หลกัทรพัย์
อำ้งองิของผูล้งทุนรำยดงักล่ำวไดร้บักำรยกเวน้กำรจดทะเบยีนภำยใตก้ฎหมำยหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
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กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยหลกัทรพัยห์รอืบทบญัญตัทิำงกฎระเบยีบอื่นๆ ในบำงประเทศ อำจเป็นขอ้จ ำกดัมใิห้
ผูล้งทุนบำงรำยสำมำรถเขำ้จองซือ้หุน้ใหม่ทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ในอนำคต และส่งผลให้
สดัส่วนกำรถือหุน้ของนักลงทุนเหล่ำนัน้ลดลง ทัง้นี้ บรษิัทฯ ไม่มหีน้ำทีใ่นกำรจดทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใน
ประเทศใด ๆ ทีอ่ยู่นอกประเทศไทย เพื่อใหน้ักลงทุนต่ำงชำตไิด้รบัสทิธใินกำรจองซือ้หุน้ใหม่ทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ ทีบ่รษิทัฯ อำจด ำเนินกำรในอนำคต 
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4.  การวิจยัและพฒันา 

 บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำผลติภณัฑ์และบรกิำรเพื่อตอบสนองต่อทุกควำมต้องกำรด้ำน Digital 
Transformation ของผู้ประกอบกำรซึ่งเป็นผู้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จำกประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรแก่
ผู้ประกอบกำรในหลำยอุตสำหกรรมเป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 10 ปี ท ำให้บรษิทัรบัทรำบถงึแนวคดิและวธิกีำร รวมถงึ
ควำมตอ้งกำรของผูป้ระกอบกำรทีต่อ้งกำรใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูในกำรท ำธุรกจิใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุ  

ภำยใต้แนวคดิดงักล่ำวขำ้งต้น บรษิัทฯ จึงได้ด ำเนินกำรพฒันำซอฟท์แวร์และแอพพลเิคชัน่ที่มปีระสทิธภิำพ 
และมคีวำมเหมำะสมกบัประเภทของกำรใช้งำนในแต่ละอุตสำหกรรม และเสรมิกำรท ำงำนของระบบ  CRM รวมถึง
ระบบงำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศอื่นๆ โดยมตีวัอย่ำงซอฟทแ์วรแ์ละแอพพลเิคชัน่ทีบ่รษิทัฯ ไดพ้ฒันำขึน้มำ ไดแ้ก่ 

ซอฟทแ์วรแ์ละแอพพลิเคชัน่ ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
BE8 Loyalty Management ซอฟต์แวร์สนับสนุนกำรสร้ำงระบบ Loyalty management program 

แบบครบวงจร รวมถึงกำรเชื่อมต่อกบัระบบอื่นๆทัง้ Frontend และ 
Backend 

BE8 Corporate Banking Solution ซอฟต์แวรส์ ำหรบัธุรกจิธนำคำร ในกำรบรหิำรจดักำรขอ้มูลลูกคำ้นิติ
บุคคลแบบรอบดำ้น (Customer 360) เพื่อน ำไปพฒันำประสทิธภิำพ
กำรท ำงำน รวมถงึกำรเกบ็เกบ็ขอ้มลูลกูคำ้ไวก้บัธนำคำรไดค้รบถว้น  

BE8 Omni Channel Package ซอฟตแ์วรส์ ำหรบัรวมกำรท ำงำนของตวัแทนบรกิำรลกูคำ้ในพืน้ทีก่ำร
ท ำงำนทัง้หมดไวใ้นคอนโซลเดยีว ตวัแทนสำมำรถจดักำรเคสไดเ้รว็
ขึ้น ติดตำมประวัติของลูกค้ำ ดูแดชบอร์ด และอื่นๆ อีกมำกมำย 
ทัง้หมดในมุมมองเดยีว  ไม่ตอ้งสลบัซอฟตแ์วร์ 

BE8 Chat Bot โปรแกรมบอทที่ถูกพัฒนำขึ้นมำให้มีบทบำทในกำรตอบกลับกำ
สนทนำอัตโนมตัิผ่ำนระบบกำรส่งข้อควำม สำมำรถปรับใช้ได้กบั
แอพพลเิคชัน่หลำยหลำยเช่น Facebook Messenger, LINE, รวมถงึ
อื่นๆทีม่ ีopen API. 

BE8 Survey App ซอฟท์แวร์ส ำหรบักำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยในรูปแบบของ
แบบสอบถำม (Questionnaire) ผ่ำนระบบ online ซึง่สำมำรถสรุปผล
ออกมำในรปูแบบของรำยงำนรวมถงึกำรน ำไปบรหิำรจดักำรต่อไป 

BE8 Form Generator ซอฟต์แวร์ส ำหรบับริหำรจดักำรเอกสำร PDF อย่ำงสะดวกรวดเรว็
ด้ ว ยฟ ัง ค์ชั น่  Drag and Drop และสำมำรถปรับแ ต่ ง รู ปแบบ 
รำยละเอยีดของเอกสำรไดง้่ำย 

BE8 Salesforce Line Integration ซอฟต์แวร์สนับสนุนกำรสร้ำงระบบ Loyalty management อย่ำงไร้
รอยต่อระหว่ำง Platform Line กบั Salesforce รวมทัง้ช่วยใหก้ำรตัง้
ต้นสร้ำงระบบ Loyalty management ระหว่ำง Line กับ Salesfoce 
อย่ำงรวดเรว็  

Campaign Analytic Dashboard ซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นกำรแสดงผลกำรวิเครำะห์แคมเปญกำรตลำดใน
ทุกแง่มุม เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำเชิงลึกจำกแหล่งข้อมูลที่
หลำกหลำย 
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ซอฟทแ์วรแ์ละแอพพลิเคชัน่ ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

Tenant Management ซอฟต์แวร์ส ำหรับพัฒนำเปลี่ยนแปลงระบบกำรท ำงำนของธุรกิจ
อสงัหำรมิทรพัยแ์บบครบวงจร ตัง้แต่กระบวนกำรหำลูกคำ้จนถงึกำร
เซน็ตส์ญัญำ พรอ้มฟงัคช์ัน่แสดงผลทีง่่ำยและมปีระสทิธภิำพ 

Telesales Management ซอฟต์แวร์สนับสนุนกระบวนกำรท ำงำน และประสิทธิภำพของ
ทีมงำนขำย เช่น กำรมอบหมำยลูกค้ำตำมพื้นที่ กำรอพัเดทขอ้มูล
ลกูคำ้ในระบบ รวมถงึกำรตดิตำมสถำนะลกูคำ้ผ่ำนระบบ 

Sales Path Analysis ซอฟต์แวรส์ ำหรบัแสดงภำพสถำนะลูกคำ้ในกระบวนกำรขำยครบวง
จน เพื่อใชว้เิครำะหบ์รหิำรกระบวนกำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

MC Custom Activity ซอฟต์แวรส์ ำหรบัประสำนกจิกรรมกำรตลำดผ่ำนระบบศูนยก์ลำง ซึง่
สำมำรถเชื่อมต่อกบัระบบกำรตลำดและช่องทำงกำรสื่อสำรหลำย
รปูแบบ ช่วยลดตน้ทุนและรวมศนูยก์ำรบรหิำรจดักำร 

ทัง้นี้ ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ โดยคิดเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
อย่ำงไรกด็ ีในอนำคตขำ้งหน้ำ บรษิทัฯ มแีผนในกำรพฒันำผลติภณัฑข์องตนเองมำกขึน้ ดงันัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2564 จงึไดม้มีตอินุมตันิโยบำยกำรบนัทกึบญัชรีำยจ่ำยฝำ่ยทุน (Capital 
Expenditure) ส ำหรบักำรพฒันำผลติภณัฑใ์หม่ของบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดและเงื่อนไขเป็นไปตำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด 
โดยในงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 บรษิทัฯ มรีำยจ่ำยฝำ่ยทุนในกำรพฒันำผลติภณัฑข์องตนเองคดิเป็นมลูค่ำ 2.31 ลำ้น
บำท 
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5.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ  
 
5.1  ทรพัยสิ์นถาวรของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 รายการทรพัยส์นิถาวรทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิตามงบการเงนิรวม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 

รายละเอียดทรพัยสิ์น มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
 31 ธ.ค. 2563 30 ม.ิย. 2564   

ส่วนปรบัปรุงสนิทรพัยเ์ช่า และอุปกรณ์ 16.07 14.56 เป็นเจา้ของ ไมม่ ี
รวมมลูค่า - สทุธิ 16.07 14.56   

 
5.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอรซ์ึง่มมีลูค่าเท่ากบั 2.32 ลา้นบาท มรีายละเอยีด ดงันี้ 

รายละเอียดทรพัยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เป็นเจา้ของ 2.32 

 
5.3  เงินลงทุน 

 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 2 แห่ง ดงันี้ 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ราคาทุน   
(ล้านบาท) 

มลูค่าตามบญัชี  
- สทุธิ 

(ล้านบาท) 

Beryl 8 Plus, Inc.1 

บริการให้ค าปรึกษาการใช้งาน การ
อ อ ก แ บบ แ ล ะ ติ ด ตั ้ง โ ป ร แ ก ร ม
คอมพวิเตอรเ์พือ่บรหิารความสมัพนัธ์
กบัคู่ค้าการขายและให้สทิธใินการใช้
งาระบบรวมถึงการบรกิารด้านกาใช้
งานระบบหลังจากติดตัง้แบบครบ
วงจร 

100.00 0.44 ลา้นบาท  

 
 
- 
 
 

บ ริ ษั ท  เ บ ริ ล  8 พ ลัส 
เวยีดนาม จ ากดั 

บริการให้ค าปรึกษาการใช้งาน การ
อ อ ก แ บบ แ ล ะ ติ ด ตั ้ง โ ป ร แ ก ร ม
คอมพวิเตอรเ์พือ่บรหิารความสมัพนัธ์
กบัคู่คา้ การขายและใหส้ทิธใินการใช้
งานระบบ รวมถงึการบรกิารดา้นการ
ใช้งานระบบหลงัจากติดตัง้แบบครบ
วงจร 

100.00 3.08 ลา้นบาท2  3.08 ลา้นบาท2 

หมายเหต:ุ 1 ปัจจบุนัอยู่ระหว่างด าเนินการปิดบรษิทั 
2 ในระหว่างไตรมาสที ่1/2564 บรษิทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการเงนิกูย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัย่อยไปเป็นส่วนของเงนิลงทนุจ านวน 2 ลา้นบาท 
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5.4 บตัรส่งเสริมการลงทุน 

บตัรส่งเสริม
เลขท่ี 

ประเภทบตัรส่งเสริม สิทธิและประโยชน์ส ำคญั 
วนัท่ี 

ออกบตัร 
วนัท่ี

หมดอำย ุ
2375(7)/2556 กจิกำรซอฟตแ์วรป์ระเภท 

Enterprise Software และ 
Digital Content ประเภท 
5.8 กจิกำรซอฟตแ์วร ์ 

ไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบั
ก ำไรสทุธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรที่
ไดร้บักำรสง่เสรมิ มกี ำหนดเวลำ 8 ปี นบั
แต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบ
กจิกำรนัน้ (วนัที ่17 ตุลำคม 2556) 

1 ตุลำคม 
2556 

16 ตุลำคม 
2564 

64-0603-1-00-
2-0 

กจิกำรซอฟตแ์วรป์ระเภท 
Enterprise Software 
ประเภท 5.7.2 กจิกำร
พฒันำ Enterprise 
Software และ/หรอื 
Digital Content 

ไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบั
ก ำไรสทุธทิีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรที่
ไดร้บักำรสง่เสรมิ มกี ำหนดเวลำ 5 ปี นบั
แต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกำรประกอบ
กจิกำรนัน้ (วนัที ่12 มถุินำยน 2564) 

11 มถุินำยน 
2564 

11 มถุินำยน 
2569 

  

5.5 สญัญาส าคญัท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

5.5.1  สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายซอฟตแ์วร ์

ชื่อสญัญา Salesforce Reseller Agreement  
ตวัแทนจ าหน่าย บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
คู่สญัญา Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. (“SFDC”) 
อายุสญัญา วนัที่เริ่มมีผลบงัคบัใช้ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 และจะมีผลต่อเนื่องจนการสมคัรใช้งาน

ระบบของ SFDC (Subscription) หมดอายุลง หรอืถูกยกเลกิทัง้หมด 
สาระส าคญัของสญัญา - SFDC ให้สทิธิแก่บริษัทฯ ในการท าตลาดและจ าหน่ายสทิธกิารใช้ซอฟต์แวร์ของ 

SFDC แบบไม่ผูกขาด (Non-Exclusive) ไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่น (Non-
Transferable) และไม่สามารถน าสิทธิดังกล่าวไปให้สิทธิช่วงต่อได้ (Non-Sub-
Licensable)  

- อายุการสมคัรใชง้านระบบของลูกคา้จะถูกระบุใน Order Form ของ SFDC และเมื่อ 
SFDC ได้ตอบรับ Order Form แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือปรับลดสินค้าหรือ
บรกิารทีร่ะบุใน Order Form ดงักล่าวจนกว่าจะหมดอายุการสมคัรใชง้าน 

- Order Form จะได้รับการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความ
ประสงคท์ีจ่ะไม่ต่อสญัญา จะต้องแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อกีฝ่าย 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั บรษิทัฯ จะต้องระบุเงื่อนไขการต่อสญัญาโดยอตัโนมตัใิน
การสมคัรใชง้านกบัลกูคา้ดว้ย 

- บริษัทฯ สามารถท าการตลาดภายใต้แบรนด์ SFDC หรือแบรนด์อื่นๆ ที่ระบุโดย 
SFDC ภายใต้แนวปฏิบัติด้าน Branding ของ SFDC และไม่สามารถท า Co-
branding กบั SFDC หากไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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- SFDC อาจใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการตลาดแก่บรษิทัฯ ตามทีไ่ดต้กลงร่วมกนัทัง้สอง
ฝ่าย  

- บริษัทฯ มีภาระในการเรียกเก็บเงินโดยตรงจากลูกค้า และเป็นผู้ร ับความเสี่ยง
ทัง้หมดจากการผดินัดช าระเงินของลูกค้า โดยบริษัทฯ ยงัคงมีภาระหน้าที่ในการ
ช าระเงนิแก่ SFDC ตามทีร่ะบุใน Order Form  

- บรษิทัฯ หรอื SFDC สามารถยกเลกิสญัญาได ้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผดิสญัญาอย่าง
รา้ยแรง และไม่ไดร้บัการแกไ้ขภายใน 30 วนั โดยการยกเลกิสญัญาจะมผีล 30 วนั
ภายหลงัการแจง้โดยลายลกัษณ์อกัษรของฝ่ายทีต่อ้งการบอกเลกิสญัญา 

 

 

ชื่อสญัญา Salesforce Reseller Agreement  
ตวัแทนจ าหน่าย บรษิทั เบรลิ 8 พลสั เวยีดนาม จ ากดั (“บรษิทัฯ”) 
คู่สญัญา Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. (“SFDC”) 
อายุสญัญา วนัทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใช ้24 ธนัวาคม 2563 และจะมผีลต่อเนื่องจนการสมคัรใชง้านระบบ

ของ SFDC (Subscription) หมดอายุลง หรอืถูกยกเลกิทัง้หมด 
สาระส าคญัของสญัญา - SFDC ให้สทิธิแก่บริษัทฯ ในการท าตลาดและจ าหน่ายสทิธิการใช้ซอฟต์แวร์ของ 

SFDC แบบไม่ผูกขาด (Non-Exclusive) ไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่น (Non-
Transferable) และไม่สามารถน าสิทธิดังกล่าวไปให้สิทธิช่วงต่อได้ (Non-Sub-
Licensable)  

- อายุการสมคัรใชง้านระบบของลูกคา้จะถูกระบุใน Order Form ของ SFDC และเมื่อ 
SFDC ได้ตอบรับ Order Form แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือปรับลดสินค้าหรือ
บรกิารทีร่ะบุใน Order Form ดงักล่าวจนกว่าจะหมดอายุการสมคัรใชง้าน 

- Order Form จะได้รับการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความ
ประสงคท์ีจ่ะไม่ต่อสญัญา จะต้องแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อกีฝ่าย 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั บรษิทัฯ จะต้องระบุเงื่อนไขการต่อสญัญาโดยอตัโนมตัใิน
การสมคัรใชง้านกบัลกูคา้ดว้ย 

- บริษัทฯ สามารถท าการตลาดภายใต้แบรนด์ SFDC หรือแบรนด์อื่นๆ ที่ระบุโดย 
SFDC ภายใต้แนวปฏิบัติด้าน Branding ของ SFDC และไม่สามารถท า Co-
branding กบั SFDC หากไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- SFDC อาจใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการตลาดแก่บรษิทัฯ ตามทีไ่ดต้กลงร่วมกนัทัง้สอง
ฝ่าย  

- บริษัทฯ มีภาระในการเรียกเก็บเงินโดยตรงจากลูกค้า และเป็นผู้ร ับความเสี่ยง
ทัง้หมดจากการผดินัดช าระเงนิของลูกค้า โดยบริษัทฯ ยงัคงมีภาระหน้าที่ในการ
ช าระเงนิแก่ SFDC ตามทีร่ะบุใน Order Form  

- บรษิทัฯ หรอื SFDC สามารถยกเลกิสญัญาได ้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผดิสญัญาอย่าง
รา้ยแรง และไม่ไดร้บัการแกไ้ขภายใน 30 วนั โดยการยกเลกิสญัญาจะมผีล 30 วนั
ภายหลงัการแจง้โดยลายลกัษณ์อกัษรของฝ่ายทีต่อ้งการบอกเลกิสญัญา 
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บรษิทัฯ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น Salesforce Partner ระดบั Summit ซึง่เป็นระดบัสงูสดุ โดยมสีทิธปิระโยชน์ ดงันี้  

สิทธิประโยชน์ รำยละเอียด  ระดบัท่ีได้รบั1 
ด้ำนกำรพฒันำและ
ออกแบบ  

มสีทิธริ่วมงำน Partner Forums  ทุกระดบั  

สำมำรถเขำ้ถงึ Simple Demo Orgs (SDOs) ส ำหรบักำร
ฝึกอบรม และ Marketing Cloud ส ำหรบักำรทดลองใช ้

ทุกระดบั 

ม ีPartner Success Managers สนบัสนุน เพื่อขบัเคลื่อน
ควำมส ำเรจ็และควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ในโครงกำรต่ำงๆ  

ระดบั Summit เท่ำนัน้ 

ไดร้บัใบอนุญำตในกำรใชโ้ปรแกรม CRM และ My Trailhead 
ส ำหรบักำรด ำเนินธุรกจิ  

CRM – ทุกระดบั 
My Trailhead – ระดบั 

Summit เท่ำนัน้ 
ด้ำนกำรขำยและ
กำรตลำด 

ไดร้บัค่ำแนะน ำ จำกกำรแนะน ำลกูคำ้ในงำนบรกิำรดำ้นที่
ปรกึษำต่ำงๆ ผ่ำนเครอืขำ่ยพนัธมติร  

ทุกระดบั 

สำมำรถเขำ้ถงึ AppExchange Marketing Program (AMP) 
ส ำหรบักำรท ำ Co-marketing ซึง่เป็นโปรแกรมทีส่ำมำรถใช้
เครื่องมอืจำกแพลตฟอรม์อื่นได ้ 

ทุกระดบั 

ไดร้บักำรบรกิำร Digital Marketing เตม็รปูแบบ  ระดบั Summit เท่ำนัน้ 
ไดร้บักำรบรกิำรจำก Google Ads  ระดบั Summit เท่ำนัน้ 
ม ีPartner Account Manager (PAM) ดแูลอย่ำงใกลช้ดิ ระดบั Summit เท่ำนัน้ 

ด้ำนกำรบริกำรและกำร
สนับสนุน 

ไดร้บักำรสนบัสนุนในกำรแกไ้ขปญัหำทำงเทคนิค แบบไม่
จ ำกดัจ ำนวนครัง้ โดยไมม่คี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ 

ตัง้แต่ระดบั Crest  
ขึน้ไป 

ไดร้บับตัรก ำนลั เพื่อครอบคลุมค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบรบัรอง 
15 ใบ  

ระดบั Summit  

ไดร้บัสว่นลดรอ้ยละ 30 ในกำรสอบรบัรองและกำรฝึกอบรม  ระดบั Summit 
มคีุณสมบตัเิป็นคณะกรรมกำรทีป่รกึษำพนัธมติร มสีทิธใิน
กำรใหข้อ้เสนอแนะส ำหรบัโปรแกรม Salesforce และ
พนัธมติรอื่น  

ตัง้แต่ระดบั Ridge  
ขึน้ไป  

ไดร้บักำรตอบสนองจำกกำรสนบัสนุนทำงเทคนิคทีเ่รว็ขึน้ 
โดยมกีำรสนบัสนุนทำงโทรศพัท ์24*7 

ตัง้แต่ระดบั Crest 
ขึน้ไป 

หมายเหต:ุ 1 ระดบั Salesforce partner มทีัง้หมด 4 ระดบั ไดแ้ก่ Base, Ridge, Crest และ Summit โดยเรยีงจากระดบัต ่าสุดไปสูงสุด 
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ชื่อสญัญา Google for Work & Google for Education Commercial Partner Agreement  
ตวัแทนจ าหน่าย บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
คู่สญัญา Google Asia Pacific Pte. Ltd. (“Google”) 
อายุสญัญา สญัญามีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวนัที่ยกเลิกสญัญา โดย

คู่สญัญาสามารถยกเลกิสญัญาไดโ้ดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 90 วนัล่วงหน้า หรอื 
หากมเีหตุการณ์อื่นๆ ที่เป็นเหตุให้สญัญาถูกยกเลกิ เช่น การผดิสญัญาอย่างร้ายแรง 
และไม่ไดร้บัการแกไ้ขภายใน 30 วนั เป็นตน้ 

สาระส าคญัของสญัญา - Google แต่งตัง้และอนุญาตใหบ้รษิทัฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายอสิระ
แบบไม่ผูกขาด (non-exclusive) ของผลติภณัฑ์ที่อยู่ในรายชื่อ Product Schedule 
ทีไ่ดต้กลงร่วมกนัแก่ลกูคา้ตามพืน้ทีก่ารขาย  

- บริษัทฯ สามารถจ าหน่ายต่อ หรือขายผลิตภัณฑ์ของ Google พร้อมไปกับ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์อง Google ดงักล่าว 

- บริษัทฯ จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจในการท าการตลาดและ
สง่เสรมิผลติภณัฑใ์หล้กูคา้เป้าหมายในพืน้ทีท่ีก่ าหนด โดยบรษิทัฯ จะตอ้งพฒันาสือ่
สง่เสรมิการขายและรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

- บรษิทัฯ จะไม่ ขาย หรอืจ าหน่ายผลติภณัฑ ์Google ใหแ้ก่นิตบิุคคลใดๆ ทีไ่ม่อยู่ใน
พืน้ทีก่ารขาย 

- บรษิทัฯ (แต่ไม่รวมถงึผูร้บัเหมาชว่ง) สามารถใชแ้บรนด ์เครื่องหมาย ตามทีก่ าหนด
ไวใ้น Program Guide  

-  ในการจดัจ าหน่าย หรอืขายผลติภณัฑ ์Google บรษิทัฯ จะต้องจดัใหม้กีารเขา้ท า
สญัญากบัลกูคา้ทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้บรษิทัฯ จะตอ้งจดัใหม้สีญัญาในระดบัความรดักุม
เทยีบเคยีงกบัสญัญาของผลติภณัฑบ์รษิทัฯ เอง 

- บรษิัทฯ จะต้องส่ง Order Form ของ Google ในการสัง่ซื้อผลติภณัฑ์จาก Google 
และจะมผีลบงัคบัใชเ้มื่อมกีารตกลงกนัทัง้สองฝ่าย  
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ชื่อสญัญา Mulesoft Partner Agreement 
ตวัแทนจ าหน่าย บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
คู่สญัญา MuleSoft, Inc. (“MuleSoft”) 
อายุสญัญา - วนัทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใช ้1 มนีาคม 2559 โดยสญัญามอีายุ 1 ปี และสญัญาจะถูกต่อโดย

อตัโนมตัอิกี 1 ปี หากไมม่ฝ่ีายใดฝ่ายหนึ่งแจง้บอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหน้า 60 วนัก่อนหมดอายุสญัญา 

- สญัญาสามารถถูกยกเลกิไดท้นัทใีนกรณีทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึ่งเลกิกจิการ หรอืผดิสญัญา
อย่างรา้ยแรงและไม่ไดร้บัการแกไ้ขภายใน 30 วนั รวมถงึคู่สญัญาสามารถยกเลกิ
สญัญาไดต้ามความตอ้งการโดยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 90 วนัล่วงหน้า 

สาระส าคญัของสญัญา - ภายใต้ขอ้ตกลง บรษิทัฯ สามารถจ าหน่ายสทิธกิารใชซ้อฟต์แวร ์ท าการตลาด ไดร้บั
การอบรม ไดร้บับรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑข์อง MuleSoft 

- บรษิัทฯ รบัทราบและตกลงว่า MuleSoft จะเป็นเจ้าของกรรมสทิธิแ์ต่เพยีงผู้เดยีวใน
สนิทรพัย์ทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ของ MuleSoft เทคโนโลยีอื่นๆ ของ MuleSoft 
การปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ MuleSoft ที่ได้พัฒนาจากการ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ 

- คู่สญัญาสามารถใชเ้ครื่องหมายทางการค้า การบรกิาร ชื่อทางการคา้ โลโก้ ของอกี
ฝ่ายในการประชาสมัพนัธ ์เอกสารส่งเสรมิการขายผลติภณัฑ ์MuleSoft ตามนโยบาย
การใชเ้ครื่องหมายทางการคา้ของฝ่ายดงักล่าว 

- MuleSoft อาจมีการอ้างอิงชื่อของบริษัทฯ ว่าเป็นสมาชิกของโครงการคู่ค้าของ
MuleSoft (MuleSoft Partner Program) ในเอกสารประชาสมัพนัธ ์โบร์ชวัร์ รายงาน
ทางการเงนิ และเอกสารทางการตลาดอื่นๆ   
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ชื่อสญัญา Tableau Reseller Agreement  
ตวัแทนจ าหน่าย บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
คู่สญัญา Tableau Software, Inc. (“Tableau”) 
อายุสญัญา วนัทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใช ้8 กรกฎาคม 2563 โดยสญัญามอีายุ 1 ปี และสญัญาจะถูกต่อโดย

อัตโนมัติอีก 1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยกเลิกสญัญาเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้า 30 วนัก่อนหมดอายุสญัญา 

สาระส าคญัของสญัญา - Tableau ใหส้ทิธแิก่บรษิทัฯ ในการท าตลาดและจ าหน่ายสทิธกิารใชซ้อฟต์แวรข์อง 
Tableau แบบไม่ผูกขาด (Non-Exclusive) ไม่สามารถโอนสทิธใิหบุ้คคลอื่น (Non-
Transferable) และไม่สามารถน าสิทธิดังกล่าวไปให้สิทธิช่วงต่อได้ (Non-Sub-
Licensable)  

- ในการสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์จาก Tableau บริษัทจะต้องท าการสัง่ซื้อรูปแบบ Order 
Form และตอ้งไดร้บัการตอบรบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Tableau  

- คู่สญัญาสามารถใชเ้ครื่องหมายทางการคา้ การบรกิาร ชื่อทางการคา้ โลโก ้ของอกี
ฝ่ายในการประชาสมัพนัธ์ เอกสารส่งเสริมการขายของผลิตภณัฑ์ Tableau ตาม
นโยบายการใชเ้ครื่องหมายทางการคา้ของฝ่ายดงักล่าว 

- บริษัทฯ มีภาระในการเรียกเก็บเงินโดยตรงจากลูกค้า และเป็นผู้ ร ับความเสี่ยง
ทัง้หมดจากการผดินัดช าระเงนิของลูกค้า โดยบรษิัทฯ ยงัคงมภีาระหน้าที่ในการ
ช าระเงนิแก่ Tableau ตามทีร่ะบุในสญัญา โดยหากมกีารช าระเงนิล่าชา้จะต้องเสยี
ค่าบรกิารเพิม่รอ้ยละ 1.5 ต่อเดอืนของจ านวนทีต่อ้งช าระ 

- บริษัทฯ หรือ Tableau สามารถยกเลิกสญัญาได้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสญัญา
อย่างรา้ยแรง และไม่ไดร้บัการแกไ้ขภายใน 30 วนั โดยการยกเลกิสญัญาจะมผีล 30 
วนัภายหลงัการแจง้โดยลายลกัษณ์อกัษรของฝ่ายทีต่อ้งการบอกเลกิสญัญา 
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5.5.2  สญัญาเช่าอาคารส านกังาน  

ผูเ้ช่า บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั (“ผูเ้ช่า”) 
ผูใ้หเ้ช่า ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท (“CPNREIT” /  

“ผูใ้หเ้ช่า”) 
วตัถุประสงค ์ ผูเ้ช่ามคีวามประสงคจ์ะเช่าสถานทีเ่พื่อใชเ้ป็นส านักงานในการประกอบธุรกจิในรูปแบบ

ส านกังาน IT ภายใตช้ื่อบรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั 
ระยะเวลาของสญัญา - ระยะเวลา 3 ปี โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 และสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2564 โดยผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
90 วนัก่อนวนัสิน้สดุสญัญาเช่า  

- ในกรณีทีม่กีารต่อสญัญาเช่า เงือ่นไขต่างๆ ทีร่ะบุในสญัญาเช่า เช่น ค่าเช่า ค่าใช้
บรกิาร และเงื่อนไขอื่นๆ จะตอ้งไดร้บัการลงนามจากทัง้สองฝ่ายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
60 วนัก่อนวนัสิน้สดุสญัญาเช่า 

สาระส าคญัของสญัญา - ผูใ้หเ้ช่าตกลงทีจ่ะใหผู้เ้ช่าท าการเช่าพืน้ทีใ่นอาคารเลขที ่TNB04-05 ชัน้ที ่19 ตกึ B 
อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร ์พระราม 9 เน้ือทีป่ระมาณ 514.38 ตารางเมตร 

- ผู้เช่าตกลงช าระเงินประกันค่าเช่าในจ านวนเท่ากบัค่าเช่า 3 เดือน รวมเป็นเงิน
จ านวน 619,570.71 บาท  

- ระหว่างอยู่ในระยะเวลาสญัญาเช่า ผูเ้ช่าจะไม่ท าการตกแต่ง เปลีย่นแปลง ปรบัปรุง 
พื้นที่เช่าก่อนที่จะได้รบัการอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ใหเ้ช่า ผู้เช่าสามารถ
ตดิตัง้ เคลื่อนยา้ย อุปกรณ์ เคาน์เตอร ์วสัดุ หรอืเครื่องใชไ้ฟฟ้าลอยตวั ทีจ่ าเป็นใน
การด าเนินธุรกิจ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพและโครงสร้างของอาคาร ทัง้นี้
แผนงานจะตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากผูใ้หเ้ช่า 

- ผูใ้หเ้ช่าตกลงรบัผดิชอบภาระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิตามทีก่ฎหมายก าหนด  

- ผูเ้ช่าตกลงรบัผดิชอบภาษมีลูค่าเพิม่ ค่าอากรแสตมป์ทีเ่กดิขึน้จากการเขา้ท าสญัญา
เช่า และภาษทีีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ เช่น ภาษป้ีาย   

- ผูเ้ช่ามหีน้าทีห่กัภาษี ณ ทีจ่่ายจากค่าเช่าทีช่ าระใหแ้ก่ผูเ้ช่า และน าส่งกรมสรรพกร
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด  

- ผูเ้ช่าจะใชพ้ืน้ทีเ่ช่าตามวตัถุประสงคแ์ละภายใตช้ื่อบรษิทัทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเช่า ผูเ้ช่า
ตกลงจะไม่ใชพ้ืน้ทีเ่ช่าส าหรบัวตัถุประสงคอ์ื่นๆ หรอืใชด้ าเนินกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย
หรอืผดิศลีธรรม 

- ตลอดระยะเวลาเช่า ผู้เช่าจะช าระเบี้ยประกันภัยและค่า ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
คุม้ครองความเสยีหายของทรพัยส์นิและอคัคภียั  
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5.5.3 กรมธรรม ์ 

ประเภทกรมธรรม ์ กรมธรรมป์ระกนัภยัเอสเอม็อธีุรกจิปลอดภยั 
วนัทีท่ าสญัญา 22 มนีาคม 2564 
 3 ปี (5 เมษายน 2564 ถงึ 5 เมษายน 2567) 
บรษิทัประกนัภยั บรษิทั ชบับส์ามคัคปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ผูเ้อาประกนัภยั บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่งตดิตัง้ตรงึตรา อุปกรณ์และเครื่องใชส้ านักงาน รวมเครื่องสง่

สญัญาณ 
จ านวนทุนประกนัภยั 5,400,000.00 บาท 
ความคุม้ครอง - ความสญูเสยีหรอืเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั ซึง่เกดิจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า แรง

ระเบดิของแก๊ส ภยัระเบดิ ภยัจากอากาศยาน ภยัจากควนั ภยัเนื่องจากน ้า ภยัการ
เฉี่ยวหรอืการชนของยวดยานพาหนะ ภยัจากการนดัหยุดงาน การจลาจล หรอืการ
กระท าอนัมเีจตนารา้ย (ยกเวน้การกระท าเพื่อผลทางการเมอืง ศาสนา หรอืลทัธิ
นิยม) ภยัต่อเครื่องไฟฟ้า ภยัน ้าท่วม ภยัลมพายุ ภยัลกูเหบ็ ภยัแผ่นดนิไหว หรอื 
ภูเขาไฟระเบดิ รวมถงึเงนิทดแทนการสญูเสยีรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยต่างๆ 

- ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อกระจกตดิตัง้ถาวร 
- ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายของเงนิภายในสถานทีเ่อาประกนัภยั 
- ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายจากการโจรกรรมต่อทรพัยส์นิภายในสิง่ปลกูสรา้ง 
อาคาร 

- ความรบัผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกทีเ่กดิขึน้โดยอุบตัเิหตุอนัเกีย่วกบักจิการ
หรอืธุรกจิภายในสถานทีเ่อาประกนัภยัหรอืเกดิจากการใชส้ถานทีเ่อาประกนัภยั 

 

5.6 สญัญาทางการเงิน 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2564 บรษิัทฯ มวีงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 1 ราย จ านวน 41.0 ล้าน
บาท โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

5.6.1 สญัญาสนิเชื่อ (วงเงนิสนิเชื่อกูเ้บกิเงนิเกนิบญัช)ี 

วนัทีข่องสญัญา 5 มถุินายน 2562 
ประเภทสนิเชื่อและวงเงนิ สนิเชื่อกูเ้บกิเงนิเกนิบญัช ีวงเงนิ 6,000,000 บาท  
วตัถุประสงค ์ เพื่อใชห้มุนเวยีนในกจิการ 
อตัราดอกเบีย้ ปีที ่1-2 คดิดอกเบีย้คงทีใ่นอตัรารอ้ยละ 5.5 ต่อปี  

ปีที่ 3 เป็นต้นไป คดิดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ MOR บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ซึ่งขณะท า
สญัญาฉบบันี้ อตัราดอกเบีย้ MOR เท่ากบัรอ้ยละ 7.12 ต่อปี  

หลกัประกนั  1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นผู้ค ้าประกันตามโครงการค ้า
ประกนัสนิเชื่อ SMEs  

2. กรรมการบรษิทั เป็นผูค้ ้าประกนัตามหนงัสญัญาฉบบันี้ ภายใตว้งเงนิเตม็จ านวนและ
แบบวธิทีีธ่นาคารก าหนด 

3. จ านองทีด่นิ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ ภายใต้วงเงนิจ านองและแบบวธิกีารทีธ่นาคาร
ก าหนด 
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เงื่อนไขอื่นๆ  เงื่อนไขเป็นไปตามระเบยีบธนาคารทุกประการ 
 

5.6.2 สญัญาสนิเชื่อ (วงเงนิสนิเชื่อออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ) 

วนัทีข่องสญัญา 5 มถุินายน 2562 
ประเภทสนิเชื่อและวงเงนิ สนิเชื่อออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ วงเงนิ 5,000,000 บาท  
วตัถุประสงค ์ เพื่อเป็นวงเงนิหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ 
อตัราดอกเบีย้ ปีที ่1-2 คดิดอกเบีย้คงทีใ่นอตัรารอ้ยละ 5.5 ต่อปี  

ปีที่ 3 เป็นต้นไป คดิดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ MOR บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ซึ่งขณะท า
สญัญาฉบบันี้ อตัราดอกเบีย้ MOR เท่ากบัรอ้ยละ 7.12 ต่อปี  

หลกัประกนั  1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นผู้ค ้าประกันตามโครงการค ้า
ประกนัสนิเชื่อ SMEs  

2. กรรมการบรษิทั เป็นผูค้ ้าประกนัตามหนังสญัญาฉบบันี้ ภายใต้วงเงนิและแบบวธิทีี่
ธนาคารก าหนด 

3. จ านองทีด่นิ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ ภายใต้วงเงนิจ านองและแบบวธิกีารทีธ่นาคาร
ก าหนด 

เงื่อนไขอื่นๆ  - กำรเบกิเงนิกูแ้ต่ละครัง้ จะตอ้งมเีอกสำรทำงกำรขำยสนิคำ้แก่ลกูคำ้ เช่น ลกูหนี้
กำรคำ้ ใหม้ใีบสัง่ซือ้/สัง่จำ้ง หรอืสญัญำจำ้งกบัใบแจง้หนี้ หรอืใบสง่ของ หรอืใบเสรจ็ 
มำประกอบกำรเบกิเงนิกู ้โดยใหเ้บกิเงนิกูไ้ดร้อ้ยละ 80 ของมลูค่ำตำมเอกสำร
ทำงกำรคำ้ และตัว๋สญัญำใชเ้งนิมกี ำหนดใชเ้งนิไม่เกนิ 90 วนั 

- เงื่อนไขเป็นไปตามระเบยีบธนาคารทุกประการ 
 

5.6.3 สญัญาสนิเชื่อ (วงเงนิสนิเชื่อหนงัสอืค ้าประกนั) 

วนัทีข่องสญัญา 5 มถุินายน 2562 
ประเภทสนิเชื่อและวงเงนิ สนิเชื่อกูห้นงัสอืค ้าประกนั วงเงนิ 20,000,000 บาท  
วตัถุประสงค ์ เพื่อใชส้ าหรบัการประกอบธุรกจิตามการคา้ปกต ิ
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมในการใหบ้รกิารรอ้ยละ 1.5 ต่อปี  
หลกัประกนั  1. กรรมการบรษิทั เป็นผูค้ ้าประกนัตามหนังสญัญาฉบบันี้ ภายใต้วงเงนิและแบบวธิทีี่

ธนาคารก าหนด 
2. จ านองทีด่นิ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ ภายใต้วงเงนิจ านองและแบบวธิกีารทีธ่นาคาร
ก าหนด 

เงื่อนไขอื่นๆ  - เพื่อใชย้ื่นซอง ค ้ำประกนัสญัญำ และผลงำน ต่อหน่วยงำนรำชกำร รฐัวสิำหกจิ และ
เอกชน  

- กรณีออกหนงัสอืค ้ำประกนั (L/G) ค ้ำประกนัสญัญำ ค ้ำประกนัผลงำนของโครงกำรที่
มมีลูค่ำงำนตัง้แต่ 36.0 ลำ้นบำท ลกูคำ้ตกลงใหโ้อนสทิธกิำรรบัเงนิ หำกผูว้่ำจำ้งรำย
ใดไม่สำมำรถโอนสทิธกิำรรบัเงนิใหธ้นำคำรได ้ใหล้กูคำ้ท ำหนงัสอืมอบอ ำนำจ/
ยนิยอมใหธ้นำคำรเป็นผูร้บัเงนิแทน  

- เงื่อนไขเป็นไปตามระเบยีบธนาคารทุกประการ 
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5.6.4 สญัญาสนิเชื่อ (วงเงนิสนิเชื่อแฟ็กเตอรงิ) 

วนัทีข่องสญัญา 5 มถุินายน 2562 
ประเภทสนิเชื่อและวงเงนิ สนิเชื่อแฟ็กเตอรงิ วงเงนิ 5,000,000 บาท  
วตัถุประสงค ์ เพื่อเป็นวงเงนิหมุนเวยีนในการด าเนินกจิการ โดยการรบัซื้อใบแจ้งหนี้ภายหลงัจาก

ลกูคา้ไดส้ง่มอบงานเรยีบรอ้ยแลว้ 
ค่าธรรมเนียม คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MOR ลบรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ซึง่ขณะท าสญัญาฉบบันี้อตัรา

ดอกเบีย้ MOR เท่ากบัรอ้ยละ 7.12 ต่อปี  
หลกัประกนั  กรรมการบริษัท เป็นผู้ค ้าประกนัตามหนังสญัญาฉบบันี้ ภายใต้วงเงนิและแบบวธิทีี่

ธนาคารก าหนด 
เงื่อนไขอื่นๆ  - กำรเบกิเงนิกูแ้ต่ละครัง้ จะตอ้งมเีอกสำรประกอบ ไดแ้ก่ ภำพถ่ำย/ส ำเนำสญัญำจำ้ง 

และใบ PO ภำพถ่ำย/ส ำเนำหนวัสอืแจง้สง่มอบงำน ภำพถ่ำย/ส ำเนำเอกสำร Sign-
Off และส ำเนำใบแจง้หนี้/ใบสง่ของ โดยใหเ้บกิเงนิกูไ้ดร้อ้ยละ 80 ของมลูค่ำลกูหนี้
กำรคำ้ทีน่ ำมำโอนสทิธเิรยีกรอ้งกำรรบัเงนิใหธ้นำคำร  

- ตัว๋แฟ็กเตอรงิแต่ละฉบบัมรีะยะเวลำไม่เกนิระยะเวลำเครดติตำมเอกสำรประกอยกำร
เบกิเงนิกูแ้ต่ตอ้งไม่เกนิ 180 วนั 

- รำยชื่อลกูหนี้กำรคำ้ในกำรรบัซือ้อยู่ในดุลพนิิจของธนำคำร 
- เงื่อนไขเป็นไปตามระเบยีบธนาคารทุกประการ 

 

5.6.5 สญัญาสนิเชื่อ (วงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศและ/หรอืวงเงนิป้องกนัความเสีย่ง) 

วนัทีข่องสญัญา 5 มถุินายน 2562 
ประเภทสนิเชื่อและวงเงนิ วงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศและ/หรอืวงเงนิป้องกนัความเสีย่ง จ านวน 5,000,000 

บาท  
วตัถุประสงค ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือป้องกันความผันผวนของ

สนิทรพัยอ์า้งองิ เช่น อตัราดอกเบีย้ ราคาน ้ามนั ฯลฯ ส าหรบัวงเงนิป้องกนัความเสีย่ง  
หลกัประกนั  กรรมการบริษัท เป็นผู้ค ้าประกนัตามหนังสญัญาฉบบันี้ ภายใต้วงเงนิและแบบวธิทีี่

ธนาคารก าหนด 
เงื่อนไขอื่นๆ  - เงื่อนไขเป็นไปตามระเบยีบธนาคารทุกประการ 

 

5.7 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ากดั (“บรษิทัฯ”) มนีโยบายการลงทุนและการก ากบัดแูลการด าเนินงานในบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วม ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

• นโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

บรษิทัฯ จะลงทุนในบรษิทัอื่น ๆ ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิเช่นเดยีวกบัธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ 
หรอืลงทุนในกจิการที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั หรอืเป็นกจิการที่สนับสนุนกจิการของบรษิัทฯ รวมถึงกจิการที่
สอดคล้องกบัเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และ
สนับสนุนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั เสรมิสรา้งความมัน่คง และผล
การด าเนินงานของบรษิทัฯ  
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โดยการอนุมตัิการลงทุนดงักล่าวจะต้องได้รบัการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัทิีก่ าหนด 

• นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัฯ จะส่งตวัแทนของบรษิทัฯ ซึง่
มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมของบรษิทัฯ ดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการ 
ผู้บรหิารระดบัสูง หรอืบุคคลใด ๆ ของบรษิัทฯ ที่ปราศจากผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกจิของบรษิัทย่อยและ
บรษิัทร่วมเหล่านัน้ โดยการส่งตวัแทนเพื่อเป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมดงักล่าวให้เป็นไปตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอืขอ้ตกลงร่วมกนัในกรณีของบรษิัทร่วม ทัง้นี้ กรรมการซึง่เป็นตวัแทน
ของบรษิัทฯ จะต้องมหีน้าที่ควบคุมหรอืมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายทีส่ าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ และท า
หน้าทีใ่นการก ากบัดูแลบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม ใหบ้รหิารจดัการ หรอืด าเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายที่
บรษิัทฯ ก าหนด เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วมที่เขา้ลงทุนได้ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบและ
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ ๆ รวมถงึ
จะต้องใช ้ ดุลยพนิิจตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใินเรื่องทีส่ าคญัของ
บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม ตลอดจนตอ้งรายงานผลการด าเนินงานใหบ้รษิทัทราบตามความเหมาะสม เพื่อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ และเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะตดิตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่าง
ใกลช้ดิ รวมถงึก ากบัใหม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลูและบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหบ้รษิทัฯ ตรวจสอบ   

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้
ลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามขอบเขตอ านาจอนุมตัดิ าเนินการทีก่ าหนด โดยคณะกรรมการบรษิทัจะท า
หน้าที่ในการพจิารณาแต่งตัง้ตวัแทน ซึ่งมคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิ เพื่อท าหน้าที่เป็น
ตวัแทนของบรษิทัฯ ในการก ากบัดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าวต่อไป 
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6.  โครงการในอนาคต 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมแีผนขยำยธุรกจิทัง้ในสว่นธุรกจิปจัจุบนัและธุรกจิใหม่ ดงัน้ี 

6.1. ขยายสาขาไปยงัต่างประเทศ 

บรษิทัฯ เลง็เหน็โอกำสในกำรเตบิโตของธุรกจิในต่ำงประเทศ และไดต้ัง้เป้ำหมำยในกำรเป็นผูน้ ำกำรใหบ้รกิำร
ด้ำน Digital transformation และกำรติดตัง้ระบบ Customer Relationship Management  (“CRM”) แบบครบวงจร
โดยเฉพำะในภูมภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ริม่จดัตัง้บรษิทัย่อยทีน่ครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนำมแลว้
เมื่อปี 2562 ทีผ่่ำนมำ และไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย (Reseller Partner) ของ Salesforce เป็นรำยแรกใน
ประเทศเวยีดนำมในเดอืนธนัวำคม 2563 ทัง้นี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ – 19 ในช่วงปี 
2563 ทีผ่่ำนมำ ท ำใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีุปสรรคดำ้นกำรเดนิทำงและกำรท ำตลำด ยงัไม่สำมำรถเริม่ด ำเนินกำร
ได้ตำมแผนที่วำงไว ้อย่ำงไรกด็ ีจำกกำรที่ประเทศเวยีดนำมเป็นประเทศทีม่อีตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิทีส่งูอย่ำง
ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำ ท ำให้บรษิัทฯ ยงัเชื่อมัน่ว่ำประเทศเวยีดนำมเป็นตลำดที่มศีกัยภำพในกำรเตบิโตสูง โดยมี
ประมำณกำรเตบิโตของ ซอฟตแ์วร ์ปี 2021 – ปี 2024 รอ้ยละ 13.00 (อา้งองิจาก: Fitch Solutions - Industry Reports, 
Industry Forecast (IT/Computers Report Vietnam Information Technology Forecast - Vietnam - Q4 2020)) และจะ
เป็นหนึ่งในตลำดทีจ่ะช่วยขยำยโอกำสทำงธุรกจิใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงมนียัส ำคญัต่อไป 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ คำดว่ำจะเริม่ท ำกำรตลำดและขยำยกำรใหบ้รกิำรในประเทศเวยีดนำมไดต้ัง้แต่ปี  2564 – 2566
โดยแหล่งเงนิทุนหลกัในกำรท ำกำรตลำด เงนิลงทุน และเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำร ซึง่ครอบคลุมถงึกำร
ว่ำจำ้งบุคลำกรทัง้คนไทยและชำวต่ำงชำตสิ ำหรบักำรใหบ้รกิำรทีต่่ำงประเทศ จะใช้เงนิส่วนหนึ่งทีไ่ดจ้ำกกำรออกและ
เสนอขำยหุน้ต่อประชำชนครัง้นี้  

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดอ้ยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำถงึโอกำสในกำรลงทุนและขยำยกำรใหบ้รกิ ำรไปยงัประเทศ
อื่นๆ ในกลุ่ม CLMV ไดแ้ก่ กมัพูชำ ลำว เมยีนมำร ์และเวยีดนำม โดยจะพจิำรณำถงึควำมเป็นไปไดใ้นกำรประกอบ
ธุรกจิดว้ยควำมระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถเตบิโตอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์
สงูสดุของผูถ้อืหุน้เป็นส ำคญั  

บรษิัทฯ คำดว่ำจะใช้เงนิลงทุนไปยงัสำขำต่ำงประเทศประมำณไม่เกนิ 25.00 ล้ำนบำท และคำดว่ำจะสำมำถ
ด ำเนินกำรไดภ้ำยในไตรมำส 4 ปี 2565 

 

6.2. การลงทุนและพฒันาผลิตภณัฑ ์

บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยในกำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรเพื่อตอบสนองต่อทุกควำมตอ้งกำรของผูป้ระกอบกำรซึง่
เป็นลูกคำ้ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสุด จงึไดมุ้่งมัน่ในกำรพฒันำผลติภณัฑต่์ำงๆ ขึน้ เพื่อเป็นกำรต่อยอด
กับซอฟท์แวร์หลักที่บริษัทฯ ให้บริกำรติดตัง้ให้แก่ลูกค้ำในปจัจุบัน เพื่อให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนในแต่ละ
ภำคอุตสำหกรรม และเพิ่มประสทิธภิำพในกำรใช้งำนของลูกค้ำได้มำกขึน้ เช่น แอพพลิเคชัน่ส ำหรบักลุ่มสถำบนั
กำรเงนิ หรอืกลุ่มผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ เป็นต้น หรอืกำรพฒันำผลติภณัฑต์ำมลกัษณะกำรใชง้ำน เช่น โปรแกรม 
Salesforce-Line Integration โปรแกรม Tenant Management โปรแกรม Omni Channel Package และ โปรแกรม 
Telesales Management เป็นต้น โดยกำรพฒันำผลติภณัฑด์งักล่ำวจะช่วยใหส้ำมำรถตอบโจทยก์ำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ได้
ดขีึน้ ภำยในระยะเวลำทีเ่รว็ขึน้ และมตี้นทุนทีล่ดลง ซึง่จะท ำใหเ้กดิประโยชน์ทัง้กบัลูกคำ้และบรษิทัฯ เอง โดยคำดว่ำ
รำยได้จำกกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ดงักล่ำว จะสำมำรถเติบโตและมีสดัส่วนรำยได้ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นยัส ำคญั ในอนำคต     
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กำรลงทุนและพฒันำผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ดงักล่ำว คำดว่ำจะมรีะยะเวลำด ำเนินกำรในช่วงปี 2564 – 2566 
โดยแหล่งเงนิทุนหลกัจะมำจำกกำรระดมทุนเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนต่อประชำชนครัง้แรก (IPO) 

บรษิทัฯ คำดว่ำจะใชเ้งนิลงทุนในกำรลงทุนและพฒันำผลติภณัฑป์ระมำณไม่เกนิ 25.00 ลำ้นบำท และคำดว่ำจะ
สำมำถด ำเนินกำรไดภ้ำยในไตรมำส 4 ปี 2565 

 

6.3. การลงทุนกบัพนัธมิตรทางธรุกิจหรอืธรุกิจอ่ืนเพื่อเสริมสรา้งศกัยภาพทางธรุกิจ 

นอกจำกควำมมุ่งมัน่ในกำรขยำยธุรกจิตำมได้กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว บรษิัทฯ ยงัมแีผนในกำรเขำ้ร่วมลงทุนกบั
พนัธมิตรที่จะสำมำรถช่วยเสริมสร้ำงศกัยภำพทำงธุรกิจให้กบับริษัทฯ เพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้
สำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื  

โดยบรษิทัฯ จะท ำกำรศกึษำโอกำสทีจ่ะเขำ้ไปร่วมลงทุนในบรษิทัอื่นซึง่มธีุรกจิทีส่ำมำรถต่อยอด (Synergy) กบั
ธุรกจิหลกัปจัจุบนัของบรษิทัฯ  เช่น กำรเขำ้ลงทุนร่วมกบับรษิทัอื่นในกำรสรำ้งธุรกจิ หรอืเพื่อใหส้ำมำรถใหบ้รกิำรแก่
ลกูคำ้ไดค้รบวงจรมำกขึน้  และ/หรอื กำรขยำยกำรใหบ้รกิำรในต่ำงประเทศผ่ำนกำรลงทุนร่วมกบัพนัธมติรทอ้งถิน่ โดย
คำดว่ำจะด ำเนินกำรได้ภำยในปี 2566 ซึ่งแหล่งเงนิทุนหลกัจะมำจำกกำรระดมทุนเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนต่อประชำชน
ครัง้แรก (IPO) 

อย่ำงไรกด็ ีกำรลงทุนกบัพนัธมติรทำงธุรกจิหรอืธุรกจิอื่นเพื่อเสรมิสรำ้งศกัยภำพทำงธุรกจินัน้ ขึน้อยู่กบัโอกำส
ทำงธุรกจิและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเป็นส ำคญั ซึ่งกำรพจิำรณำเขำ้ร่วมลงทุนในธุรกจิหรอืกจิกำรต่ำงๆ จะต้อง
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทั เพื่อสรำ้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยในกรณีทีก่ำรลงทุนมคีวำมเสีย่ง 
บรษิทัฯ อำจพจิำรณำชะลอแผนกำรลงทุนออกไป และไม่เป็นไปตำมแผนกำรลงทุนทีก่ ำหนดไว ้ 

ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิัทฯ พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำกำรลงทุนในธุรกจิต่ำงๆ มโีอกำสในกำรสร้ำงผลตอบแทนให้แก่
บรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงเหมำะสม บรษิทัฯ จะน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิำรณำ
อนุมตัต่ิอไป ตำมอ ำนำจอนุมตัดิ ำเนินกำร และต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตำมกฏหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทัง้กฏหมำยและกฏเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มคีูค่วำมหรอืคู่กรณี ในคดดีงัต่อไปนี้ 

1. คดทีีอ่ำจมผีลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีม่จี ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผู้
ถอืหุน้  

2. คดทีีก่ระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงมนีัยส ำคญั แต่ไม่สำมำรถประเมนิผลกระทบ
เป็นตวัเลขได ้
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8. ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

8.1  ข้อมูลทัว่ไป 

8.1.1  ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัฯ 

ชื่อบรษิทั  : บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่33/4 อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร ์แกรนด ์พระรำมเกำ้  
(อำคำรบ)ี ชัน้ที ่19 ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ                                                   : ที่ปรึกษำด้ำน Digital Transformation ให้บริกำรแบบครบวงจรใน
ดำ้นกำรบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลูกคำ้ (CRM), กำรวเิครำะห์
ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล และมีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ
เกี่ยวกบัระบบ CRM ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce และเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยซอฟต์แวร์ของบริษัทชัน้น ำ เช่น Salesforce Google 
MuleSoft และ Tableau 

เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0107564000162 

โทรศพัท ์ : 02-116-5081 

โทรสำร  : 02-116-5082 

เวป็ไซดบ์รษิทั : www.beryl8.com 

ทุนจดทะเบยีน : 100,000,000 บำท 

ทุนช ำระแลว้ : 75,000,000 บำท 

จ ำนวนหุน้สำมญั  : 200,000,000 หุน้ 

จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้ : 150,000,000 หุน้ 

มลูค่ำหุน้ทีต่รำไว ้  : หุน้ละ 0.50 บำท 
 
8.1.2 รำยละเอยีดของนิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ทำงตรงตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุน้ทีช่ ำระแลว้ 

(1) ชื่อบรษิทั  : Beryl 8 Plus Company Limited (Vietnam)  

(บรษิทั เบรลิ 8 พลสั เวยีดนำม จ ำกดั) 

 ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจิทีป่รกึษำและผูบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยทีีมุ่่งเน้นดำ้น
คลำวดโ์ซลชูัน่ (Cloud Solutions) ทีป่ระเทศเวยีดนำม 

 ทีต่ัง้ส ำนกังำน : Office 3, 9B Thai Van Lung Street, Ben Nghe Ward, District 
1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0316058895 

 ทุนจดทะเบยีน : 2,314,500,000 เวยีดนำมดอง หรอืประมำณ 3,084,000 บำท 

http://www.beryl8.com/


  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.2.8 หน้ำที ่2 

 ทุนช ำระแลว้ : 2,314,500,000 เวยีดนำมดอง หรอืประมำณ 3,084,000 บำท 

 สดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 100.0 

 โทรศพัท ์ : +84-93-772-3868 

 โทรสำร  : - 

  

(2) ชื่อบรษิทั  : Beryl 8 Plus, Inc.* 

 ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจิทีป่รกึษำและผูบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยทีีมุ่่งเน้นดำ้น
คลำวดโ์ซลชูัน่ (Cloud Solutions) ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ 

 ทีต่ัง้ส ำนกังำน : 660 4th Street, #197 San Francisco, California 94107, USA  

 เลขทะเบยีนบรษิทั  : C3823343 

 ทุนจดทะเบยีน : 12,600 ดอลลำรส์หรฐั หรอืประมำณ 437,000 บำท 

 ทุนช ำระแลว้ : 12,600 ดอลลำรส์หรฐั หรอืประมำณ 437,000 บำท 

 

 สดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ : รอ้ยละ 100.0 

 โทรศพัท ์ : - 

 โทรสำร  : - 

 * ปจัจุบนัอยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรปิดบรษิทั ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่28 มนีำคม 2562  
 

 
8.1.3 นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์

บรษิทั : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 14 ถนนรชัดำภเิษก แขวง
ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท ์ : 02-229-2800 

โทรสำร  : 02-359-1259 
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8.1.4 ผูส้อบบญัช ี

บรษิทั : บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่193/136-137 อำคำรเลครชัดำ ออฟฟิศคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 33 ถนนรชัดำภเิษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท ์ : 02-264-0777 

โทรสำร  : 02-264-0789-90  
 
8.1.5 ผูต้รวจสอบภำยใน 

บรษิทั : บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนติ ิจ ำกดั 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่178 อำคำรธรรมนติ ิชัน้ 5 โซน B ซอยเพิม่ทรพัย ์(ประชำชื่น 20) ถนน
ประชำชื่น บำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 

โทรศพัท ์ : 02-596-0500 

โทรสำร  : 02-596-0539 
 
8.1.6 ทีป่รกึษำทำงกฎหมำย 

บรษิทั : บรษิทั ฮนัตนั แอนดรสู ์เคริท์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่1 อำคำร ควิ เฮำ้ส ์ลุมพนิ ีชัน้ 34  ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท ์ : 02-645-8800 

โทรสำร  : 02-645-8880 

 
8.1.7 ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 

บรษิทั : บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี ้จ ำกดั 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่179 อำคำรบำงกอกซติีท้ำวเวอร ์ชัน้ 25-26, 29  ถนนสำทรใต ้ 
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท ์ : 02-343-9500 

โทรสำร  : 02-343-9683 

 
8.2  ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

- ไม่ม ี- 
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ส่วนท่ี 2.3 
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
9.  ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
 
9.1   จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

 บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีน ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2564 จ ำนวน 100,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 
200,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยเป็นทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช ำระแลว้จ ำนวน 75,000,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 150,000,000 หุ้น และภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนแก่ประชำชนในครัง้นี้
จ ำนวนไม่เกนิ 50,000,000 หุน้ โดยคดิเป็นหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำยโดยบรษิทัฯ ไม่เกนิรอ้ยละ 25.00 ของทุนจด
ทะเบยีนทัง้หมด บรษิทัฯ จะมทีุนจดทะเบยีนช ำระแลว้รวม 100,000,000 บำท คดิเป็นจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้สิน้ ไม่เกนิ 
200,000,000 หุน้   
 
9.2   ผูถ้ือหุ้น 

รำยชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนและภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่่อประชำชน 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้น 

ต่อประชาชน  
ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้น

ต่อประชาชน 
จ านวน (หุ้น) ร้อยละ จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. กลุ่มนำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ 99,275,894 66.18 99,275,894 49.64 
1.1   นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ 60,220,991  40.15  60,220,991   30.11  

1.2   นำงสำวพมิพก์ำนต์ ปญุญเจรญิสนิ1  29,064,903  19.38   29,064,903   14.53  

1.3   BE 24 Limited2,3 9,990,000   6.66  9,990,000  5.00  

2. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ  10,627,141   7.08   10,627,141   5.31  

3.  นำยวรวญิญ์ เทวนิทรภกัต ิ  10,409,693   6.94   10,409,693   5.20  

4. นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์  8,000,208   5.33   8,000,208   4.00  

5. นำงสำวอมลยำ ผุสสรำคม์ำลยั  7,229,496   4.82   7,229,496   3.61  

6. Salesforce Ventures LLC 4,5 (“SFV”)  5,000,116   3.33   5,000,116   2.50  

7. นำยวศนิ ศรศีุกร ี  3,462,684   2.31   3,462,684   1.73  

8. นำยนพดล โสธนกลุ   649,253   0.43   649,253   0.32  

9. นำงชำลกิำ โคมนิ  649,253   0.43   649,253   0.32  

10. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน  605,970   0.40   605,970   0.30  

11. ผูถ้อืหุน้อืน่ๆ จ ำนวน 18 รำย  4,090,292   2.73   4,090,292   2.05  

รวมก่อนเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 150,000,000 100.00 150,000,000 75.00 
12. ประชำชนทัว่ไป - - 50,000,000 25.00 
รวมหลงัเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน   200,000,000 100.00 

 

หมำยเหตุ: 1  นำงสำวพมิพก์ำนต์ ปุญญเจรญิสนิ เป็นคู่สมรสของนำยอภเิษก เทวนิทรภกัติ 
 2  BE 24 Limited เป็นนิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยของประเทศฮ่องกง เพื่อประกอบธุรกจิ กำรลงทุนในบริษัทต่ำงๆ (Holding Company) 

โดยมี BE Ventures Capital Limited เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ซึ่ง BE Venture Capital Limited เป็นนิติบุคคลที่จ ัดตัง้ขึ้นตำม
กฎหมำยของหมู่เกำะบรติชิเวอร์จนิ (The British Virgin Islands) เพื่อประกอบธุรกจิ กำรลงทุนในบรษิทัต่ำงๆ (Holding Company) โดยมนีำย
อภเิษก เทวนิทรภกัต ิ(“นำยอภเิษกฯ”) เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 
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3  กลุ่มนำยอภเิษกฯ มคีวำมประสงคจ์ะน ำหุน้สำมญัในส่วนที่ตนถอือยู่เสนอขำยต่อผูล้งทุนในสดัส่วนร้อยละ 8.00 ของทุนจดทะเบยีนหลงั IPO ซึง่
ประกอบไปด้วยหุ้นจำก BE 24 Limited จ ำนวนร้อยละ 5.00 และจำกส่วนของนำยอภิเษก เทวนิทรภกัติอีกร้อยละ 3.00 ต่อผู้ลงทุนที่เป็น 
Strategic investor จ ำนวน 4 รำย ไดแ้ก่ 1) นำยสถำพร งำมเรอืงพงศ ์2) นำยวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 3) บมจ. ดทิโต ้(ประเทศไทย) และ 4) บมจ. 
เทริ์นคยี์ คอมมูนิเคชัน่ เซอร์วสิ ในสดัส่วนร้อยละ 4.00 ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 1.00 และร้อยละ 1.00 ตามล าดบั ซึ่งแต่ละรำยไม่มคีวำมเกีย่วขอ้ง
กนั และไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่และโครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำร ซึ่งผูล้งทุนดงักล่ำวขำ้งต้นเป็นผูล้งทุนที่
คำดวำ่จะสำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้แก่บรษิทัฯ ได ้(Strategic Investor) และจะเสนอขำยในรำคำเดยีวกบัรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชน
ในครัง้นี้ โดยคำดวำ่จะด ำเนินกำรเสนอขำยในวนัแรกทีหุ่้นสำมญัของบรษิทัฯ เริม่ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์ผำ่นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
รำยใหญ่ (Trade Report – Big Lot) ในตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งกำรซื้อขำยดงักล่ำวไม่ถอืว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชน
เป็นครัง้แรกนี้ และหุน้สำมญัดงักล่ำวไม่อยู่ภำยใต้ขอ้จ ำกดักำรโอนใดๆ โดยภำยหลงัจำกกำรขำยหุน้ให้แก่ผูล้งทุนทัง้ 4 รำยนี้ กลุ่มนำยอภเิษก 
เทวนิทรภกัต ิจะมสีดัส่วนกำรถอืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 41.64 ของทุนจดทะเบยีนหลงักำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนในครัง้นี้ 

 4  SFV เป็นนิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของรฐัเดลำแวร์ สหรฐัอเมรกิำ เพื่อประกอบธุรกจิ กำรลงทุนในบรษิทัต่ำงๆ (Holding Company) 
โดยม ีSalesforce Holdings LLC เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 

 5  Salesforce Holdings LLC เป็นนิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของรฐัเดลำแวร์ สหรฐัอเมรกิำ เพื่อประกอบธุรกจิ กำรลงทุนในบรษิทัต่ำงๆ 
(Holding Company) โดยม ีSalesforce.com, inc. เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 

 
  

9.3  ข้อตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นใหญ่ 

 เมื่อวนัที ่15 ธนัวำคม 2563 กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ซึง่เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ SFV ไดท้ ำ
ขอ้ตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้ โดยคู่สญัญำทัง้หมดตกลงจะไม่ขำยหรอืโอนหุน้ในส่วนทีต่วัเองถอืครองอยู่ ณ วนัทีห่นังสอืชี้
ชวนมผีลบงัคบัใช ้ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 365 วนั นับแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เริม่ท ำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์. ทัง้นี้  เมื่อครบก ำหนด 180 วัน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท ำกำรซื้อขำยในตลำด
หลกัทรพัย์ ให้สำมำรถน ำหุ้นออกจำกส่วนทีถู่กหำ้มขำยได้ในสดัส่วนร้อยละ 25 ของส่วนที่ถูกห้ำมขำยดงัทีก่ล่ำวถงึ
ขำ้งตน้  
 ทัง้นี้ ณ วนัที ่7 กรกฎำคม 2564 SFV มหีุน้ทีถ่อืในบรษิทัฯ ทัง้หมดรวม 5,000,116 หุน้ และมจี านวนหุน้ทีต่กลง
จะไม่ขำยหรอืโอนในสว่นทีต่วัเองถอืครองอยู่ตำมขอ้ตกลงขำ้งตน้จ ำนวน 2,750,063 หุน้  
 โดยหุน้สามญัของ SFV ทีร่ะบุในขอ้ตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้นี้ ไม่ถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของการหา้มขายหุน้ (Silent 
period) ตามเกณฑท์ีเ่กีย่งขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
  
9.4 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

- ไม่ม ี- 
 
9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40.00 ของก ำไรสุทธจิำกงบเฉพำะ
กจิกำรภำยหลงัหกัภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคล และเงนิส ำรองต่ำงๆ ทัง้หมดแลว้ ทุกประเภทตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

อย่ำงไรกต็ำม กำรจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสม
อื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร ทัง้น้ี กำรจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปีจะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำล ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัอำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลไดเ้ป็นครัง้
ครำวเมื่อเหน็ว่ำบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี ำไรเพยีงพอทีจ่ะท ำเช่นนัน้ได ้และใหร้ำยงำนกำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำล
ดงักล่ำวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทรำบในครำวถดัไป 
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 10. โครงสรา้งการจดัการ 

10.1 คณะกรรมการบริษทั  

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรบรหิำร โดยมรีำยละเอยีดของคณะกรรมกำรแต่ละชุด ดงันี้ 

1) คณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 มีจ ำนวนทัง้หมด 9 ท่ำน โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำม
พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยข์อ้บงัคบัของบรษิทั และ
ไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึกำรขำดควำมเหมำะสมทีจ่ะได้รบัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรทีม่หำชนเป็นผู้
ถือหุ้นตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนดรวมทัง้เป็นผู้ที่มี
ประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิ และสำมำรถใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงตรงไปตรงมำและเป็นอสิระ โดย
มคีวำมรูค้วำมช ำนำญทีห่ลำกหลำยเหมำะสมกบัธุรกจิ ประกอบดว้ย 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / การ
ประชมุทัง้หมดภายหลงัเข้ารบั

ต าแหน่ง ปี 2563 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
 การประชมุทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัต าแหน่ง  
งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 

1. นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์ ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั 5/5 3/3 

2. นำยตรขีวญั บุนนำค กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5/5 3/3 

3. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

5/5 3/3 

4. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

5/5 3/3 

5. นำยกำนต์ ปญุญเจรญิสนิ กรรมกำร 5/5 3/3 

6. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ กรรมกำร 5/5 3/3 

7. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ กรรมกำร 5/5 3/3 

8. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน กรรมกำร 5/5 3/3 

9. นำยวศนิ ศรศีุกร ี กรรมกำร 4/5 3/3 
หมำยเหตุ: กรรมกำรบรษิทัทุกท่ำนผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบับทบำทหน้ำที่และทกัษะของกำรเป็นกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) แลว้ 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนัตำมหนงัสอืรบัรองของบรษิทัฯ คอื นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ          นำงสำว
นิธนิำถ สนิธุเดชะ นำยวศนิ ศรศีุกร ีนำยชอน เพลเยอร์  วูลฟ์แมน กรรมกำรสองในสีค่นน้ี ลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและ
ประทบัตรำส ำคญัของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 5 กนัยำยน 2561 ได้มมีติแต่งตัง้ นำงสำวอญัชล ี
อนิทรธ์ ำรง ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทั  

 
2) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2561 มีมติแต่งตัง้กรรมกำรอิสระและ

กรรมกำรตรวจสอบ ซึง่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง 
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ ลงวนัที ่30 กนัยำยน 2559 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิ) โดย ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
การประชุมทัง้หมดภายหลงั
เข้ารบัต าแหน่ง ปี 2563 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
การประชุมทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัต าแหน่ง 
 งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 

1. นำยตรขีวญั บุนนำค ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 2/2 
2. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 2/2 
3. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 2/2 

 
กรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทำงดำ้นบญัชแีละกำรเงนิเพยีงพอทีจ่ะท ำหน้ำทีส่อบทำนควำม

น่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิของบรษิทัฯ คอื นำยตรขีวญั บุนนำค (รำยละเอยีดและประวตักิรรมกำรตรวจสอบตำมเอกสำร
แนบ 1) โดยมนีำงสำวสนุิสำ ทองดยีิง่ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

 
3) ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่7/2561 เมื่อวนัที ่13 ธนัวำคม 2561 มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
การประชุมทัง้หมดภายหลงั
เข้ารบัต าแหน่ง ปี 2563 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
การประชุมทัง้หมดภายหลงั

เข้ารบัต าแหน่ง 
 งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 

1. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

2/2 2/2 

2. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

2/2 2/2 

3. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
ค่ำตอบแทน 

2/2 2/2 

หมำยเหตุ: นำงสำวอญัชล ีอนิทรธ์ ำรง เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 

4) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 13 ธนัวำคม 2561 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
การประชุมทัง้หมดภายหลงั
เข้ารบัต าแหน่ง ปี 2563 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / การ
ประชมุทัง้หมดภายหลงัเข้ารบั

ต าแหน่ง 
 งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 

1. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 4/4 2/2 
2. นำยตรขีวญั บุนนำค กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 4/4 2/2 
3. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 4/4 2/2 
4. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 4/4 1/1 
5. นำงสุภตัรำ สมิธำรำแกว้ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 3/4 2/2 
6. นำยวศนิ ศรศีุกร ี กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 3/4 1/1 
7. นำงสำวนฤภร ปิยะวณชิย ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 4/4 - 
8. นำยสนัต ิผลวำรนิทร ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 1/1 1/1 

หมำยเหตุ: ล ำดบัที่ 7 นำงสำวนฤภร ปิยะวณิชย ์ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และพนกังำน เมื่อวนัที ่31 ธนัวำคม 2563  
     ล ำดบัที่ 8 นำยสนัต ิผลวำรนิทร์ ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่6 สงิหำคม 2563 มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.3.10 หน้ำที ่3 

ล ำดบัที ่4,6 และ 8 นำยชอน เพลเยอร์ วลูฟ์แมน นำยวศนิ ศรศีุกร ีและนำยสนัต ิผลวำรนิทร ์ภำยหลงัมไิดเ้ป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง จำกกำรทบทวนและปรบั  
โครงสรำ้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 
2564 
นำงสำวสุนิสำ ทองดยีิง่ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

5) ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่6/2561 เมื่อวนัที ่5 กนัยำยน 2561 มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำร โดย ณ วนัที ่
30 มถุินำยน 2564 คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / การ
ประชมุทัง้หมดภายหลงัเข้ารบั

ต าแหน่ง ปี 2563 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ /  
การประชุมทัง้หมดภายหลงัเข้า

รบัต าแหน่ง 
 งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 

1. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 12/12 6/6 
2. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ กรรมกำรบรหิำร 12/12 6/6 
3. นำงสำวนฤภร ปิยะวณชิย ์ กรรมกำรบรหิำร 6/12 - 
4. นำงสุภตัรำ สมิธำรำแกว้ กรรมกำรบรหิำร 12/12 6/6 
5. นำยวศนิ ศรศีุกร ี กรรมกำรบรหิำร 12/12 6/6 
6. นำยสนัต ิผลวำรนิทร ์ กรรมกำรบรหิำร - 6/6 

หมำยเหตุ: ล ำดบัที่ 3 นำงสำวนฤภร ปิยะวณิชย ์ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรหิำร และพนกังำนบรษิัท เมื่อวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 
       นำงสำวอญัชล ีอนิทรธ์ ำรง เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

 

10.2 ผูบ้ริหาร 

วนัที ่30 มถุินำยน 2564 ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนพฒันำระบบ 
2. นำงสุภตัรำ สมิธำรำแกว้ ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 
3. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนพฒันำธุรกจิ (ต่ำงประเทศ) 
4. นำยวศนิ ศรศีุกร ี ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนขำย Solution 
5. นำยสนัต ิผลวำรนิทร ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนเตบิโตทำงธุรกจิ 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.3.10 หน้ำที ่4 

โครงสรา้งองคก์รของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ: 1 บรษิทัฯ วำ่จำ้งบรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบภำยในของบรษิทัฯ โดยมนีำงสำวกรกช วนสวสัดิเ์ป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
              2 นำงสำวสลลิ แสวงจุรธิรรม จะพน้ออกจำกต ำแหน่งวนัที่ 30 ตุลำคม 2564 โดยม ีนำยอนุสรณ์ เหล่ำรตันไพบูรณ์ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งแทนวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

Audit Committee 

คณะกรรมการบริษทั 

The Board of Directors 

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Committee 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
Chief Executive Officer 
นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ

เลขานุการบริษทั 

Corporate Secretary 

นำงสำวอญัชล ีอนิทรธ์ ำรง  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

Nomination and Remuneration Committee 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน1 

Internal Audit Department 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
Risk Management Committee 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 

สายงานเติบโตทางธรุกิจ 

Chief Growth Officer 
นำยสนัต ิผลวำรนิทร ์

ประธานเจ้าหน้าท่ี 

สายงานบญัชีและการเงิน 

Chief Financial Officer 
นำงสุภตัรำ สมิธำรำแกว้ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 

สายงานขาย Solution 

Chief Solution Sales Officer 
นำยวศนิ ศรศีุกร ี

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงาน 

พฒันาธรุกิจต่างประเทศ 

Chief Business Development Officer 
-International 

นำยชอน เพลเยอร ์วฟูลแ์มน 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 

สายงานพฒันาระบบ 

Chief Solution Delivery Officer 
นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ

(รกัษำกำร) 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

นำงสำวสลลิ แสวงรุจธิรรม2  
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

นำงสุภตัรำ สมิธำรำแกว้ 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.3.10 หน้ำที ่5 

10.3 เลขานุการบริษทั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั  6/2561 เมื่อวนัที ่5 กนัยำยน 2561 ไดม้มีตแิต่งตัง้ใหน้ำงสำวอญัชล ีอนิทรธ์ ำรง 
ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทัตัง้แต่วนัที ่ 5 กนัยำยน 2561 โดยเลขำนุกำรบรษิทัมขีอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำม
รบัผดิชอบทีก่ ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ทัง้นี้ หน้ำทีต่ำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบรษิทัมดีงันี้ 

1. ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด 
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตำมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัอิย่ำงถูกตอ้ง รวมถงึรำยงำนกำร
เปลีย่นแปลงในขอ้ก ำหนดกฎหมำยทีม่นียัส ำคญัแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร 

2. ตดิตำมและดูแลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศที่เกีย่วขอ้งตำมระเบยีบ ประกำศ และ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

3. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบยีนกรรมกำร 
(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ 
(ง) รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

4. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสี่วนได้เสยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผู้บรหิำร พร้อมทัง้จดัส่งส ำ เนำใหแ้ก่
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่บริษัทฯ ได้รบั
รำยงำนนัน้  

5. ติดตำมและดูแลให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏิบตัติำมมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบรษิัท และกำรด ำเนินกำรอื่นใดให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรอื
ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด และ/หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั 

7. ประสำนงำนใหบุ้คคลทีม่หีน้ำที่รบัผดิชอบ หรอืไดร้บัมอบหมำยตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แต่ไม่ได้เข้ำร่วมในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทได้รบัทรำบมติที่ประชุมคณะ กรรมกำรบริษัท เพื่อให้บุคคลดงักล่ำวสำมำรถ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

โดยที่นำงสำวอญัชล ีอนิทร์ธ ำรง ผ่ำนกำรอบรมในหลกัสูตรส ำหรบัเลขำนุกำรบรษิทั (Company Secretary 
Program (CSP)) รุ่นที่ 89/2018 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ซึ่งประวัติของผู้ด ำรงต ำแหน่ง
เลขำนุกำรบรษิทัปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

10.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2564 ได้มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2564 โดยพจิำรณำใหเ้หมำะสมกบับทบำท
หน้ำที่ควำมรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแลงำนของบรษิัทฯ และผ่ำนกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมโดยเปรยีบเทียบกบั



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.3.10 หน้ำที ่6 

อุตสำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที ่ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผดิชอบ รวมถงึประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บั
จำกกรรมกำรแต่ละท่ำนต่อบรษิทัฯ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 ค่าเบีย้ประชมุ  
ในปี 2563 

(บาท/คน/ครัง้) 

ค่าเบีย้ประชมุ 
ในปี 2564 

(บาท/คน/ครัง้) 
ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั 50,000 50,000 
กรรมกำรบรษิทัทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิำร 30,000 30,000 
กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร - - 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 40,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 30,000 30,000 

หมำยเหตุ :  กรรมกำรทีไ่ด้รบัค่ำตอบแทนรำยเดอืนในฐำนะผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนของบรษิทัฯ จะไม่มสีทิธใินกำรรบัเบี้ยประชมุ 

โดยในปี 2563 และในงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรชุดย่อย ดงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

รวม 

1. นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์ 250,000   250,000 
2. นำยตรขีวญั บุนนำค 150,000 160,000  310,000 
3. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ 150,000 120,000  270,000 
4. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ 150,000 120,000  270,000 
5. นำยกำนต์ ปญุญเจรญิสนิ 150,000   150,000 
6. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ 150,000   150,000 
7. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ     
8. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน     
9. นำยวศนิ ศรศีุกร ี     

รวม    1,400,000 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการประจ างวด 6 เดือนแรก ปี 2564 (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

รวม 

1. นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์ 150,000   150,000 

2. นำยตรขีวญั บุนนำค 90,000 80,000  170,000 

3. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ 90,000 60,000  150,000 

4. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ 90,000 60,000  150,000 

5. นำยกำนต์ ปญุญเจรญิสนิ 90,000   90,000 

6. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ 90,000   90,000 

7. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ     

8. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน     

9. นำยวศนิ ศรศีุกร ี     
รวม    800,000 
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10.4.2 ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 

บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนใหก้บัผูบ้รหิำรในปี 2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 ปี 2563 งวด 6 เดือนแรกปี 2564 
จ านวนผูบ้ริหาร (ราย) 6 5 
เงนิเดอืน โบนสั (ลำ้นบำท) 22.37 11.46 
เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี (ลำ้นบำท) 1.07 0.55 
ค่ำตอบแทนอืน่1 (ลำ้นบำท) 0.18 0.09 

รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท) 23.62 12.10 
หมำยเหตุ : 1 ค่ำตอบแทนอื่น ประกอบดว้ย เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม ค่ำคอมมชิชัน่ ค่ำรกัษำพยำบำล ค่ำประกนัชวีติและสุขภำพกลุ่ม เป็นตน้ 

 
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ครัง้ที่ 1/2564 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 11 

สงิหาคม 2564  และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2564 ได้
พจิำรณำโครงสรำ้งเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนของผูบ้รหิำร และเหน็ว่ำโครงสรำ้งผลตอบแทนดงักล่ำวเป็น
มำตรฐำน และมคีวำมเหมำะสมกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบและลกัษณะธุรกจิแลว้ โดยผ่ำนกำรพจิำรณำควำมเหมำะสม
โดยเปรยีบเทยีบกบัอุตสำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผดิชอบของแต่ละ
ต ำแหน่ง 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม 2564  ไดม้มีตกิำรจดัสรรหุน้สำมญั
เพิ่มทุน เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 
(หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2564 ไดพ้จิำรณำอนุมตัหิลกัเกณฑ์เกีย่วกบักำรจดัสรรหุน้ IPO ของบรษิทัฯ 
ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบรษิัทฯ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้พิจำรณำก ำหนด
สดัส่วนกำรจดัสรรหุน้ IPO ให้แก่กรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำนของบรษิัทฯ และพนักงำนของบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
ทัง้นี้ เมื่อรวมกบัจ ำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณแล้ว จะต้องมีจ ำนวนหุ้น IPO รวมกันไม่เกิน 
12,500,000 หุ้น หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ IPO ทัง้หมด รำคำเดยีวกนักบัรำคำเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering หรอื IPO) 

บรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้สำมญัใหม่ทีจ่ะเสนอขำยในครัง้นี้ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรรวมจ ำนวนไม่เกนิ 1,430,000 
หุน้ ในรำคำเดยีวกบัรำคำทีเ่สนอขำยหุ้นสำมญัใหม่แก่ประชำชนทัว่ไปโดยมรีำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีไ่ดร้บักำร
จดัสรรดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นท่ีได้รบัการจดัสรร

สงูสดุ ไม่เกิน (หุ้น) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นออก

ใหม่ท่ีเสนอขาย 

1. นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์ ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั 250,000 0.50 

2. นำยตรขีวญั บุนนำค กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

150,000 0.30 

3. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

150,000 0.30 

4. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

150,000 0.30 

5. นำยกำนต์ ปญุญเจรญิสนิ กรรมกำร 150,000 0.30 

6. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ กรรมกำร 150,000 0.30 

7. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 

150,000 
0.30 
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8. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ย
พฒันำธุรกจิ (ต่ำงประเทศ) 

50,000 0.10 

9. นำยวศนิ ศรศีุกร ี กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำที ่
สำยงำนขำย Solution 

100,000 0.20 

10. นำงสำวสุภตัรำ สมิธำรำแกว้ ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละ
กำรเงนิ 

80,000 0.16 

11.  นำยสนัต ิผลวำรนิทร ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนเตบิโต
ทำงธุรกจิ 

50,000 0.10 

รวม  1,430,000 2.86 

 
10.5 บุคลากร 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรบรหิำรและกำรพฒันำบุคลำกร เพื่อใหค้งไวซ้ึง่บุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ อนัจะเป็นพืน้ฐำนทีเ่สรมิสรำ้งศกัยภำพกำรแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

ในปี 2563 และ ณ 6 เดอืนแรกปี 2564 จ ำนวนพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (ไม่รวมผูบ้รหิำร) มทีัง้สิน้
จ ำนวน 162 คน และ 175 คนตำมล ำดบั โดยมีค่ำตอบแทนพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคดิเป็นจ ำนวนเงนิ
ทัง้สิน้ประมำณ 148.83 ลำ้นบำท และ 86.56 ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดจ ำนวนพนักงำนตำมฝ่ำยงำน และ
ค่ำตอบแทนบุคลำกร ดงันี้ 

ฝ่ายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
ฝำ่ยงำนเตบิโตทำงธุรกจิ 5 8 
ฝำ่ยงำนขำยโซลชู ัน่ 3 4 
ฝำ่ยงำนพฒันำธุรกจิต่ำงประเทศ 5 6 
ฝำ่ยงำนพฒันำระบบ 127 136 
ฝำ่ยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 13 14 
ส ำนกัเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 5 3 
ฝำ่ยตรวจสอบภำยใน 2 2 
เลขำนุกำรบรษิทั 2 2 
รวม 162 175 
   

ค่าตอบแทนบคุลากร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

เงนิเดอืน โบนสั และค่ำล่วงเวลำ (ล่ำนบำท) 140.37 80.78 
เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี (ลำ้นบำท) 4.83 3.18 
ค่ำตอบแทนอืน่ เช่น ประกนัสงัคม และสวสัดกิำรอื่น (ลำ้นบำท) 3.64 2.60 
รวมค่าตอบแทน (ล้านบาท) 148.83 86.56 

 
ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้มกีำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีภำยใต้กำรจดักำรของบรษิัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน  

ทสิโก ้จ ำกดั ใหเ้ป็นบรษิทัจดักำรกองทุน ตำมพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 เมื่อวนัที ่20 กนัยำยน 
2556 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่มขีอ้พพิำทด้ำนแรงงำนในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัมกีำร
อบรมและพฒันำศกัยภำพพนกังำน ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล โดยมเีน้ือหำ ดงันี้ 

1. บริษัทจะสนับสนุน และส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่บริษัทได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำ เพื่อยกระดับควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทกัษะควำมช ำนำญ ซึง่ส่งผลใหเ้จำ้หน้ำทีส่ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำก
ขึน้ 
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2. บรษิทัต้องท ำกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมและพฒันำของแต่ละฝ่ำยงำน พรอ้มทัง้จดัหำหลกัสตูร
ทัง้ภำยในและภำยนอกที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำร หน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบ และทกัษะที่จ ำเป็ นต่อกำร
ปฏบิตังิำนของบรษิทั และตอบสนองต่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทั 

3. ต้องจดัท ำแผนกำรฝึกอบรมและพฒันำ และงบประมำณส ำหรบักำรฝึกอบรมและพฒันำประจ ำปีใหส้อดคลอ้ง
กบัควำมต้องกำรและเป้ำหมำยของบริษัท โดยแผนและงบประมำณดงักล่ำวต้องได้รบักำรอนุมตัิจำกผู้มี
อ ำนำจตำมคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำรของบรษิทั กำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขใด ๆ ต้องไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจ
ตำมคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำรของบรษิทั 

4. บริษัทต้องท ำกำรเปรียบเทยีบค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมที่เกิดขึน้จริงกบังบประมำณ พร้อมทัง้รำยงำนให้
ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนต่ำง ๆ และ Chief Executive Officer รบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ 

5. บริษัทต้องก ำหนดวธิีกำรในกำรประเมนิผลควำมรู้ควำมเขำ้ใจของเจ้ำหน้ำที่หลงัเขำ้รบักำรฝึกอบรมและ
พฒันำ และตอ้งจดัใหม้กีำรประเมนิผลดงักล่ำวในทุกครัง้ 

6. บรษิทัต้องก ำหนดใหม้กีำรถ่ำยทอดควำมรูส้ ำหรบัเจำ้หน้ำทีท่ีเ่ขำ้รบักำรฝึกอบรม และพฒันำใหแ้ก่เจำ้หน้ำที่
อื่นในฝำ่ยงำนหรอืเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
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สว่นที ่2.3.11 หน้ำที ่1 

11.  การก ากบัดแูลกิจการ 
 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรปฏบิตัติำมขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี(Code of Best Practices) บรษิทัฯ จงึไดน้ ำหลกักำร

ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ซึง่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมำเป็นแนวทำง
ในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน และยงัท ำใหเ้กดิควำมโปร่งใสต่อนกัลงทุนอนั
จะท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภำยนอก 

11.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 9 มิถุนำยน 2564 มมีติอนุมตัินโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่เีป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิและเป็นบรรทดัฐำนใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนักงำนทุกคนของบรษิทัไดย้ดึถอืเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่โดยถูกจดัท ำขึน้ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี
ส ำหรบับรษิัทจดทะเบยีน (Corporate Governance Code หรอื “CG Code”) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพใน
กำรด ำเนินงำน และควำมโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท ำให้เกิดควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุ รกิจของบริษัทต่อ
บุคคลภำยนอก โดยนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัครอบคลุมหลกัปฏบิตั ิ8 ประกำร ดงันี้ 

หลกัปฏิบติั 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น า
องคก์รท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the 
Board) 

(1) คณะกรรมกำรบรษิทัต้องเขำ้ใจบทบำทและตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบในฐำนะผูน้ ำทีต่้องก ำกบัดแูล
ใหอ้งคก์รมกีำรบรหิำรจดักำรทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ 

• กำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบรษิทั 
• กำรก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจดัสรรทรพัยำกรส ำคญัเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบรษิทั 
• กำรตดิตำม ประเมนิผล และดแูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน โดยก ำกบัดูแลกิจกำรให้
น ำไปสูผ่ล (Governance Outcome) อย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

• สำมำรถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบกำรทีด่โีดยค ำนึงถงึผลในระยะยำว 
• ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธ ิและมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และ 
• ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
• เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันำหรอืลดผลกระทบดำ้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม 
• สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตป้จัจยักำรเปลีย่นแปลง 

(3) คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำร ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ
ระมดัระวงั (Duty of Care) และซื่อสตัยส์ุจรติต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) และดูแลใหก้ำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(4) คณะกรรมกำรเขำ้ใจขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขตกำร
มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน 
ตลอดจนตดิตำมดแูลใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและฝำ่ยจดักำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
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หลกัปฏิบติั 2 : ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน (Define 
the Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

(1) คณะกรรมกำรมหีน้ำที่ก ำหนดหรอืดูแลให้วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกจิกำร (Objectives) 
เป็นไปเพื่อควำมยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทีส่อดคลอ้งกบักำรสรำ้งคุณค่ำใหท้ัง้กจิกำร 
ลกูคำ้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 

(2) คณะกรรมกำรมหีน้ำทีก่ ำกบัดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะสัน้ 
กลำง หรอืยำว และ/หรอืประจ ำปีของกจิกำร สอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกั
ของกจิกำร โดยมกีำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชอ้ย่ำงเหมำะสม ปลอดภยั 

หลกัปฏิบติั 3 :  เสริมสรา้งคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนก ำหนดคุณสมบัติของ
กรรมกำรชุดต่ำง ๆ และเน้นคุณสมบัติที่หลำกหลำยทัง้ในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถในด้ำนที่เป็น
ประโยชน์กบับรษิทั รวมทัง้ก ำหนดใหก้ระบวนกำรในกำรสรรหำมคีวำมโปร่งใสเ่พื่อเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจใหก้บัผูถ้ือหุน้
และบุคคลภำยนอก โดยโครงสรำ้ง บทบำทหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัมดีงัต่อไปนี้ 

(1) โครงสรำ้งคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยบุคคลซึง่เป็นผูม้คีวำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่สำมำรถ
เอื้อประโยชน์ใหก้บับรษิัทโดยเป็นผู้มบีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององคก์ร 
ตลอดจนมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทให้
เป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว ้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม 
(1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด อนัจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรพจิำรณำและออกเสยีงในเรื่องต่ำง 
ๆ อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี้ กรรมกำรและผู้บรหิำรของบริษัทสำมำรถเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอื
ผู้บรหิำรของบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัอื่นได ้แต่ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยจะตอ้งแจง้ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหร้บัทรำบดว้ย 

คณะกรรมกำรบรษิัทยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อช่วยในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทั 
ดงันี้ 

• คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อ
ท ำหน้ำที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำร
บรหิำรงำน กำรควบคุมภำยในและกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้กำร
สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทั
เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถอื 

• คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบด้วยสมำชกิจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัใหเ้ป็นไป
ตำมนโยบำย แผนงำน ขอ้บงัคบั และค ำสัง่ใด ๆ รวมทัง้เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวภ้ำยใต้
กรอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

• คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท กรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรของ
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บรษิัทย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร พจิำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรของบริษัทย่อย และ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร เพื่อเสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำ
อนุมตั ิและ/หรอืน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัต่ิอไป (แลว้แต่กรณี)  

• คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดย
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมกำรอสิระ ทัง้นี้ใหป้ระธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละกำรเงนิเป็นกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงโดยต ำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good 
Governance) และถ่วงดุลอ ำนำจ (Check and Balance) และเพื่อก ำหนดนโยบำย
ด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้ก ำกบัดูแลให้มรีะบบหรอื
กระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิัทฯ อย่ำง
เหมำะสม 

คณะกรรมกำรบรษิัทได้มอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรด ำเนินกำรแต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำร
ควำมเสี่ยง ประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน ซึ่งเป็น ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ และพนักงำนของบรษิทัอย่ำงน้อย 1 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้
องคก์ร ก ำกบัดูแลใหม้ีระบบหรอืกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของ
บรษิทัอย่ำงเหมำะสม ก ำหนดกฎเกณฑแ์ละแนวทำงปฏบิตัใินดำ้นต่ำง ๆ รวมถงึก ำกบัดแูลใหอ้งคก์รมี
กำรด ำเนินงำนและปฏบิตัติำมนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีและน ำเสนอรำยงำนบรหิำร
ควำมเสีย่งและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัใหม้เีลขำนุกำรบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำร
บรษิทัโดยกำรใหค้ ำแนะน ำในเรื่องขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 

(2) บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิัทมคีวำมรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัท และมหีน้ำที่
ก ำหนดนโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทั รวมทัง้ก ำกบัดูแลใหก้ำรบรหิำรจดักำรเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและแนวทำงเพื่อประโยชน์ระยะยำวแก่ผูถ้อืหุน้ภำยใตก้รอบขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและ
หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ ขณะเดยีวกนักค็ ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทุก
ฝำ่ย ทัง้น้ี โดยมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรษิทั 

• นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

บริษัทได้จดัให้มีนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลกัษณ์
อักษร เพื่อน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำย
ดงักล่ำว ทัง้นี้ กำรจดัท ำคู่มอืกำรก ำกบัดแูลกจิกำรมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงแก่
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว โดยบรษิทัจะจดั
ใหม้กีำรทบทวนนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำทุกปี 
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• หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ 
บรษิัทมเีจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทอย่ำงโปร่งใส มคีุณธรรม มคีวำม
รบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัไดก้ ำหนด
ขอ้พงึปฏบิตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนกังำน
ยดึถอืเป็นหลกัในกำรปฏบิตั ิดงันี้  

(ก) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้  
(ข) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมสมัพนัธต่์อลกูคำ้ 
(ค) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมสมัพนัธต่์อคู่คำ้ คู่แขง่ทำงกำรคำ้ และเจำ้หนี้ 
(ง) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อพนกังำน 
(จ) จรรยำบรรณว่ำดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

ทัง้นี้  บริษัทจะประกำศและแจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบและปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครดั 

• ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

บรษิทัมนีโยบำยขจดัปญัหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ดว้ยควำม
ซื่อสตัยส์ุจรติ มเีหตุผลและเป็นอสิระภำยใต้กรอบจรยิธรรมทีด่ ีเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นส ำคัญ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่
พจิำรณำเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีของตนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งให้บรษิัททรำบ 
และตอ้งไม่เขำ้ร่วมกำรพจิำรณำ รวมถงึไม่มอี ำนำจอนุมตัใินรำยกำรดงักล่ำว 

บริษัทมีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกนั และรำยกำรที่มีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมำยหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

• กำรควบคุมภำยใน 

บรษิัทได้จดัให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในเพื่อกำรก ำกบัดูแลและกำรควบคุมภำยใน 
ทัง้ในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ โดยบริษัทมีกำรจดัจ้ำง
ผู้ตรวจสอบภำยในจำกภำยนอก (outsource) เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมนิ
ควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตำมแผนกำรตรวจสอบทีว่ำงไว ้

• กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บริษัทได้จัดให้มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้
องค์กร รวมทัง้กำรก ำกบัดูแลให้มรีะบบ หรอืกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่ำงเหมำะสม 

• รำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยมฝี่ำยบญัชแีละ
ผู้สอบบญัชีมำประชุมร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำร
บรษิัททุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบกำรเงนิรวมของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงนิ 
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(3) กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประเมนิตนเอง 

บรษิทัจดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมกีำรประชุมพเิศษเพิม่ตำม
ควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระประชุมชัดเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นประจ ำ บรษิัทจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหก้รรมกำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 
วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้เีวลำศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม เวน้
แต่กรณีมเีหตุจ ำเป็นเร่งด่วน และจะจดัใหม้กีำรบนัทกึรำยงำนกำรประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสำรที่
ร ับรองแล้วเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยในกำรประชุมทุกครัง้ ควรจัดให้มี
ผูบ้รหิำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มูลและรำยละเอยีดประกอบกำรตดัสนิใจทีถู่กต้อง
และทนัเวลำ 

ในกำรลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขำ้งมำก โดยใหก้รรมกำรหนึ่งคนมหีนึ่ง
เสยีง โดยกรรมกำรที่มสี่วนได้เสยีในวำระใดจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
วำระนัน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีหนึ่งเสยีงเป็น
เสยีงชีข้ำด 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัสนบัสนุนใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไขกำรด ำเนินงำน โดยมีกำรก ำหนดหวัข้อที่จะประชุมชดัเจนก่อนที่จะวดัผลกำร
ประเมนิดงักล่ำว เพื่อรวบรวมควำมเหน็และน ำเสนอต่อทีป่ระชุม  

(4) ค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำร คอื ค่ำตอบแทนรำยเดอืน และค่ำเบีย้ประชุม ทัง้นี้ กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร
บรษิทั จะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนรำยเดอืน เนื่องจำกไดร้บัค่ำตอบแทนในรูปของเงนิเดอืนแลว้ ในกำรนี้ 
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะตอ้งอยู่ในเกณฑเ์ฉลีย่เมื่อเทยีบกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนั โดยจะค ำนึงถงึ
ควำมเพยีงพอต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั สว่นผูบ้รหิำรจะไดร้บั
ผลตอบแทนที่เป็นเงนิเดอืนและโบนัสประจ ำปี โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็น
ส ำคญั  

ทัง้นี้ ค่ำตอบแทนรำยปีของคณะกรรมกำรและผู้บรหิำรรวมกนัจะต้องไม่เป็นจ ำนวนทีสู่งผดิปกติเมื่อ
เทยีบกบัผลตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรโดยเฉลีย่ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยจะค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 

ทัง้นี้  บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเพื่อพิจำรณำรูปแบบ และ
หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อน ำเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิ 

(5) กำรพฒันำกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำร 

คณะกรรมกำรบริษัทมนีโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มกีำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องในระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท เช่น กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ 
ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำร
ฝึกอบรมและใหค้วำมรูอ้ำจกระท ำเป็นกำรภำยในบรษิทั หรอืใชบ้รกิำรของสถำบนัภำยนอกกไ็ด้ 

ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรหรอืมกีรรมกำรเขำ้ใหม่ ฝำ่ยจดักำรจะจดัใหม้เีอกสำรและขอ้มลูที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรเขำ้ใหม่ รวมถงึจดัใหม้กีำรแนะน ำลกัษณะธุรกจิ และ
แนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมกำรใหม่ 
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คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้กีำรหมุนเปลีย่นงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยตำมควำมถนัดของผูบ้รหิำรและ
พนกังำน โดยพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็นหลกั โดยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจะ
ก ำหนดช่วงเวลำและพจิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวเพื่อเป็นแผนพฒันำและสบืทอดงำนของบรษิทั 
ทัง้นี้ เพื่อพฒันำผูบ้รหิำรและพนักงำนใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึน้และใหส้ำมำรถ
ท ำงำนแทนกนัได ้

หลกัปฏิบติั 4 :  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO 
and People Management) 

(1) คณะกรรมกำรมหีน้ำที่ด ำเนินกำรใหม้ัน่ใจว่ำ มกีำรสรรหำและพฒันำประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร หรอื
ผูบ้รหิำรระดบัสงูสุด และผูบ้รหิำรระดบัสงู ใหม้คีวำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ ำเป็น
ต่อกำรขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้ำหมำย 

(2) คณะกรรมกำรมหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนและกำรประเมนิผลทีเ่หมำะสม 
(3) คณะกรรมกำรควรเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ทีอ่ำจมีผลกระทบต่อกำรบรหิำรและ

กำรด ำเนินงำนของกจิกำร 
(4) คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ติดตำมดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีจ ำนวน ควำมรู้ ทักษะ 

ประสบกำรณ์ และแรงจงูใจทีเ่หมำะสม 

หลกัปฏิบติั 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture 
Innovation and Responsible Business) 

บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยใน ไดแ้ก่  

ผูถ้อืหุน้และพนักงำนของบรษิทั หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยนอก เช่น คู่คำ้ ลูกคำ้ เป็นต้น โดยบรษิทัตระหนักดวี่ำ
กำรสนับสนุนและขอ้คดิเหน็จำกผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรและกำรพฒันำธุรกจิ
ของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่ำว
ไดร้บักำรดแูลอย่ำงด ีนอกจำกนี้ ในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัไดค้ ำนึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝำ่ย 
ตำมแนวทำงดงัต่อไปนี้ 

ผูถ้อืหุน้ : บรษิัทจะด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใสและมปีระสทิธภิำพ โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้ง
ผลกำรด ำเนินงำนทีด่แีละกำรเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผู้
ถอืหุน้ในระยะยำว รวมทัง้ด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูดว้ยควำมโปร่งใสและเชื่อถอื
ไดต่้อผูถ้อืหุน้  

พนกังำน : บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอพนกังำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทน
ที่เหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรพฒันำทกัษะ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและศกัยภำพของพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรจดัอบรม กำร
สมัมนำ และกำรฝึกอบรม โดยให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึงกับพนักงำนทุกคน และ
พยำยำมสรำ้งแรงจูงใจใหพ้นักงำนทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถสงูใหค้งอยู่กบับรษิทั
เพื่อพฒันำองค์กรต่อไป อีกทัง้ยงัได้ก ำหนดแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชัน่ รวมทัง้ปลูกฝงัให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กำรหำ้มใชข้อ้มลูภำยในอย่ำงเคร่งครดั เป็นตน้ 

คู่คำ้ : บรษิัทมกีระบวนกำรในกำรคดัเลอืกคู่ค้ำโดยกำรให้คู่ค้ำแข่งขนับนข้อมูลที่เท่ำ
เทยีมกนั และคดัเลอืกคู่ค้ำด้วยควำมยุตธิรรมภำยใต้หลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิ
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และคัดเลือกคู่ค้ำของบริษัท นอกจำกนี้  บริษัทยังได้จัดท ำรูปแบบสัญญำที่
เหมำะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญำทุกฝำ่ย และจดัใหม้รีะบบตดิตำมเพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่ำได้มกีำรปฏบิตัิตำมเงื่อนไขของสญัญำอย่ำงครบถ้วน และป้องกนักำรทุจริต
และประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ โดยบรษิทัซือ้สนิคำ้จำก
คู่คำ้ตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้ ตลอดจนปฏบิตัติำมสญัญำต่อคู่คำ้อย่ำงเคร่งครดั 

ลกูคำ้ : บรษิัทรบัผดิชอบต่อลูกค้ำโดยกำรรกัษำคุณภำพและมำตรฐำนของกำรบริกำร 
รวมถึงกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้
มำกทีสุ่ด เพื่อมุ่งเน้นกำรสรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ในระยะยำว นอกจำกนี้ 
บริษัทยังให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรบริกำรของบริษัท รวมทัง้ยังจัดให้มี
ช่องทำงใหลู้กคำ้ของบรษิทัสำมำรถแจง้ปญัหำหรอืกำรให้บรกิำรทีไ่ม่เหมำะสม
เพื่อทีบ่รษิทัจะไดป้้องกนั และแกไ้ขปญัหำเกีย่วกบักำรบรกิำรของบรษิทัไดอ้ย่ำง
รวดเรว็ 

เจำ้หนี้ : บรษิัทจะปฏบิตัิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมสญัญำที่มต่ีอเจ้ำหนี้ เป็นส ำคญั รวมทัง้ 
กำรช ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและกำรดูแลหลกัประกนัต่ำง ๆ ภำยใต้สญัญำที่
เกีย่วขอ้ง 

คู่แขง่ : บริษัทประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขนัที่ดี มีจรรยำบรรณและอยู่ในกรอบของ
กฎหมำย รวมทัง้สนบัสนุนและสง่เสรมินโยบำยกำรแขง่ขนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม 

สงัคมและสว่นรวม : บริษัทใส่ใจและให้ควำมส ำคัญต่อควำมปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
คุณภำพชวีติของผูค้นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั และสง่เสรมิ
ให้พนักงำนของบรษิัทมจีติส ำนึกและควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม 
รวมทัง้จดัใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
อย่ำงเคร่งครดั นอกจำกนี้ บรษิทัพยำยำมเขำ้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่ำง ๆ ที่
เป็นกำรสรำ้งและรกัษำไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มและสงัคมตลอดจนส่งเสรมิวฒันธรรมใน
ทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัด ำเนินกจิกำรอยู่ 

นอกจำกนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบำะแสกำรกระท ำผิดทำง
กฎหมำย ควำมไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงนิ ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง หรอืกำรผดิจรรยำบรรณ
ธุรกจิของบรษิทั ผ่ำนกรรมกำรอสิระ หรอืกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัได ้ทัง้นี้ ขอ้มูลรอ้งเรยีนและเบำะแสที่
แจ้งมำยงับริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลบั โดยกรรมกำรอิสระหรอืกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรสัง่กำร
ตรวจสอบขอ้มลูและหำแนวทำงแกไ้ข (หำกม)ี และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป 

หลกัปฏิบติั 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

(1) คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน ซึง่
เป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบตัิและหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้
ก ำหนดหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทจะด ำเนินกำรให้มกีำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย
สมำชกิอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมกำรอสิระ 
ทัง้นี้ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละกำรเงนิเป็นกรรมกำรบรหิำร
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ควำมเสี่ยงโดยต ำแหน่ง เพื่อท ำหน้ำที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำหนดนโยบำย
บรหิำรควำมเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร ก ำกบัดูแลใหม้รีะบบหรอืกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำม
เสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่ำงเหมำะสม ก ำหนดกฎเกณฑแ์ละแนวทำงปฏบิตัใินดำ้น
ต่ำง ๆ รวมถึงก ำกบัดูแลให้องค์กรมกีำรด ำเนินงำนและปฏบิตัิตำมนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ีและน ำเสนอรำยงำนบรหิำรควำมเสีย่งและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  

(3) คณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยในทีค่รอบคลุมทุกดำ้นทัง้ดำ้นกำรเงนิ กำร
ปฏบิตังิำน กำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัใหม้กีลไกกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มปีระสทิธภิำพเพยีงพอในกำร ปกป้องรกัษำ และดูแลเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้
และสนิทรพัยข์องบรษิทัอยู่เสมอ   

(4) คณะกรรมกำรบรษิทัจะตดิตำมดูแลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้ไดร้ะหว่ำง
บรษิทักบัฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำร หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชน์อนัมคิวรใน
ทรพัยส์นิ ขอ้มูลและโอกำสของบรษิทั และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัใน
ลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

(5) คณะกรรมกำรมหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏบิตัดิำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอร์
รปัชนัทีช่ดัเจนและสื่อสำรในทุกระดบัขององคก์รและต่อบุคคลภำยนอก เพื่อใหเ้กดิกำรน ำไปปฏบิตัิได้
จรงิ รวมถงึจดัใหม้กีลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนและกำรด ำเนินกำรกรณีมกีำรชีเ้บำะแส 

หลกัปฏิบติั 7 :  รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and 
Financial Integrity) 

(1) บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่องบกำรเงนิของบรษิทั และสำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบควบคุม
ภำยใน รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิและรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบรษิัททรำบ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยงัสนับสนุนให้มกีำรจดัท ำค ำอธบิำยและกำร
วิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบ
กำรเงนิในทุกไตรมำส 

(2) ในภำวะทีก่จิกำรประสบปญัหำทำงกำรเงนิ หรอืมแีนวโน้มจะประสบปญัหำ คณะกรรมกำรจะตอ้งท ำให้
มัน่ใจได้ว่ำกจิกำรมแีผนในกำรแก้ไขปญัหำ หรอืมกีลไกอื่นที่จะสำมำรถแก้ไขปญัหำทำงกำรเงนิได้ 
ทัง้นี้ ภำยใตก้ำรค ำนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(3) บรษิทัจะจดัใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักรรมกำรแต่ละท่ำน บทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร
บรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทั จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและกำรเขำ้ประชุมในปีทีผ่่ำน
มำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิทั 

(4) บรษิทัจะเปิดเผยค่ำสอบบญัชแีละค่ำบรกิำรอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิำร  

หลกัปฏิบติั 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and 
Communication with Shareholders) 

บรษิทัตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนต่ำง ๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐำนะของนักลงทุนในหลกัทรพัย์
และเจำ้ของบรษิทั เช่น สทิธใินกำรซือ้ ขำย โอน หลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินกำรทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผลก ำไร
จำกบรษิัท สทิธใินกำรได้รบัขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอ สทิธต่ิำง ๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สทิธใินกำรแสดงควำม
คดิเหน็ สทิธใินกำรร่วมตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทั เช่น กำรจดัสรรเงนิปนัผล กำรแต่งตัง้หรอืถอดถอน
กรรมกำร กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีกำรอนุมตัธิุรกรรมทีส่ ำคญัและมผีลต่อทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัท 
รวมถงึกำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั เป็นตน้ 
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ทัง้นี้ บรษิทัมพีนัธกจิในกำรสง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

(1) คณะกรรมกำรบรษิทัจะดูแลใหม้ัน่ใจว่ำผูถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในกำรพจิำรณำและตดัสนิใจในเรื่อง
ส ำคญัของบรษิทั 

(2) บรษิทัจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ใหผู้ถ้อื
หุน้รบัทรำบล่วงหน้ำและประกำศโฆษณำในหนังสอืพมิพท์อ้งถิน่ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 
วัน หรือ 14 วันในกรณีที่เป็นกำรเชิญประชุมเพื่อลงมติพิเศษ หรือระยะเวลำอื่นใดตำมที่
กฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งประกำศก ำหนด รวมทัง้จะประกำศลงบนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย  

(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง บรษิทัจะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ
มอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระหรอืบุคคลอื่นใดเขำ้ร่วมประชุมแทนได ้

(4) ในกำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะใชส้ถำนทีซ่ึง่สะดวกแก่กำรเดนิทำง รวมถงึเลอืกวนัเวลำที่
เหมำะสม และจดัสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ หรือในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์หรอื E-Meeting โดยด ำเนินกำรตำมพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมำยและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ เพื่อให้
เป็นไปตำมนโยบำยทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

(5) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยมสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำร
แสดงควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค ำถำมในวำระต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่ำงอสิระก่อนกำร
ลงมตใินวำระใด ๆ และจะมกีรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมในกำรประชุมผู้
ถอืหุน้เพื่อตอบค ำถำมในทีป่ระชุม  

(6) ภำยหลงักำรประชุมผูถ้ือหุน้แล้วเสรจ็ บรษิัทจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมทีบ่นัทกึขอ้มูลอย่ำง
ถูกตอ้งและครบถว้นในสำระส ำคญัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้ 

นอกจำกนี้บรษิทัได้ก ำหนดใหม้กีำรปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถอืหุน้รำยใหญ่
หรอืผูถ้อืหุน้รำยย่อย ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้สญัชำตไิทยหรอืต่ำงด้ำว 
โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

(1) ในกำรด ำเนินกำรประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บรษิทัจะใหโ้อกำสแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีม
กนั โดยก่อนเริม่กำรประชุม ประธำนในที่ประชุมจะชี้แจงวธิกีำรใชส้ทิธอิอกเสยีง และวธินีับ
คะแนนเสยีงของผูถ้ือหุน้ที่ต้องลงมตใินแต่ละวำระ และยงัเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะทีเ่ขำ้ร่วมประชุมทุกรำยสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ รวมทัง้ซกัถำมในแต่ละ
วำระโดยใชเ้วลำอย่ำงเหมำะสม และเพยีงพอ โดยประธำนในทีป่ระชุมจะด ำเนินกำรประชมุตำม
ระเบยีบวำระทีก่ ำหนดไว ้ 

(2) ในวำระเลอืกตัง้กรรมกำร บรษิัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใินกำรเลอืกตัง้กรรมกำร
บรษิทัเป็นรำยคน  นอกจำกนี้ บรษิทัจะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำในเวลำอันสมควร พร้อมข้อมูล
ประกอบกำรพจิำรณำดำ้นคุณสมบตัแิละกำรใหค้วำมยนิยอมของผูท้ีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ 

(3) บรษิทัไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีในวำระกำรประชุมใด ๆ อย่ำงน้อยก่อน
กำรพจิำรณำในวำระทีเ่กีย่วขอ้งในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัและบนัทกึสว่นไดเ้สยี
ดงักล่ำวในรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้หำ้มมใิหก้รรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยี
ลงคะแนนเสยีงและมสีว่นร่วมกบัำระทีเ่กีย่วขอ้งในกำรประชมุ  
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11.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุดได้แก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรบรหิำร 

กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรตรวจสอบ และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องหำ้ม
ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตัมิหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 รวมทัง้ไม่มลีกัษณะต้องหำ้ม และลกัษณะทีแ่สดงถงึกำร
ขำดควำมเหมำะสมทีจ่ะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผูถ้อืหุน้ตำมมำตรำ 89/3 และมำตรำ 
89/6 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่
เกีย่วขอ้ง 

11.2.1 คณะกรรมกำรบรษิทั 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 คณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวนทัง้หมด 9 ท่ำน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ1 ต าแหน่ง 
1. นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์ ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั2 
2. นำยตรขีวญั บุนนำค กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ กรรมกำร กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยกำนต์ ปญุญเจรญิสนิ กรรมกำร 
6. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ กรรมกำร 
7. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ กรรมกำร 
8. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน กรรมกำร 
9. นำยวศนิ ศรศีุกร ี กรรมกำร 

หมำยเหตุ: 1 กรรมกำรบรษิทัทุกท่ำนผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบับทบำทหน้ำที่และทกัษะของกำรเป็นกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) แล้ว 

 2  ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทัมไิดเ้ป็นกรรมกำรอสิระ อย่ำงไรกต็ำม กฎบตัรของคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรก ำหนดใหม้กีรรมกำรอสิระคนหนึ่งร่วม
พจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่ปจัจุบนั คุณฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ซึง่เป็นกรรมกำรอสิระ ไดร้บัมอบหมำยใหด้แูลหน้ำทีด่งักล่ำว 

 
อ ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั 

1) ปฏบิตัิหน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ตลอดจนมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ 

2) ด ำเนินกำรอนุมตัใินเรื่องทีส่ ำคญัเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั เช่น วสิยัทศัน์ และภำรกจิกลยุทธ ์เป้ำหมำย
ทำงกำรเงนิ ควำมเสีย่ง มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึแผนงำน และงบประมำณ เป็นประจ ำทุกปี 
โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย ตดิตำมและดูแลใหฝ้่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
แผนทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

3) ก ำหนดรำยละเอยีดและอนุมตัวิสิยัทศัน์ กลยุทธ ์ทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผน
ธุรกจิ งบประมำณ ของบรษิัทและบรษิัทย่อยตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรน ำเสนอ รวมถึงก ำกบัดูแลกำร
บรหิำรงำนและผลกำรปฏบิตังิำนของฝำ่ยจดักำรหรอืบุคคลใด ๆ ซึง่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำหน้ำทีด่งักล่ำว เพื่อให้
เป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไวโ้ดยคณะกรรมกำรบรษิทั 

4) ตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องฝ่ำยจดักำรอย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอเพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน
และงบประมำณ  
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5) ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบงำนบญัชทีีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุม
ภำยใน และระบบตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสม 

6) รบัทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
7) อนุมตักิำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ (ในกรณีทีข่นำดของรำยกำรไม่จ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำโดยที่

ประชุมผูถ้อืหุน้) กำรลงทุนในธุรกจิใหม่ และกำรด ำเนินงำนใด ๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

8) อนุมตัิและให้ควำมเหน็ต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั (ในกรณีที่ขนำดของรำยกำรไม่จ ำเป็นต้องพจิำรณำโดยที่
ประชุมผูถ้อืหุน้) ของบรษิทัและบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

9) อนุมตักิำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
10) ก ำหนดนโยบำยในกำรบรหิำรควำมเสีย่งและตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำน 
11) ก ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร และนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และจดัใหม้กีำรปรบัใช้

นโยบำยดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
12) ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน และมอี ำนำจพจิำรณำกำรแต่งตัง้ กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

และกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใด รวมถงึพจิำรณำแต่งตัง้ ก ำหนดค่ำตอบแทน และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่อง
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั  

13) แต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทั เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรปฏบิตังิำนต่ำง ๆ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทัเป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

14) พิจำรณำและอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

15) ขอควำมเหน็ทำงวชิำชพีจำกองคก์รภำยนอก หำกมคีวำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจทีเ่หมำะสม 
16) จดัท ำรำยงำนประจ ำปี และรบัผดิชอบต่อกำรจดัท ำและเปิดเผยงบกำรเงนิเพื่อแสดงถงึฐำนะทำงกำรเงนิและผล

กำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปีทีผ่่ำนมำเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิ 
17) จดัให้มกีำรประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีอง

บรษิทั 
18) จดัใหม้กีำรประเมนิผลตนเองประจ ำปีในกำรปฏบิตังิำน เพื่อพจิำรณำกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัว่ำ

เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพหรอืไม่ 
19) พจิำรณำอนุมตัเิรื่องต่ำง ๆ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัอย่ำงเป็น

ธรรม 
20) มอบหมำยใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำร

บรษิทั 

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถ
อนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมสีว่นไดเ้สยี หรอือำจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอื
อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไป
ตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัไิว้ 

คณะกรรมกำรบรษิัทได้แต่งตัง้กรรมกำรทีม่คีวำมรู้ควำมช ำนำญที่เหมำะสมเป็นคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อ
ช่วยปฏบิตังิำนในกำรศกึษำและกลัน่กรองเรื่องส ำคญัทีต่้องกำรกำรดูแลอย่ำงใกลช้ดิในแต่ละดำ้น และเสนอควำมเหน็
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ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรหิำร โดยมอีงคป์ระกอบและขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่ดงันี้ 

 
11.2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นคณะกรรมกำรทีแ่ต่งตัง้ขึน้เพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำร
ก ำกบัดูแลและตรวจสอบกำรบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ เพื่อใหส้่งเสริมกำรปฏบิตังิำน  กำรเปิดเผยขอ้มูล และกำรก ำกบัดูแล
บรษิทัใหเ้ป็นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถอื รวมทัง้กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั  

วนัที ่30 มถุินำยน 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยตรขีวญั บุนนำค ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ กรรมกำรตรวจสอบ 

 
กรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทำงดำ้นบญัชแีละกำรเงนิเพยีงพอทีจ่ะท ำหน้ำทีส่อบทำนควำม

น่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิของบรษิทัฯ คอื นำยตรขีวญั บุนนำค (รำยละเอยีดและประวตักิรรมกำรตรวจสอบตำมเอกสำร
แนบ 1) โดยมนีำงสำวสนุิสำ ทองดยีิง่ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(1) รำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตรวจสอบ 
1.1 สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอ 
1.2 พจิำรณำ คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชภีำยนอกของ

บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมตัิ พร้อมทัง้เสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัช ีรวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

 

(2) กำรตรวจสอบภำยใน และกำรควบคุมภำยใน 
2.1    สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่มคีวำมเหมำะสมและมี

ประสทิธผิล 
2.2  พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพิจำรณำ

แต่งตัง้ โยก ยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั
กำรตรวจสอบภำยใน 

 

(3) กำรก ำกบัดแูลกจิกำร และกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3.1 สอบทำนระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ เฉพำะในด้ำนกำรเงนิ และให้ควำมเหน็ในกำรแกไ้ข

ปรบัปรุงอย่ำงสม ่ำเสมอ 
3.2  พจิำรณำแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ และท ำควำมเหน็เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

 

(4) กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
4.1  สอบทำนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกั ทรพัย ์กฎและระเบยีบของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
4.2  สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั หรือรำยกำรที่อำจจะมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม

กฎหมำยว่ำด้วย หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้กฎและระเบียบของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
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คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสม เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ และให้มกีำร
เปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้น 

 

(5) อื่น ๆ 
5.1  จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำน

ประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึง่รำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนฯ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 
(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎและ

ระเบยีบของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
(ช) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎ

บตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(ซ) รำยกำรอื่นใดที่เหน็ว่ำผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ และผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจ 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
5.2  จดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบและทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ปจัจบุนัเป็นประจ ำทกุ

ปี โดยให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบถึงกำรทบทวนดังกล่ำวด้วย ทัง้นี้ ในกรณีที่
คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำมคีวำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกฎบตัรให้เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

5.3 ตรวจสอบผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภำยใต้อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมอี ำนำจในกำรว่ำจำ้งหรื
อน ำผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะดำ้นมำช่วยในงำนตรวจสอบ โดยถอืเป็นค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ 

5.4  หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำดงัต่อไปนี้ ซึ่งอำจมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อ
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 
(ก) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎ ระเบยีบและประกำศของตลำด

หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
หำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไม่ด ำเนินกำรใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำขำ้งตน้ กรรมกำรตรวจสอบ
รำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำตำมขำ้งตน้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. หรอืตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

5.5  ใหค้วำมเหน็ต่อฝำ่ยจดักำรเกีย่วกบักำรแต่งตัง้ กำรเลกิจำ้ง ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ และอตัรำของ
ฝำ่ยตรวจสอบภำยใน 

5.6  สอบทำน และใหค้วำมเหน็เกีย่วกบันโยบำยต่ำง ๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีง นโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรที่ด ีนโยบำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั นโยบำยควำม
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รบัผดิชอบต่อสงัคม นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ นโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง และนโยบำยกำรใช้
ขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ 

5.7 ปฏบิตังิำนตำมนโยบำยคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่พนักงำนทีแ่จง้ขอ้มูลหรอืใหเ้บำะแสเกี่ยวกบั
กำรทุจรติหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทัฯ และหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ 

5.8  ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

11.2.3 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จดัตัง้ขึน้
เพื่อส่งเสรมิหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิทัฯ โดยมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์และ
นโยบำยในกำรสรรหำและพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อยของบรษิัทฯ และกรรมกำรของ
บรษิทัย่อย รวมทัง้ด ำเนินกำรสรรหำ คดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ของบรษิัทฯ  กรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรของบรษิัทย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และก ำหนดนโยบำยในกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรของบรษิัทย่อย และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
ตลอดจนปฏบิตังิำนดำ้นอื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
แลว้แต่กรณี 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

หมำยเหตุ : นำงสำวอญัชล ีอนิทรธ์ ำรง เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 
อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการสรรหาบุคลากรที่มี
บทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษัท  รวมทัง้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัผลการปฏิบตัิงานของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ส  าคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

● กำรสรรหำ 

1) ทบทวนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ให้เหมำะสมกบักลยุทธ์เชงิ
ธุรกจิของบรษิทั และเสนอแนะแนวทำงปรบัปรุง ตลอดจนแนวทำงกำรสรรหำใหส้อดคลอ้งและเป็นไป
ตำมโครงสรำ้งดงักล่ำว 

2) ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรของบรษิทั
ย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง และ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบตัิของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 
พจิำรณำอนุมตั ิ

3) พจิำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและควำม
ช ำนำญ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรของบรษิทั



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.3.11 หน้ำที ่15 

ย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รวมทัง้พิจำรณำประวัติและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำวว่ำ
ครบถว้นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎบตัรและไม่ขดัต่อกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

4) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

● กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

1) จดัท ำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทั  กรรมกำรชุดย่อย 
กรรมกำรของบรษิทัย่อย และประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท พจิำรณำ
อนุมตั ิ

2) ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสม ทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของกรรมกำรบริษัท  
เป็นรำยบุคคล โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ให้พิจำรณำควำมเหมำะสมกบั
ภำระหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ ผลงำน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ลำ้ยคลงึกนั และประโยชน์
ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั พจิำรณำและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้เพื่อขออนุมตั ิ

3) ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมนิผลงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรของ
บรษิทัย่อย และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เพื่อพจิำรณำผลตอบแทนประจ ำปี 

4) พจิำรณำกลัน่กรอง โครงสร้ำงเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของผู้บรหิำรระดบัประธำน
เจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยต่ำง ๆ (C-Level) ขึน้ไป 

5) ปฏบิตักิำรอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั มอบหมำย 
● จดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนและทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ปจัจุบนัเป็น

ประจ ำทุกปี โดยใหร้ำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั รบัทรำบถงึกำรทบทวนดงักล่ำวดว้ย ทัง้นี้ ในกรณีที่
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำมคีวำมจ ำเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงกฎบตัรให้
เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั พจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

11.2.4 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Committee : RMC) จดัตัง้ขึน้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี(Good Governance) และถ่วงดุลอ ำนำจ (Check and Balance) และเพื่อก ำหนดนโยบำยดำ้นกำร
บรหิำรควำมเสีย่งใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ำกบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอยำ่งเหมำะสม 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2. นำยตรขีวญั บุนนำค กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4. นำงสุภตัรำ สมิธำรำแกว้ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

หมำยเหตุ :  นำงสำวสุนิสำ ทองดยีิง่ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

1) พิจำรณำสอบทำนและน ำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ
รบัทรำบ 

2) พจิำรณำสอบทำนและใหค้วำมเหน็ชอบควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ละน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อรบัทรำบ 
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3) ก ำกบัดูแลกจิกำรกำรพฒันำและกำรปฏบิตัติำมนโยบำยและกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
บรษิทัฯ มรีะบบบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพทัว่ทัง้องคก์รและมกีำรปฏบิตัติำมอย่ำงต่อเนื่อง 

4) สอบทำนรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อติดตำมควำมเสีย่งที่มสีำระส ำคญั และด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจว่ำ
องคก์รมกีำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม 

5) ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกบัควำมเสี่ยงที่ส ำคญั และมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็น
ผูส้อบทำนเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมต่อกำรจดักำรควำมเสีย่ง รวมทัง้ กำร
น ำระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งมำปรบัใชอ้ย่ำงเหมำะสมและมกีำรปฏบิตัติำมทัว่ทัง้องคก์ร  

6) รำยงำนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เกีย่วกบัควำมเสีย่งและกำรจดักำรควำมเสีย่งทีส่ ำคญัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
7) ให้ค ำแนะน ำและค ำปรกึษำกบัคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Working Team) และ/หรอื

หน่วยงำน และ/หรอืคณะท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมทัง้พจิำรณำแนวทำงทีเ่หมำะสมในกำร
แกไ้ขขอ้มลูต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วกบักำรพฒันำระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

8) มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรก ำหนดแผนกำรจดักำรและกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ในกจิกรรม
ต่ำง ๆ ของธุรกจิและก ำกบัดูแลเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมำตรกำรป้องกนัและลดควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ มี
ประสทิธภิำพ รวมทัง้ทบทวนมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหเ้พยีงพอเหมำะสม  

9) พจิำรณำแต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง และ/หรอืแต่งตัง้/ถอดถอนบุคลำกรในคณะท ำงำนบรหิำรควำม
เสีย่ง รวมถงึก ำหนดบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคแ์ละเป็นไป
ตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทัง้นี้ คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งจะด ำเนินงำนภำยใตก้ำรก ำกบั
ดูแลและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และใหใ้ชก้ฎบตัรฉบบันี้กบัคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง
ดว้ยโดยอนุโลม 

10) จดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ปจัจุบนัเป็นประจ ำทุกปี 
โดยให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบถึงกำรทบทวนดังกล่ำวด้วย ทัง้นี้  ในกรณีที่คณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกฎบัตรให้เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

11) ปฏบิตักิำรอื่นใดเกีย่วกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย 
 

ทัง้นี้ ผูบ้รหิำร และ/หรอืคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง และ/หรอืหน่วยงำน และ/หรอืคณะท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ/หรอืผู้ตรวจสอบภำยใน และ/หรอืผู้สอบบญัช ีจะต้องรำยงำนหรอืน ำเสนอขอ้มูลและ
เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของ คณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งใหบ้รรลุตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย 

11.2.5 คณะกรรมกำรบรหิำร 

คณะกรรมกำรบรหิำรจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรบรหิำรจดักำรและควบคุมกจิกำร
ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน ขอ้บงัคบั และค ำสัง่ใด ๆ รวมทัง้เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้ภำยใตก้รอบทีไ่ดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี และเพือ่ใหบ้รษิทัเตบิโตอย่ำง
ยัง่ยนื 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ กรรมกำรบรหิำร 
3. นำงสุภตัรำ สมิธำรำแกว้ กรรมกำรบรหิำร 
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4. นำยวศนิ ศรศีุกร ี กรรมกำรบรหิำร 
5. นำยสนัต ิผลวำรนิทร ์ กรรมกำรบรหิำร 

หมำยเหตุ:  นำงสำวนฤภร ปิยะวณิชย์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรหิำร และพนกังำนบรษิทั เมื่อวนัที ่31 ธนัวำคม  2563 
 นำงสำวอญัชล ีอนิทรธ์ ำรง เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร 

1) จัดท ำวิสยัทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ เ ป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ 
งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำร และอ ำนำจอนุมตัขิองบรษิทัเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ชอบ
และอนุมตั ิและด ำเนินกำรตำมทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึตรวจสอบและตดิตำมผล
กำรด ำเนินงำนดงักล่ำวใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

2) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรงำนทัว่ไปของบรษิทัผ่ำนประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรของ
บรษิทั 

3) พิจำรณำกลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน กำรขยำยกิจกำร กำร
ประชำสมัพนัธ ์ก ำหนดแผนกำรเงนิ รำยงำนประจ ำปี งบประมำณประจ ำปี กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล และกำร
ลงทุนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำก ำหนดต่อไป 

4) มอี ำนำจแต่งตัง้คณะท ำงำนเพื่อกำรด ำเนินกจิกำรหรอืกำรบรหิำรงำนของบรษิทัและกำรก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที ่
และควำมรบัผดิชอบของคณะท ำงำน รวมถงึควบคุมก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนทีแ่ต่งตัง้บรรลุ
ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 

5) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำย และเป้ำหมำยที่ได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั และก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนมคีุณภำพและประสทิธภิำพ 

6) พจิำรณำเรื่องกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมทีฝ่่ำยจดักำรเสนอก่อนทีจ่ะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท
พจิำรณำและอนุมตั ิ

7) อนุมตักิำรใชจ้่ำยเงนิลงทุนทีส่ ำคญัทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมอ ำนำจอนุมตั ิ(Authority 
Limits) และ/หรอืตำมทีจ่ะไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัได้เคย
มมีตอินุมตัใินหลกักำรไวแ้ลว้ 

8) อนุมตัิกำรเขำ้ท ำสญัญำ และ/หรอืธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิปกติของบรษิทั (เช่น กำรซื้อขำย  
กำรใหห้รอืรบับรกิำร กำรลงทุนหรอืร่วมทุนกบับุคคลอื่นเพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกตขิองบรษิัท และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค์ของบริษัท) ภำยในวงเงินตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัิ (Authority 
Limits) ทีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และหรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด  

9) พจิำรณำและอนุมตั ิกำรเขำ้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิกบัธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิส ำหรบัสนบัสนุนกำรท ำธุรกจิ
ตำมปกต ิเช่น กำรเปิดบญัชธีนำคำร กำรปิดบญัชธีนำคำร กำรกูย้มืเงนิ กำรขอวงเงนิสนิเชื่อ กำรจ ำน ำ จ ำนอง
ค ้ำประกนั รวมถงึกำรซือ้ขำยและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใด ๆ ตำมวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษัท รวมถึงกำรท ำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องดงักล่ำวจนเสร็จกำรตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัิ 
(Authority Limits) ทีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด และ/
หรอืตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ในกรณีทีว่งเงนิเกนิงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั ตอ้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อขออนุมตัใินกำรประชุมครัง้ถดัไป 
และกรณีทีต่อ้งใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเป็นหลกัประกนัตอ้งน ำเสนอขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทั 

10) พจิำรณำและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั และเสนอจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลหรอืเงนิปนัผลประจ ำปี 
เพื่อเสนอคณะกรรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิ 
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11) เสนอโครงสรำ้งองคก์ร อ ำนำจกำรบรหิำรองคก์ร รวมถงึกรอบนโยบำยกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจำ้ง กำรโยกยำ้ย กำร
เลิกจ้ำง โครงสร้ำงค่ำตอบแทนส ำหรบักำรก ำหนดเงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส และบ ำเหน็จรำงวลัตำมที่
ก ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจบรหิำรทรพัยำกรบุคคลทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

12) พจิำรณำและอนุมตัิแต่งตัง้ทีป่รกึษำด้ำนต่ำง ๆ หรอืคณะที่ปรกึษำของคณะกรรมกำรบรหิำรที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัได้ตำมควำมเหมำะสมและมอี ำนำจก ำหนดค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง สวสัดกิำร อ ำนวย
ควำมสะดวกและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ของประธำนที่ปรกึษำหรือที่ปรึกษำ หรือคณะที่ปรึกษำดงักล่ำวได้โดยอยู่
ภำยใตก้รอบงบประมำณทีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัในแต่ละปี 

13) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแก้ไขขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบรหิำรใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ 

14) ด ำเนินกิจกำรใด ๆ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำยใต้ระเบียบบริษัท นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท 
นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ก ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบใหพ้นกังำนของบรษิทั
ระดบัต่ำง ๆ ปฏบิตัติำม 

15) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 
16) มอบอ ำนำจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลำยคนปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบรหิำร ทัง้นี้ 

กำรมอบอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ
หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัิ
รำยกำรที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสยี หรืออำจได้รบัประโยชน์ใน
ลกัษณะใด ๆ หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัริำยกำรที่เป็นไป
ตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดอ้นุมตัไิว้ 

 
11.2.6 ผูบ้รหิำร 

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนพฒันำระบบ 
2. นำงสุภตัรำ สมิธำรำแกว้ ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 
3. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยพฒันำธุรกจิ (ต่ำงประเทศ) 
4. นำยวศนิ ศรศีุกร ี ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนขำย โซลชูนั 
5. นำยสนัต ิผลวำรนิทร ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนเตบิโตทำงธุรกจิ 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

1) ดูแลให้มกีำรก ำหนดวสิยัทศัน์  ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ  นโยบำย  กลยุทธ์ทำงธุรกจิ  เป้ำหมำย  แผนกำร
ด ำเนินงำน  และแผนงบประมำณประจ ำปีของบรษิทั และบรษิทัย่อย เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ/
หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

2) ด ำเนินกิจกำรใด ๆ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำยใต้ระเบียบบริษัท นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท 
นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ก ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบใหพ้นกังำนของบรษิทั
ระดบัต่ำง ๆ เพื่อน ำไปสูก่ำรปฏบิตั ิ

3) สือ่สำรวสิยัทศัน์ ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย กลยุทธข์องบรษิทัทีไ่ดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั
ใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัใชเ้ป็นกรอบในกำรจดัท ำแผนงำนและบรหิำรจดักำรธุรกจิของแต่ละหน่วยงำน 
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4) ดแูลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนต่ำง ๆ ทีว่ำงไว ้รวมทัง้ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบยีบ 
และข้อก ำหนดของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัของบรษิัท และน ำมำซึ่งผล
ประกอบกำรทีไ่ดต้ัง้เป้ำหมำย ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และมใิช่กำรเงนิ 

5) สอบทำนรำยงำน แผนงำนกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั 
6) อนุมตัริำยจ่ำยต่ำง ๆ รวมทัง้ค่ำตอบแทนใด ๆ ภำยใต้งบประมำณ แผนงำน หรอืกรอบกำรด ำเนินงำนทีไ่ด้รบั

กำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั และตำมอ ำนำจทีไ่ดร้บัมอบหมำย  
7) ดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมตำมแนวทำงที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 
8) ดูแลใหบ้รษิทัมรีะบบกำรจดักำรและควบคุมควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม และเป็นไปตำมแนวทำงทีไ่ดร้บัมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 
9) แสวงหำโอกำสทำงธุรกจิและกำรลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิัท และบรษิัทย่อย เพื่อเพิม่

รำยไดใ้หแ้ก่บรษิทั 
10) ดแูลเกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรดำ้นทรพัยำกรบุคคลของบรษิทัในภำพรวม 
11) อนุมตักิำรแต่งตัง้ทีป่รกึษำดำ้นต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกจิกำร และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
12) เป็นตัวแทนของบริษัทในกำรประชำสมัพันธ์องค์กรต่อสำธำรณะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของกำรสร้ำง

เครอืขำ่ยควำมสมัพนัธแ์ละภำพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสำกล 
13) เป็นตวัแทนของบรษิทัในกำรตดิต่อสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ 
14) สนบัสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรจดัใหม้ชี่องทำงในกำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้อย่ำงเหมำะสม สม ่ำเสมอ และจดั

ใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเป็นมำตรฐำนและโปร่งใส 
15) มอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอืมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนเฉพำะบำงอย่ำงแทนได้  โดยกำร

มอบอ ำนำจช่วง และ/หรอืกำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนังสอืมอบ
อ ำนำจ และ/หรอืใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมกำรชุด
ย่อยต่ำง ๆ และ/หรอืบรษิทัไดก้ ำหนดไว ้  

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้รบัมอบ
อ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรหรอืผู้รบัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตน หรอื
บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอื
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องก ำหนด) อำจมีส่วนได้เสยี หรืออำจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำย และ
หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัไิว ้และเป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไป
ตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ  ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ และ/หรอืประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

16) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ซึง่อยู่
ภำยใต้กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎหมำยหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์ำง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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11.2.7 กำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัวิงเงนิ  

ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่11 สงิหำคม 2564 ไดม้กีำรอนุมตัอิ ำนำจกำรอนุมตัิ
วงเงนิทีส่ ำคญั โดยมกีำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัสิ ำหรบักำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ทีส่ ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

ควำมหมำยของอกัษรย่อทีใ่ชใ้นระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัอ ำนำจด ำเนินกำร 
อกัษรย่อ ความหมาย 

คบ คณะกรรมกำรบรษิทั 
คห คณะกรรมกำรบรหิำร 
ปจบ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) 
ปจฝ ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำน (CGO, CBDI, CSS, CSD, CFO) 
ผจฝ ผูจ้ดักำรฝำ่ย (Department Manager) 
ผจค ผูจ้ดักำรโครงกำร (PM - Project Manager) 
อ อ ำนำจอนุมตั ิ
ล ลงนำม 

 

ล าดบั เรื่อง อ านาจอนุมติั - บญัชีและการเงิน 
ผู้มีอ านาจ 

หมายเหตุ 
คบ คห ปจบ ปจฝ ผจฝ ผจค 

1 กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวร (หมำยรวมถงึ กำรจ ำหน่ำย 
กำรบรจิำค กำรท ำลำย) ยกเวน้ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง (รำคำ
ตลำด) 

      
 

 1.1 สนิทรพัยม์มีลูค่ำไมเ่กนิ 100,000 บำท    อ - - รำยงำน ปจบ 
 1.2 สนิทรพัยม์มีลูค่ำไมเ่กนิ 5,000,000 บำท   อ - - - รำยงำน คห 
 1.3 สนิทรพัยม์มีลูค่ำไมเ่กนิ 20,000,000 บำท  อ - - - -  
 1.4 สนิทรพัยม์มีลูค่ำเกนิ 20,000,000 บำท อ - - - - -  
         

2 กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ีเ่ป็นทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง (รำคำตลำด) อ อ ล - - -  
         
3 กำรเบกิเบีย้เลีย้ง และค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงในประเทศ ที่

ไมเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรโครงกำร 
      

 

 3.1 กำรก ำหนดอตัรำค่ำเบีย้เลีย้ง, ค่ำเดนิทำง และเงื่อนไข
กำรจำ่ย 

  อ - - - 
 

 3.2 อนุมตัจิำ่ยคำ่เบีย้เลีย้ง คำ่ใชจ้ำ่ยกำรเดนิทำงในประเทศ 
ตำมขอ้ 3.1 

    อ - 
 

         
4 กำรเบกิเบีย้เลีย้ง และค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงต่ำงประเทศ ที่

ไมเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรโครงกำร 
      

 

 4.1 กำรก ำหนดอตัรำค่ำเบีย้เลีย้ง, ค่ำเดนิทำง และเงื่อนไข
กำรจำ่ย 

  อ - - - 
 

 4.2 อนุมตัจิำ่ยคำ่เบีย้เลีย้ง คำ่ใชจ้ำ่ยกำรเดนิทำงในประเทศ 
ตำมขอ้ 4.1    

อ - - ตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
เดนิทำงต่ำงประเทศ
จำกผูม้อี ำนำจ 

         
5 กำรเบกิค่ำใชจ้ำ่ยเลีย้งรบัรองหรอืของขวญัใหลู้กคำ้ตำม

งบประมำณต่อครัง้ 
      

 

 5.1 วงเงนิไมเ่กนิ 3,000 บำท     อ - รำยงำน ปจฝ 
 5.2 วงเงนิไมเ่กนิ 50,000 บำท    อ - - รำยงำน ปจบ 
 5.3 วงเงนิไมเ่กนิ 200,000 บำท   อ - - - รำยงำน คห และ คบ 
         
6 กำรเบกิเงนิทดรองจำ่ย (Advance Payment) ต่อครัง้        
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ล าดบั เรื่อง อ านาจอนุมติั - บญัชีและการเงิน 
ผู้มีอ านาจ 

หมายเหตุ 
คบ คห ปจบ ปจฝ ผจฝ ผจค 

 6.1 วงเงนิไมเ่กนิ 20,000 บำท     อ -  
 6.2 วงเงนิไมเ่กนิ 50,000 บำท    อ - -  
 6.3 วงเงนิไมเ่กนิ 300,000 บำท   อ - - -  
 6.4 วงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บำท  อ - - - -  
 6.5 วงเงนิเกนิ 500,000 บำท อ - - - - -  
         
7 กำรอนุมตักิำรจำ่ยเงนิทดรองจำ่ย (Advance Payment) - มี

เงนิทดรองจำ่ยคำ้ง 
      

 

 7.1 กรณีเบกิไมเ่กนิ 50,000 บำท    อ ล - CFO เทำ่นัน้ 
 7.2 กรณีทีเ่บกิเกนิ 50,000 บำท แต่ไมเ่กนิ 200,000 บำท 

  อ ล ล - 
ไมใ่หเ้บกิเกนิ 
200,000 บำท 

         
8 กำรบรจิำคของบรษิทั และ/หรอืกำรสนบัสนุนของบรษิทั        
 8.1 วงเงนิไมเ่กนิ 200,000 บำท   อ - - -  
 8.2 วงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บำท  อ - - - -  
 8.3 วงเงนิเกนิ 500,000 บำท อ - - - - -  
         
9 กำรอนุมตัจิำ่ยค่ำใชจ้ำ่ยจำกวงเงนิสดย่อย        
 9.1 วงเงนิไมเ่กนิ 3,500 บำท     อ -  
         

10 กำรเคลยีรเ์งนิทดรองจำ่ย        
 10.1 เคลยีรเ์งนิทดรองจำ่ยกรณีทีอ่ยู่ในวงเงนิทดรอง     อ -  
 10.2 เคลยีรเ์งนิทดรองจำ่ยกรณีเกนิวงเงนิทดรอง   อ อ ล -  
         

11 กำรวำงเงนิมดัจ ำ / เงนิประกนั / หลกัประกนับคุคลหรอื
หน่วยงำนภำยนอกบรษิทัต่อครัง้ (ทีม่สีญัญำ / ขอ้ตกลง
ก ำหนดไว)้ 

  อ - - -  

         
12 กำรใหข้อ้มลูและรำยงำนทำงกำรเงนิ แกบุ่คคลภำยนอก   อ อ - - CEO และ CFO 

รว่มกนั 
         

13 กำรตดัหนี้สญู   อ - - -  
         

14 กำรโอนสทิธเิรยีกรอ้ง   อ - - -  
         

15 กำรตัง้ส ำรองหนี้สญูหรอืส ำรองกำรสูญเสยี ทีเ่ป็นปกตติำม
มำตรฐำนบญัชทีีย่อมรบัทัว่ไป 

   อ - - CFO เทำ่นัน้ 

หมำยเหต:ุ ในกรณมีผีูม้อี ำนำจอนุมตั ิ2 ทำ่นในเรื่องเดยีวกนั จะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกทัง้ 2 ทำ่น โดยจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกระดบัลำ่งก่อน จำกนัน้  
จงึใหผู้ม้อี ำนำจสูงกว่ำพจิำรณำอนุมตั ิ

ทัง้นี้ หำกกำรท ำรำยกำรใดมีลักษณะเป็นกำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ มีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทัง้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจำกนี้ ผูท้ีม่อี ำนำจอนุมตัไิม่สำมำรถอนุมตัริำยกำรใดที่
ตนเองมสีว่นไดเ้สยี 
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11.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหาร 

จำกหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรชดุย่อย กรรมกำร
ของบรษิทัย่อย และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  
1. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูก้ ำหนดกรอบกำรสรรหำทีจ่ะสรำ้งควำมมัน่ใจไดว้ำ่ผูท้ีไ่ดร้บั

กำรสรรหำจะสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรของบริษัทย่อย และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ตำมหลัก Fiduciary Duty ที่ส ำคัญสองประกำร คือ กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
รอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) และควำมซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

2. พจิำรณำคดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมเป็นกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรชุดย่อย กรรมกำร
ของบริษัทย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์ 
ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นทีส่อดคล้องกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่เป็นไปตำมคุณสมบตัิด้ำน
ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรชุดย่อย กรรมกำรของบริษัทย่อย และประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

3. นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้รำยย่อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร หรอืพจิำรณำบุคคลจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชพี (Director Pool) หรอืพจิำรณำจำกกรรมกำรเดมิเพื่อ
เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อ หรอืใหก้รรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลทีห่มำะสมได้ 

4. ตรวจสอบประวตัิรำยชื่อบุคคลทีถู่กเสนอชื่อว่ำมคีุณสมบตัเิป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำน
ก ำกบัดแูล เช่น พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 

5. กรณีแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ ใหพ้จิำรณำคุณสมบตัขิองบุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอสิระใหม้คีวำมเป็น
อสิระตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

6. กรณีคดัเลอืกกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระ ให้พจิำรณำจำกผลกำร
ปฏบิตังิำนในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรอุทศิเวลำของกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กำรมสี่วนไดเ้สยี  
หรอืควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจมกีบับรษิทัฯ กำรใหข้อ้เสนอแนะควำมคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ กำรเขำ้
ร่วมกจิกำรต่ำง ๆ ของกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

7. จัดท ำรำยชื่อกรรมกำรที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำคัดกรองแล้ว พร้อม
คุณสมบตัแิละเหตุผลในกำรคดัเลอืก เรยีงตำมล ำดบัเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อเสนอชื่อต่อทีป่ระชุมสำมญั
ผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นรำยบุคคล โดยค ำนึงถงึผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรรำยเดมิ 

11.3.1 กำรสรรหำคณะกรรมกำรบรษิทั 

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  
2. คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนอยำ่งน้อยหำ้ (5) คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่

หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร 
3. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำร

ทัง้หมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำสำม (3) คน 

ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบรษิทั (“ประธำนฯ”) และใน
กรณีทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร อำจพจิำรณำเลอืกกรรมกำรอกีคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็นรองประธำน
กรรมกำรบรษิทักไ็ด ้

คุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 

กรรมกำรของบรษิทัตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
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1. เป็นบุคคลผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถ มคีวำมซื่อสตัยส์จุรติ มจีรรยำบรรณและจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ 
และมเีวลำอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะอุทศิควำมรู ้ควำมสำมำรถและปฏบิตัหิน้ำทีใ่หแ้ก่บรษิทัได้ 

2. มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

3. ไม่เป็นบุคคลประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทั หรอืเขำ้
เป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้สว่นสำมญั หรอืเขำ้เป็นหุน้สว่นไม่จ ำกดัควำมรบัผดิในหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั หรอืเป็น
กรรมกำรในนิตบิุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของ
บรษิทั ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะ
มมีตแิต่งตัง้ 

4. กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระ ตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตอ้งเป็นบุคคลซึง่สำมำรถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรำยไดเ้ท่ำ
เทียมกันเพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนัน้ ยังต้องสำมำรถเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัโดยใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระได ้ทัง้นี้ บรษิทัก ำหนดใหก้รรมกำรทีไ่ม่ท ำหน้ำที่
เป็นผูบ้รหิำรเป็นกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระจำกฝำ่ยจดักำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ และผูม้อี ำนำจควบคุม และเป็นผู้
ซึง่ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัในลกัษณะทีจ่ะใหม้ขีอ้จ ำกดัในกำรแสดงควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 

กำรแต่งตัง้และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะด ำเนินกำรสรรหำบุคคลตำมหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยใน
กำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมกำรบรษิทัเสนอชื่อบุคคลดงักล่ำวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เพื่อด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิทัต่อไป  

2. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทัโดยใชเ้สยีงขำ้งมำก ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง 
2.2 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด ้ 
2.3 ในกรณีที่เลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพยีงใด

ไม่ได ้
2.4 บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดั
ลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นั ้น ให้ผู้เป็น
ประธำนฯ เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

3. ในกรณีทีเ่ป็นกำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรทีว่่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออก
ตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรนี้
เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้ ทัง้นี้ บุคคลซึ่งเข้ำรบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในกรณีดงักล่ำวให้อยู่ใน
ต ำแหน่งเพยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่ง 

4. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวน
ใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสำม (1/3) โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รบัเลือกให้กลบัเขำ้มำรบั
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ต ำแหน่งได ้ทัง้นี้ กรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ 
ใหจ้บัสลำกกนั สว่นปีต่อ ๆ ไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร
ซึง่พน้จำกต ำแหน่ง อำจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอกีได้ 

นอกจำกกรณีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวแลว้ กรรมกำรบรษิทัอำจพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
4.1 ตำย 
4.2 ลำออก 
4.3 ขำดคุณสมบตักิำรเป็นกรรมกำรบรษิทั หรอืมลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยซึง่รวมถงึกฎหมำย

ว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
4.4 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
4.5 ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 
กรรมกำรบรษิทัคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนฯ และเลขำนุกำรบรษิัท โดย
กำรลำออกนัน้ใหม้ผีลต่อเมื่อบุคคลดงักล่ำวไดร้บัใบลำออก หรอืเวลำอื่นใดตำมทีร่ะบุไวใ้นใบลำออก 

5. กรรมกำรอิสระสำมำรถด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจำกวนัที่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
คณะกรรมกำรบรษิทั (โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน) จะพจิำรณำ
เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรแต่งตัง้กรรมกำรอริะใหด้ ำรงต ำแหน่งต่อไปดว้ยควำมรอบคอบระมดัระวงั 

6. กำรเกษียณอำยุของกรรมกำรบรษิทั ก ำหนดใหก้รรมกำรทีไ่ม่ไดเ้ป็นลูกจำ้งของบรษิทัจะไม่สำมำรถเขำ้
รบัเลอืกตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทีม่วีำระกำรเป็นกรรมกำรเริม่ต้นภำยหลงัจำกอำยุครบ 75 ปีได ้ใน
ส่วนกรรมกำรทีเ่ป็นลูกจำ้งของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยจะเกษยีณอำยุจำกกำรเป็นกรรมกำรบรษิทัตำมกำร
เกษยีณอำยุของลกูจำ้ง  

11.3.2 กำรสรรหำกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริษัท จ ำนวนอย่ำงน้อยสำม (3) คน โดย
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผูม้คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ดำ้นกำรบญัชหีรอืกำรเงนิอย่ำง
เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีส่อบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได้ 

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกกรรมกำรตรวจสอบ หนึ่ง (1) คน ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (“ประธำนฯ”) และแต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรประชุม กำรจดัเตรยีมวำระกำรประชุม กำร
น ำสง่เอกสำรประกอบกำรประชุม และกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชุม 

คุณสมบตัขิองกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 

1. เป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้นในกำรเป็นกรรมกำรอสิระตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ีส่ ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (”ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) ประกำศก ำหนด 
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2. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัใหม้อี ำนำจตดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของ
บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นกรรมกำรของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนัเฉพำะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
4. เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบและมี

กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่ง (1) คน เป็นผู้มคีวำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนบญัชหีรือกำรเงิน
อย่ำงเพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีส่อบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได้ 

กำรแต่งตัง้และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืที่ประชุมผู้ถือหุน้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ โดยวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั ในกรณีที่
กรรมกำรตรวจสอบลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
แต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งแทนทีก่รรมกำรตรวจสอบที่
ลำออก 

2. กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รบัแต่งตัง้ให้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบไดอ้กี 

3. นอกเหนือจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระตำมขอ้ 2 กรรมกำรตรวจสอบจะพน้ต ำแหน่งเมื่อ 
3.1 ตำย 
3.2 ลำออก 
3.3 ขำดคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท

มหำชน จ ำกดั หรือมีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบัควำมไว้วำงใจให้
บรหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผูถ้ือหุน้ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

3.4 ขำดคุณสมบตักิำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรนี้ 
3.5 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
3.6 ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

4. ในกรณีทีก่รรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืไม่อำจด ำรงต ำแหน่งจนครบก ำหนดวำระ
ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บรษิัทมจี ำนวนกรรมกำรตรวจสอบต ่ำกว่ำสำม (3) คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตแิต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ เพื่อใหม้จี ำนวนครบถว้นทนัทหีรอื
อย่ำงช้ำภำยในสำม (3) เดอืนนับแต่วนัที่มจี ำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกดิควำม
ต่อเนื่องในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
11.3.3 กำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยกรรมกำร
มำกกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนดงักล่ำวจะตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ 

2. ให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมอี ำนำจในกำรแต่งตัง้ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน  อย่ำงไรกต็ำม ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะต้องเป็น
กรรมกำรอสิระ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. ใหก้รรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแต่ละท่ำน มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
2. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระตำมขอ้ 1 อำจไดร้บักำรแต่งตัง้ให้

กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปอกีวำระหนึ่งได ้โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
3. นอกเหนือจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมข้อ 1 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพ้นจำก

ต ำแหน่งเมื่อ 
3.1 ตำย 
3.2 ลำออก 
3.3 ขำดคุณสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัท

มหำชน จ ำกดั หรือมีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบัควำมไว้วำงใจให้
บรหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผู้ถอืหุน้ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง (กรณีกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็น
กรรมกำรบรษิทัฯ) 

3.4  ขำดคุณสมบตักิำรเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตำมกฎบตัรนี้ 
3.5 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
3.6 ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

4. ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลงใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ แต่งตัง้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งซึง่มคีุณสมบตัคิรบถว้นเขำ้ด ำรงต ำแหน่งแทนต ำแหน่งทีว่ำ่งลง 

11.3.4 กำรสรรหำคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยคดัเลอืกจำก
กรรมกำรของบริษัทฯ อย่ำงน้อย 3 คน โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็น
กรรมกำรอสิระ ทัง้นี้ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละกำรเงนิเป็น
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยต ำแหน่ง 

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถแต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อ
ช่วยเหลอืสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งในดำ้นกำรนัดหมำยกำรประชุม 
จดัเตรยีมวำระกำรประชุม น ำสง่เอกสำรประกอบกำรประชุม และบนัทกึรำยงำนกำรประชุม 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บรษิทัฯ ทัง้นี้ เมื่อครบก ำหนดตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอ้กีตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เหน็สมควร กรณีผูด้ ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ พน้
จำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อพน้จำกกำรเป็นผูบ้รหิำร 

2. นอกเหนือจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระตำมขอ้ 1 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะพน้ต ำแหน่งเมื่อ 
2.1 ตำย 
2.2 ลำออก 
2.3 ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท

มหำชน จ ำกดั หรือมีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบัควำมไว้วำงใจให้
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บรหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผู้ถอืหุน้ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

2.4 ขำดคุณสมบตักิำรเป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมกฎบตัรนี้ 
2.5 คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
2.6 ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

3. คณะกรรมกำรบรษิัทมอี ำนำจในกำรแต่งตัง้กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพิม่เติม เพื่อประโยชน์ในกำร
ด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค ์หรอืเพื่อทดแทนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมขอ้ 1 
หรอื 2 ไดโ้ดยบุคคลทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เขำ้เป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทดแทนจะอยู่ในต ำแหน่งได้
เพยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งซึง่ตนแทนเท่ำนัน้ 

11.3.5 กำรสรรหำกรรมกำรบรหิำร 

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ยจ ำนวนสมำชกิไม่น้อยกว่ำ 5 คน ทัง้นี้ กรรมกำรบรหิำรไม่จ ำเป็นต้อง
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษิทัหรอืผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนของบรษิทั  

2. คณะกรรมกำรบรหิำรจะเลอืกกรรมกำรบรหิำรคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร และอำจเลอืก
กรรมกำรบรหิำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนเป็นรองประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรกไ็ด ้ 

3. คณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถแต่งตัง้บุคคลภำยนอกทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมและไม่มผีลประโยชน์ขดัหรอื
แยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัด ำรงต ำแหน่งเป็นทีป่รกึษำหรอืคณะทีป่รกึษำของคณะกรรมกำรบรหิำร
ไดต้ำมควำมเหมำะสม 

4. คณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถแต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรเพื่อช่วยเหลอืกำรด ำเนินงำนของ
คณะผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม กำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม กำรน ำส่งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม และกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชุม 

กำรแต่งตัง้และวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัิครบถ้วนตำมทีก่ ำหนดในกฎบตัรนี้ เพื่อด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบุคคลนัน้ ๆ  

2. กรรมกำรบรหิำรทีเ่ป็นกรรมกำรบรษิทัมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตำมวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ เมื่อพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตัง้ เ ป็น
กรรมกำรบรหิำรไดอ้กี กรณีทีก่รรมกำรบรหิำรด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษิทั กรรมกำรบรหิำรคน
ดังกล่ำว มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรของบริษัท เว้นแต่กำรพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้  กรณีที่กรรมกำรบริหำรเป็นบุคคลภำยนอกบริษัทที่มี
คุณสมบตัิเหมำะสม และไม่มผีลประโยชน์ขดัหรอืแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทั กรรมกำรบรหิำรคน
ดงักล่ำวมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี รวมทัง้เมื่อพ้นต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รบัแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรบรหิำรไดอ้กี 

3. ในกรณีทีก่รรมกำรบรหิำรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรอืไม่อำจด ำรงต ำแหน่งจนครบก ำหนดวำระได ้
ซึง่จะสง่ผลใหม้จี ำนวนกรรมกำรบรหิำรต ่ำกวำ่ 5 คน ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้กรรมกำรบรหิำรรำย
ใหม่ให้มจี ำนวนครบถ้วนในทนัทหีรอือย่ำงชำ้ภำยใน 3 เดอืนนับแต่วนัที่มจี ำนวนกรรมกำรบรหิำรไม่
ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิควำมต่อเนื่องในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำร 

4. นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ กรรมกำรบรหิำรพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 
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4.1 ตำย 
4.2 ลำออก 
4.3 ขำดคุณสมบตักิำรเป็นกรรมกำรบรหิำรตำมทีก่ ำหนดในกฎบตัรนี้ 
4.4 ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั หรอืมลีกัษณะที่

แสดงถงึกำรขำดควำมเหมำะสมทีจ่ะไดร้บัควำมไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรทีม่มีหำชนเป็นผู้
ถอืหุน้ตำมทีก่ ำหนดไวพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 
รวมทัง้ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

4.5 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำร 
4.6 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั (กรณีกรรมกำรบรหิำรด ำรงต ำแหน่ง

เป็นกรรมกำรบรษิทัดว้ย) (ส ำหรบักรณีมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี ่ (3/4) ของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง)  

4.7 ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั   
กรรมกำรบรหิำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นหนงัสอืลำออกต่อบรษิทั โดยกำรลำออกนัน้จะ

มผีลนบัแต่วนัทีร่ะบใุหม้ผีลในหนงัสอืลำออก 

11.3.6 กำรสรรหำผูบ้รหิำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ
เหมำะสม มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและควำมช ำนำญ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวเขำ้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 
(CEO) รวมทัง้พจิำรณำประวตัิและคุณสมบตัิของบุคคลดงักล่ำวว่ำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัรและไม่ขดัต่อ
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
 
11.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

● นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ จะลงทุนในบรษิทัอื่น ๆ ทีม่วีตัถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกจิเช่นเดยีวกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ หรอื
ลงทุนในกจิกำรที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั หรอืเป็นกจิกำรที่สนับสนุนกจิกำรของบรษิทัฯ รวมถึงกจิกำรทีส่อดคลอ้งกบั
เป้ำหมำย วสิยัทศัน์ และแผนกลยุทธใ์นกำรเตบิโตของบรษิทัฯ ซึง่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์และสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั เสรมิสรำ้งควำมมัน่คง และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

โดยกำรอนุมตักิำรลงทุนดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัทิีก่ ำหนด  

● นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

ในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมี
คุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบัธุรกจิทีบ่รษิทัฯ เขำ้ลงทุนเขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของ
บรษิทัดงักล่ำว โดยตวัแทนดงักล่ำวอำจเป็นประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรรมกำร ผูบ้รหิำรระดบัสูง 
หรอืบุคคลใด ๆ ของบรษิทัฯ ทีป่รำศจำกผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธรุกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเหล่ำนัน้ โดยกำรสง่
ตวัแทนเพื่อเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอื
ขอ้ตกลงร่วมกนัในกรณีของบรษิทัร่วม ทัง้นี้ กรรมกำรซึง่เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ จะตอ้งมหีน้ำทีค่วบคุมหรอืมสีว่นร่วม
ในกำรก ำหนดนโยบำยทีส่ ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิ และท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม ให้
บรหิำรจดักำร หรอืด ำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมนโยบำยทีบ่รษิทัก ำหนด เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมที่
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เขำ้ลงทุนได้ปฏบิตัิตำมกฎระเบยีบและหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยที่เกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั
ย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ ๆ รวมถงึจะต้องใช ้ดุลยพนิิจตำมมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำร และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ที่
อนุมตัใินเรื่องทีส่ ำคญัของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม ตลอดจนตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหบ้รษิทัฯ ทรำบตำม
ควำมเหมำะสม เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ และเพื่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะตดิตำมผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่ำงใกลช้ดิ 
รวมถงึก ำกบัใหม้กีำรจดัเกบ็ขอ้มลูและบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหบ้รษิทัตรวจสอบ 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเป็นผูม้อี ำนำจในกำรพจิำรณำอนุมตักิำรเขำ้ลงทุน
ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตำมขอบเขตอ ำนำจอนุมตัดิ ำเนินกำรทีก่ ำหนด โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะท ำหน้ำทีใ่นกำร
พจิำรณำแต่งตัง้ตวัแทนซึง่มคีุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกับธุรกจิ เพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ใน
กำรก ำกบัดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่ำวต่อไป 

 
11.5 กำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทั 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยบรษิทัมนีโยบำยหำ้มมิ
ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทัน ำควำมลบั และ/หรอืขอ้มลูภำยในของบรษิทัทีย่งัไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  และไม่ว่ำจะได้รับ
ผลตอบแทนหรอืไม่กต็ำม รวมทัง้ ต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยใชข้อ้มลูภำยใน นอกจำกนี้ บรษิทัได้
ก ำหนดแนวทำงป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยใน ดงัน้ี 

1. ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัเกีย่วกบัหน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยข์อง
ตนเอง คู่สมรสหรอืผู้ที่อยู่กนิด้วยกนัฉันสำมภีรยิำ และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงนิติบุคคลที่
กรรมกำรและผูบ้รหิำร คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิฉันสำมภีรยิำ และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะของกรรมกำร
และผูบ้รหิำรดงักล่ำว เป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลดงักลำ่ว 
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำมมำตรำ 59 
และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์”) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรไดม้ำ
หรอืจ ำหน่ำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 
298 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

2. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัจดัท ำและน ำสง่รำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องตน ของคู่
สมรส หรอืผู้ที่อยู่กนิด้วยกนัฉันสำมภีรยิำ บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะ รวมถึงนิตบิุคคลทีก่รรมกำรและ
ผูบ้รหิำร คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิฉันสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของกรรมกำรและผู้บรหิำร
ดงักล่ำวเป็นผู้ถือหุ้นเกนิร้อยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่ำวตำมแบบ
รำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยท์ีก่ ำหนดมำยงัเลขำนุกำรของบรษิทั ก่อนน ำส่งส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท ำและน ำส่งภำยใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บักำร
แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร และ/หรอืผู้บรหิำรและทุกครัง้ที่มกีำรเปลี่ยนแปลง หรอืรำยงำน
กำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัยต์ำมกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัยท์ีก่ ำหนด ภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำตำมกฎหมำย และก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัสรุปรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยแ์ละ
กำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยต่์อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อรบัทรำบเป็นประจ ำทุก 6 เดอืน 

3. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถงึผูด้ ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็น
ระดบัผูจ้ดักำรฝำ่ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลทีถู่กสนันิษฐำนว่ำรู้
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หรอืครอบครองขอ้มลูภำยในตำม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในที่
เป็นสำระส ำคญั ซึง่มผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืมลูค่ำของหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบักำรซือ้ขำยเสนอ
ซื้อหรอืเสนอขำยหรอืชกัชวนให้บุคคลอื่นซื้อขำย เสนอซื้อ หรอืเสนอขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัท ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ในช่วงเวลำก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบกำรเงนิหรอืเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ
และสถำนะของบริษัทหรอืขอ้มูลภำยในที่เป็นสำระส ำคญั (แล้วแต่กรณี) จนกว่ำบริษัทจะได้เปิดเผย
ขอ้มูลต่อสำธำรณชนแล้ว ตลอดระยะเวลำปลอดกำรใช้ขอ้มูลภำยในที่ยงัมไิด้เปิดเผยแก่สำธำรณชน 
(“Embargo Period”) ซึ่งหมำยถึง ระยะเวลำ 1 เดอืนก่อนและจนถึงวนัประกำศผลกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเงนิของบรษิทัรำยไตรมำสและประจ ำปี โดยบรษิทัจะแจง้ใหก้รรมกำรและผู้บรหิำร งดกำรซื้อขำย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 เดอืนก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อ
สำธำรณชน (เฉพำะกรณีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัรำยไตรมำสและประจ ำปี) 
และควรรออย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง ภำยหลงัเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผย
ขอ้มูลทีเ่ป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอื่น ทัง้น้ี หำกมกีำรกระท ำอนัฝ่ำฝืนระเบยีบปฏบิตัดิงักล่ำวขำ้งต้น 
บรษิทัจะถอืเป็นควำมผดิทำงวนิยัตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษิทั โดยจะพจิำรณำลงโทษตำมควรแก่
กรณี ตัง้แต่ กำรตกัเตอืนดว้ยวำจำ กำรตกัเตอืนเป็นหนังสอื กำรภำคทณัฑ ์ตลอดจนกำรเลกิจำ้งใหพ้น้
สภำพกำรเป็นพนกังำน 

 
11.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

11.6.1 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี(Audit Fee) 

บรษิัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชปีระจ ำปี และกำรสอบทำนงบกำรเงนิระหว่ำงกำล ให้แก่ บรษิัท 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ซึ่งเป็นส ำนักงำนสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส ำหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธนัวำคม 2563 เป็นจ ำนวนเงนิรวม 1,800,000 บำท   

ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที ่28 เมษำยน 2564 มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีโดยมรีำยนำม 
ดงัต่อไปนี้ (1) นำยวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่6660  (2) นำงสำววรำพร ประภำศริกิุล ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 4579 และ (3) นำงสำวอศิรำภรณ์ วสิุทธญิำณ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตเลขที่ 7480 แห่งบรษิทั   
ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส ำหรบักำรตรวจสอบบญัชแีละกำรสอบทำนงบกำรเงนิระหว่ำงกำล
ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เป็นจ ำนวนเงนิรวม 1,800,000 บำท และค่ำตรวจสอบบตัรส่งเสรมิ
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (“BOI”) จ ำนวนรวม 160,000 บำทส ำหรบั 2 บตัรสง่เสรมิ  

11.6.2 ค่ำบรกิำรอื่น (Non-audit Fee) 

- ไม่ม ี- 
 
11.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

- ไม่ม ี- 
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12.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

12.1  นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่ำงยัง่ยนืภำยใต้ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Corporate Social Responsibilities-CSR) โดยมุ่งเน้นกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมดูแลเอำใจใส่ต่อผู้มสี่วนได้เสยี 
เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่ำงมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณ ซึง่บรษิทัหวงัว่ำกำรด ำเนินธุรกจิภำยใต้
นโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกบักำรเจรญิเตบิโตของบรษิทัควบคู่กนัไป
ดว้ย 

 
12.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

12.2.1 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยแบ่งเป็น 6 หมวด ดงันี้ 

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัมุ่งเน้นทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม มจีรรยำบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะแขง่ขนั
ทำงกำรค้ำตำมหลกัจริยธรรมในกำรประกอบกำรค้ำ กฎหมำย และหลกักำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสมอภำคกนั 
รวมถงึปฏเิสธพฤตกิรรมใด ๆ กต็ำมทีข่ดัขวำงกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม เช่น กำรแสวงหำขอ้มลูทีค่วำมเป็นควำมลบั
ของคู่แข่งทำงกำรคำ้ กำรเรยีก รบั และไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติทำงกำรคำ้ เป็นต้น นอกจำกนี้ บรษิทัยงัได้
เคำรพต่อสทิธใินทรพัยส์นิทำงปญัญำของผูอ้ื่น  โดยบรษิทัมนีโยบำยใหบุ้คลำกรปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนด
เกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทำงปญัญำ อำท ิกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้องตำมกฎหมำย เป็นตน้ อกีทัง้ 
บรษิทัมโีครงกำรรณรงคก์ำรสง่เสรมิและปลกูจติใตส้ ำนึกใหแ้ก่บุคลำกรของบรษิทัในทุกระดบัชัน้ใหเ้กดิควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมดว้ย 

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัมนีโยบำยสนบัสนุนและเคำรพกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยกำรปฏบิตัต่ิอผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งไม่
ว่ำจะเป็นพนักงำน ชุมชน และสงัคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย ์ค ำนึงถงึควำมเสมอภำค
และเสรีภำพที่เท่ำเทยีมกนั ไม่ละเมิดสทิธขิ ัน้พื้นฐำน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของเชื้อชำติ สญัชำติ 
ศำสนำ ภำษำ สผีวิ เพศ อำยุ กำรศกึษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรอืสถำนะทำงสงัคม รวมถงึจดัใหม้กีำรดูแลไม่ใหธุ้รกจิ
ของบรษิทัเขำ้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น กำรใชแ้รงงำนเดก็ และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็นตน้ 
นอกจำกน้ี บรษิทัไดส้ง่เสรมิใหม้กีำรเฝ้ำระวงักำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีำรมสีว่นร่วมใน
กำรแสดงควำมคดิเหน็ และช่องทำงในกำรรอ้งเรยีนส ำหรบัผูท้ีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรถูกละเมดิสทิธอินัเกดิจำก
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั และด ำเนินกำรเยยีวยำตำมสมควร  

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรเคำรพสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัไดด้ ำเนินกำรสรำ้งองค์ควำมรู้
ดำ้นสทิธมินุษยชนและปลกูจติส ำนึกใหบุ้คลำกรของบรษิทัปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินุษยชน 

3) การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อนั
เป็นปจัจยัทีจ่ะช่วยเพิม่มลูค่ำของกจิกำรและเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและกำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของ
บรษิทัในอนำคต ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. เคำรพสทิธขิองพนกังำนตำมหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำน 
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2. จดัใหม้กีระบวนกำรจำ้งงำน และเงื่อนไขกำรจำ้งงำนเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
และกำรพจิำรณำผลงำนควำมดคีวำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมนิผลกำรท ำงำนทีเ่ป็นธรรม  

3. ส่งเสรมิกำรพฒันำบุคลำกร โดยจดัให้มกีำรจดัอบรม สมัมนำ ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเขำ้
ร่วมสมัมนำ และฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ศกัยภำพของบุคลำกร รวมถงึปลูกฝงัทศันคตทิีด่ ีมคุีณธรรม จรยิธรรม และกำรท ำงำนเป็นทมี
แก่บุคลำกร 

4. จดัใหม้สีวสัดกิำรดำ้นต่ำง ๆ ส ำหรบัพนักงำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นตน้ 
และนอกเหนือจำกทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสุขภำพ และประกนัอุบตัเิหตุ เป็นต้น รวมถงึ
กำรใหเ้งนิช่วยเหลอืประเภทต่ำง ๆ แก่พนักงำน เช่น ทุนกำรศกึษำ และเงนิช่วยฌำปนกจิ  เป็น
ตน้ 

5. จดัใหม้บีรกิำรตรวจสุขภำพประจ ำปีแก่บุคลำกรทุกระดบัชัน้ของบรษิทั โดยพจิำรณำจำกปจัจยั
ควำมเสีย่งตำมระดบั อำยุ เพศ และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล 

6. ด ำเนินกำรใหพ้นกังำนปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั และมสีขุอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ีโดยจดั
ใหม้มีำตรกำรป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรำ้งใหพ้นักงำนมจีติส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั 
รวมถึงจดักำรฝึกอบรม และส่งเสรมิให้พนักงำนมสีุขอนำมยัที่ด ีและดูแลสถำนที่ท ำงำนให้ถูก
สขุลกัษณะ มคีวำมปลอดภยัอยู่เสมอ 

7. เปิดโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรม
หรอืกำรกระท ำทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทั รวมถงึใหก้ำรคุม้ครองพนกังำนทีร่ำยงำนเรื่องดงักล่ำว 

4) ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันำสนิคำ้และกำรบรกิำรของบรษิัทและบรษิทัในเครอืเพื่อควำมพงึพอใจและประโยชน์
สงูสดุของลกูคำ้โดยยดึมัน่ในกำรปฏบิตัต่ิอลกูคำ้ดว้ยควำมรบัผดิชอบและควำมซื่อสตัย ์ดงันี้ 

1. บรษิัทค ำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของสนิค้ำและบริกำรเป็นล ำดบัแรก เพื่ อที่ลูกค้ำจะได้มี
ควำมพงึพอใจในสนิคำ้ทีม่คีุณภำพและกำรบรกิำรทีด่มีำกทีส่ดุ  

2. บรษิทัมโีครงกำรทีจ่ะพฒันำสนิคำ้และกำรบรกิำรรูปแบบใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ควำมตอ้งกำรและควำมพงึพอใจในควำมหลำกหลำยของสนิคำ้รวมถงึกำรบรกิำรทีม่คีุณภำพ ได้
มำตรฐำนและเป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อกีดว้ย  

3. บริษัทยึดมัน่ในกำรตลำดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรให้ลูกค้ำได้รับข้อมูล
เกีย่วกบัสนิคำ้และบรกิำรของบรษิทัทีถู่กตอ้ง ไม่บดิเบอืน คลุมเครอื หรอืโฆษณำเกนิจรงิ เพื่อให้
ลกูคำ้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอในกำรตดัสนิใจ 

4. บริษัทค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของลูกค้ำ และมุ่งมัน่ที่จะให้ลูกค้ำได้รับสินค้ำและบริกำรที่มี
คุณภำพและมคีวำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยัในระดบั
สำกล และตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  รวมถงึออกแบบ สรำ้งสรรค ์และพฒันำสนิคำ้และบรกิำรอยู่
เสมอ เพื่อใหลู้กคำ้มีควำมมัน่ใจในคุณภำพ มำตรฐำน และควำมปลอดภยัของสนิคำ้และบรกิำร
ของบรษิทั  

5. บรษิทัจดัใหม้รีะบบลกูคำ้สมัพนัธเ์พื่อใชใ้นกำรตดิต่อสือ่สำรกบัลกูคำ้ รวมถงึกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัคุณภำพของสนิคำ้และบรกิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อให้
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

6. บรษิทัจะรกัษำขอ้มลูของลกูคำ้ไวเ้ป็นควำมลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่ำวไปใชใ้นทำงทีม่ชิอบ  
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7. บรษิัทจดัใหม้กีจิกรรมต่ำง ๆ เพื่อเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลูกคำ้ และระหว่ำงลูกคำ้กบั
บรษิทัใหย้ัง่ยนื 

5) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในกำรดูแลรกัษำสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ตระหนกัถงึ
ควำมส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกจิทีม่คีวำมเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มกีำรพฒันำระบบกำรท ำงำนทีใ่หค้วำมส ำคญัในกำร
ใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ลดกำรใชท้รพัยำกรทไีม่มคีวำมจ ำเป็น และมมีำตรกำรสนบัสนุนกำรประหยดัพลงังำน 
ทัง้ในแง่ของกระบวนกำรท ำงำน และกำรเลอืกใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีป่ระหยดัพลงังำนและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

6) การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิทัตระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม จงึมนีโยบำยในกำรใหค้วำมช่วยเหลอืและพฒันำ
สงัคมโดยมนีโยบำยทีจ่ะใหก้ำรสนับสนุนทำงดำ้นกำรศกึษำแก่เยำวชน โดยกำรบรจิำคแบบเรยีน สื่อและอุปกรณ์เสรมิ
ทกัษะเพื่อกำรเรยีนรูต่้ำง ๆ รวมถงึกำรสนบัสนุนทุนกำรศกึษำ นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมนีโยบำยทีจ่ะใหค้วำมสนบัสนุนต่อ
สงัคมรอบข้ำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้เงินสนับสนุนและอุปกรณ์เสริมทกัษะเพื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ แก่โรงเรียน รวมทัง้
ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ที่มผีลกระทบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อมอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทดว้ย
ควำมรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ อกีทัง้ บรษิทัยงัไดส้่งเสรมิใหพ้นักงำนของบรษิัทมีจติส ำนึกและควำมรบัผดิชอบต่อ
สิง่แวดลอ้มและสงัคมดว้ย 

12.2.2  กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 

เพื่อรกัษำมำตรฐำนและพฒันำกำรก ำกบัดูแลกิจกำร รวมถึงกำรส่งเสริมควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและกำร
ป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั และสรำ้งเป็นวฒันธรรมขององคก์รโดยใชก้ำรสื่อควำมเกีย่วกบักำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ไปยงักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน บรษิทัมแีผนงำนกำรด ำเนินกจิกรรมส่งเสรมิ
กำรก ำกบัดแูลกจิกำรและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมรวมถงึกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั และก ำกบัดูแลให้
องคก์รมกีำรด ำเนินงำนและปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว 

ทัง้นี้ ส ำหรบักำรก ำกบัดแูลนโยบำยดำ้นกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัจะจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิ
กำรก ำกบัดแูลกจิกำรและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ประจ ำปี รวมถงึจดัท ำควำมเหน็
และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดแีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อสอบ
ทำนและใหค้วำมเหน็ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ 
 
12.3  การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

- ไม่ม ี- 
 
12.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 

• พฤศจิกายน 2561 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรศกึษำทีม่คีุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทยีม และกำรสนบัสนุน
โอกำสในกำรเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูด้อ้ยโอกำสทำงกำรศกึษำและขำดแคลนทุนทรพัย ์ เพื่อใหม้วีชิำชพีและสำมำรถพึง่พำตนเอง
ได ้จงึไดร้่วมสมทบทุนกำรศกึษำ วจิยั จดัหำและพฒันำคร ูใหแ้ก่ ”โรงเรยีนพระดำบส” เป็นเงนิจ ำนวน 100,000 บำท ซึง่
โรงเรยีนพระดำบส เป็นโครงกำรในพระรำชด ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพติร ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2519 โดยพระองคท์รงมพีระประสงคจ์ะชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกำสทำงกำรศกึษำ ขำด
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แคลนทุนทรพัย ์ หรอืไมม่วีฒุกิำรศกึษำพืน้ฐำนเพยีงพอทีจ่ะเขำ้ศกึษำต่อในระดบัสงู ใหไ้ดม้วีชิำชพีและสำมำรถพึง่พำ
ตนเองได ้

 

• มีนาคม 2563 

บรษิัทฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทำงวชิำชพีของบุคลำกรของ
บริษัทฯ ไปถ่ำยทอดให้แก่เยำวชน โดยบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ ผู้จดักำรฝ่ำย Solution Sales เป็นอำจำรย์พิเศษ
บรรยำยให้ควำมรู้แก่นิสติปริญญำตรี สำขำวิชำบญัช ี ชัน้ปีที่ 1 ภำควิชำบญัช ีวิชำระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี
เบือ้งต้น คณะบรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ในหวัขอ้ “ระบบบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธล์ูกคำ้” (Customer 
Relationship Management) ซึง่เป็นหวัใจส ำคญัทีท่ ำใหอ้งคก์รประสบควำมส ำเรจ็ในกำรยกระดบัควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง
ลกูคำ้และองคก์รและน ำไปสูก่ำรสรำ้งควำมจงรกัภกัดขีองลกูคำ้ในระยะยำว 

 

• กนัยายน 2563 

บรษิทัฯ ไดจ้ดักจิกรรมเพื่อใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนมสีว่นร่วมในกำรดแูลสงัคมและชมุชน โดยไดบ้รจิำคเงนิ 
พรอ้มน ำอำหำรและอุปกรณ์กำรเรยีนกำรสอน เป็นเงนิจ ำนวน 31,251.96 บำท ไปมอบใหแ้กม่ลูนิธชิ่วยคนตำบอดแหง่
ประเทศไทยในพระบรมรำชนูิปถมัภ ์ เพื่อสง่เสรมิกำรเรยีนกำรสอนและกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูพ้กิำรทำงสำยตำ 
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• มิถนุายน 2564 

บรษิทัฯ ไดม้อบเงนิจ ำนวน 150,000 บำท ใหแ้กโ่รงเรยีนหวัไผ่วทิยำคม ต ำบลหวัไผ่ อ ำเภอเมอืงสงิหบ์ุร ีจงัหวดั
สงิหบ์ุร ี ซึง่เป็นโรงเรยีนขนำดเลก็ เปิดกำรเรยีนกำรสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษำ โดยไม่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียม
กำรศกึษำจำกนกัเรยีน เน่ืองจำกนกัเรยีนสว่นใหญ่มฐีำนะยำกจนและโรงเรยีนตัง้อยู่ห่ำงไกลจำกถนนใหญ่กว่ำ 14 
กโิลเมตร โรงเรยีนจงึตอ้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัรถรบัสง่ใหแ้ก่นกัเรยีน ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้อบเงนิใหแ้กโ่รงเรยีน
เพื่อน ำไปปรบัปรุงและซ่อมแซมโรงอำหำรใหม้คีวำมสะอำด ถูกสขุลกัษณะ และมสีภำพแวดลอ้มทีด่ ีรวมทัง้สำมำรถใช้
ประโยชน์ในกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนและเป็นพืน้ทีห่ลกัในกำรจดักจิกรรมของชมุชนในพืน้ที่ นอกจำกนี้ 
บรษิทัฯ ยงัไดช้ว่ยจดัหำโต๊ะอำหำร รวมถงึอุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พิม่เตมิส ำหรบัใชใ้นกำรเรยีนกำรสอนใหก้บัโรงเรยีน 
เพื่อใหน้กัเรยีนทีข่ำดแคลนทุนทรพัย ์ สำมำรถเขำ้ถงึและใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยใีนกำรกำรเรยีนรูไ้ดอ้ย่ำงทัว่ถงึ
และเท่ำเทยีมกนั 

 

 

• มิถนุายน 2564 

บรษิทัฯ ไดร้่วมบรจิำคเงนิจ ำนวน 100,000 บำท ใหแ้ก่มูลนิธสิถำบนัโรคไตภูมริำชนครนิทร ์เพื่อสนับสนุนกำร
รกัษำผูป้่วย กำรจดัฝึกอบรมและกำรคน้ควำ้วจิยัของแพทยโ์รคไต เน่ืองจำกเลง็เหน็ว่ำ โรคไตเป็นปญัหำสำธำรณสขุที่
ส ำคญัโรคหน่ึงของคนไทยและเป็นโรคทีท่ ำใหผู้ป้ว่ยเกดิควำมทกุขท์รมำนจำกกำรเจบ็ปว่ยเป็นอย่ำงมำก ซึง่สถำบนัโรค
ไตภูมริำชนครนิทร์  เป็นสถำบนัเฉพำะทำงในกำรดูแลรกัษำผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอย่ำงครบวงจร  ตลอดจนสนับสนุน
งำนวจิยัและพฒันำเพื่อสรำ้งองคค์วำมรูเ้กีย่วกบัโรคไตเพื่อหำแนวทำงป้องกนัและชะลอกำรเกดิโรคไตเรือ้รงั รวมทัง้
เพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรดแูลผูป้ว่ยทีม่ปีญัหำโรคไต 
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12.5  การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิำรลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิำยน 2561 ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบั
ดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั ตลอดจนใหเ้ป็นไปตำมเจตนำรมณ์และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม บรษิทัมนีโยบำย
ปฏบิตัิตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่โดยห้ำมกรรมกำรบรษิทั ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัท รวมถึง
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น ๆ ทีป่ฏบิตังิำนแทนในนำมบรษิทั  หรอืบุคคลทีไ่ดร้บักำรว่ำจำ้งใน
ลกัษณะสญัญำชัว่ครำว ยอมรบัหรอืสนับสนุนกำรคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบไม่ว่ำจะทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยได้ก ำหนด
แนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

ค านิยาม 

“การทุจริตคอรร์ปัชัน่” หมำยถงึ กำรปฏบิตัหิรอืละเวน้กำรปฏบิตัใินต ำแหน่งหน้ำที ่หรอืใชอ้ ำนำจหน้ำทีโ่ดยมชิอบ 

เพื่อแสวงหำประโยชน์อนัมคิวรในรปูแบบต่ำง ๆ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรใหห้รอืกำรรบัสนิบน กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง กำร
ใหเ้งนิสนับสนุน กำรใหห้รอืรบัของขวญั หรอืกำรเลีย้งรบัรอง กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลและเพื่อสำธำรณประโยชน์ กำร
น ำเสนอให้กำรให้ค ำมัน่ว่ำจะให้ กำรขอหรอืเรยีกร้องซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ สิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมแก่
เจ้ำหน้ำที่ของรฐั หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนเอกชน หรอืบุคคลอื่นใดที่ด ำเนินธุรกจิกบับรษิทั เพื่อใหบุ้คคลดังกล่ำว
กระท ำหรอืละเว้นกำรปฏบิตัหิน้ำที่ อนัเป็นกำรให้ได้มำซึ่งธุรกจิหรอืเพื่อเอือ้ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกจิ  
เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได้ 

“การให้หรอืการรบัสินบน” หมำยถงึ กำรใหห้รอืรบัทรพัยส์นิทีม่มีูลค่ำ หรอืประโยชน์อื่นใดทีใ่หแ้ก่บุคคล/กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งเพื่อจงูใจใหผู้น้ัน้กระท ำกำร ไม่กระท ำกำร หรอืประวงิกำรกระท ำอนัมชิอบดว้ยหน้ำที่ 

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมำยถึง กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน สิง่ของ และ/หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
ตลอดจนกำรส่งเสรมิใหพ้นักงำนเขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืงในนำมของบรษิทั เพื่อให้ได้มำซึง่ควำมได้เปรยีบทำง
ธุรกจิกำรคำ้ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึกำรทีพ่นกังำนเขำ้ร่วมกจิกรรมตำมสทิธเิสรภีำพสว่นบุคคล 

“การเลี้ยงรบัรอง” หมำยถงึ กำรใหก้ำรสนบัสนุนอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำชมกำรแสดง/กฬีำ รวมถงึค่ำเดนิทำง เช่น ค่ำตัว๋
เครื่องบนิ ค่ำพำหนะเดนิทำง ค่ำทีพ่กั เป็นตน้ 

“การให้เงินสนับสนุน” หมำยถงึ เงนิสนับสนุนทีจ่่ำยโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ตรำสนิคำ้/บรกิำร หรอืชื่อเสยีงของ
บรษิทั  

“การให้หรอืรบัของขวญั” หมำยถงึ กำรใหเ้งนิ สิง่มคี่ำหรอืบรกิำร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสดงกำรสนบัสนุน 

เจำ้หน้ำทีร่ฐั หรอืหน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนเอกชน หรอืบุคคลอื่นใดทีด่ ำเนินธุรกจิกบับรษิทั และเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกจิ กำรส่งเสรมิตรำผลติภณัฑ/์บรกิำร หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั ซึง่เป็นประโยชน์ต่อกำรสรำ้งควำมน่ำเชื่อถือ
ทำงกำรคำ้ ช่วยกระชบัควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ  

“การบริจาคเพื่อการกศุลและเพื่อสาธารณประโยชน์” หมำยถึง กำรให้เงนิ สนิค้ำของมคี่ำหรอืบรกิำรในรูปแบบ
ของกำรบรจิำค 

“ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด” หมำยถึง เงนิสดหรอืเทยีบเท่ำเงนิสด ทรพัย์สนิ หรอืสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด ที่
ให้แก่กนัเพื่ออธัยำศยัไมตรทีีใ่หเ้ป็นรำงวลั หรอืให้เป็นสนิน ้ำใจ กำรให้สทิธพิเิศษตลอดจนกำรออกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดนิทำงหรอืท่องเทีย่ว ค่ำทีพ่กั ค่ำอำหำร ค่ำเลีย้งรบัรอง หรอืสิง่อื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั และไม่ว่ำจะใหเ้ป็นบตัร ตัว๋
หรอืหลกัฐำนอื่นใด 
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“เจ้าหน้าท่ีรฐั” หมำยถงึ เจำ้หน้ำทีข่องรฐั ผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง ตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ ผูด้ ำรงต ำแหน่งใน
องคก์รอสิระ และคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

 “บุคคลอ่ืนท่ีบริษทั มีอ านาจควบคมุ” หมำยถงึ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบุคคล หรอืนิตบิุคคลอื่น ๆ ทีป่ฏบิตังิำน
แทนในนำมบรษิทั หรอืบุคคลทีไ่ดร้บักำรว่ำจำ้งในลกัษณะสญัญำชัว่ครำว 

 “หน่วยงานของรฐั” หมำยถงึ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมภิำค รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ องคก์ำรมหำชน องคก์รอสิระ องคก์รตำมรฐัธรรมนูญ หน่วยงำนธุรกำรของศำล มหำวทิยำลยั
ในก ำกบัของรฐั หน่วยงำนสงักดัรฐัสภำหรอืในก ำกบัของรฐัสภำ หน่วยงำนอสิระของรฐั และหน่วยงำนอื่นตำมทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวงหน่วยงำนเอกชน 
 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมนีโยบำยไม่สนบัสนุนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ และหำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกระดบั
ด ำเนินกำร หรอืยอมรบั หรอืให้กำรสนับสนุนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยกำรเรยีกร้อง หรอืยอมรบั หรอืเขำ้ไปมสี่วน
ร่วมกบักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคน
รู้จกั หรอืเพื่อประโยชน์ของธุรกจิ โดยครอบคลุมทุกธุรกจิ ทุกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทั เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำว
กระท ำหรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อใหไ้ดม้ำ หรอืรกัษำไวซ้ึง่ผลประโยชน์ทำงธุรกจิทีไ่ม่ถูกต้อง และบรษิทัจะไม่ลด
ต ำแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏเิสธกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ แม้ว่ำกำรกระท ำนัน้จะส่งผลให้บรษิัท
สูญเสยีโอกำสทำงธุรกจิกต็ำม ตลอดจนใหม้กีำรสอบทำนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่นี้อย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก ำหนดของกฎหมำย และภำยใต้
ศลีธรรมอนัด ีทัง้น้ี หำกมกีำรฝ่ำฝืนกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรสนับสนุน ช่วยเหลอื หรอืใหค้วำมร่วมมอืกบักำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่จะไดร้บักำรพจิำรณำโทษตำมระเบยีบบรษิทัทีก่ ำหนดไว ้และ/หรอืขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

เพื่อใหน้โยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดถู้กน ำไปปฏบิตัอิยำ่งทัว่ถงึทัง้องคก์ร และมกีำร
ก ำกบัดแูล 
ทีช่ดัเจน บรษิทัจงึก ำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ใหป้ฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ โดยไม่เขำ้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรคอรร์ปัชัน่ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ดงันี้ 

1)  คณะกรรมการบริษทั 

มหีน้ำทีพ่จิำรณำและรบัผดิชอบในกำรก ำหนดนโยบำย และก ำกบัดูแลใหม้รีะบบทีส่นับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำฝำ่ยจดักำรไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัและน ำเอำมำตรกำรต่อตำ้นกำร 

ทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ีไปปฏบิตัจินเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีหน้ำที่และรบัผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนกำรเงินและบญัช ีระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ระบบกำร
ควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกระบวนกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่สอดคลอ้งกบันโยบำยของบรษิทั ขอ้ก ำหนด และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวำมเพยีงพอเหมำะสม และมี
ประสทิธภิำพ รวมทัง้มหีน้ำทีต่ดิตำมดูแลใหม้รีะบบกำรรบัขอ้รอ้งเรยีน แจง้เบำะแสกำรกระท ำ ซึง่คนในองคก์รมี
ส่วนเกีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรมกบัผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย พจิำรณำแนวทำงแกไ้ขป้องกนั น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั ต่อไป 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.3.12 หน้ำที ่8 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรก ำหนดแผนกำรจดักำรและกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ในกจิกรรรม
ต่ำง ๆ ของธุรกจิ และก ำกบัดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่ำมำตรกำรป้องกนัและลดควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่มี
ประสทิธภิำพ รวมทัง้ทบทวนมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหเ้พยีงพอเหมำะสม 

4) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรน ำนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไปสูก่ำรปฏบิตั ิโดยกำรสือ่สำรไปยงัพนักงำน
และผูเ้กีย่วขอ้งรบัทรำบและน ำไปปฏบิตั ิ

5) หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏบิตังิำนว่ำเป็นไปตำมนโยบำย ระเบยีบ กฎหมำย อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัมรีะบบควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมเพยีงพอและมปีระสทิธภิำพในกำรบรหิำร
จดักำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6) คณะท างานบริหารความเส่ียง 

มหีน้ำทีพ่ฒันำระบบกำรประเมนิควำมเสีย่ง และจดัใหห้น่วยงำนภำยในองคก์รประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ รวบรวมมำตรกำร แนวทำงควบคุมควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีห่น่วยงำนพจิำรณำและสรุป     
เพื่อน ำเสนอผลกำรประเมนิควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมทัง้ทบทวนควำมเสีย่งด้ำนกำร
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหเ้หมำะสมกบัสภำพกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

7)    หน่วยงานบริหารทรพัยากรบุคคล 

มีหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรให้ค ำปรกึษำ แนะน ำกำรเผยแพร่ควำมรู้ สร้ำงควำมเขำ้ใจ และส่งเสรมิให้
พนกังำนทุกระดบัยดึถอืและปฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ สง่เสรมิใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรม
องคก์ร โดยจะต้องไม่มพีนักงำนรำยใดทีจ่ะถูกลดขัน้/ลดต ำแหน่ง ถูกลงโทษ หรอืไดร้บัผลกระทบในทำงลบจำก
กำรทีพ่นกังำนปฏเิสธกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ แมว้่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะสง่ผลใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกำสทำงธรุกจิ และ
ก ำหนดบทลงโทษส ำหรบัผูท้ีฝ่่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ตำมควำมเหมำะสมใน
แต่ละกรณี 

8) ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั 

มีหน้ำที่กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนควบคุมดูแลพนักงำนในบงัคบับญัชำให้ปฏิบตัิงำนให้สอดคล้องกบันโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ของบริษัท  รวมทัง้เป็นแบบอย่ำงที่ดี และทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและ
มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ข้อบงัคบั และข้อก ำหนดของกฎหมำย และ
ปฏบิตังิำนดว้ยควำมโปร่งใส มจีรรยำบรรณ 

9) บุคคลอ่ืนท่ีบริษทั มีอ านาจควบคมุ 

มหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัติำมนโยบำยนี้อย่ำงเคร่งครดั โดยน ำหลกักำรตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นหลกั
ปฏบิตัใินกำรด ำเนินงำนทัว่ทัง้องคก์ร 

10) พนักงาน 

มหีน้ำทีป่ฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่ำงเคร่งครดั  
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผูร้ายงาน 

บรษิทัมนีโยบำยกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่พนักงำนทีแ่จง้ขอ้มูลหรอืให้เบำะแสเกีย่วกบักำรทุจรติ
หรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั และหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั โดยได้
จดัเตรยีมช่องทำงทีป่ลอดภยัเพื่อรำยงำนหรอืแจง้เบำะแสกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยใหบุ้คคลทีพ่บเหน็หรอืทรำบเบำะแส
กำรทุจริตคอร์รปัชัน่ สำมำรถส่งหนังสอืไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เบริล 8 พลสั จ ำกดั เลขที่ 33/4 
อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำมเก้ำ (อำคำรบ)ี ชัน้ที่ 19 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท ์02-116-5081 หรอืแจง้ ผ่ำนทำง E-mail ดงัต่อไปนี้ 
- Threekwan.b@beryl8.com 
- Chatrapee.t@beryl8.com 
- Udomsakdi.a@beryl8.com 

ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบำะแสกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่จะไดร้บัควำมคุม้ครองตำมนโยบำยกำรใหค้วำมคุม้ครองและ
ควำมเป็นธรรมแก่พนกังำนทีแ่จง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บำะแสเกีย่วกบักำรทุจรติหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

ทัง้นี้ บริษัทไม่มีนโยบำยลดต ำแหน่ง ลงโทษหรือด ำเนินกำรใด ๆ ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลทำงลบต่อกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร พนกังำนของบรษิทัทีแ่จง้เบำะแสหรอืปฏเิสธกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ แมว้่ำกำรกระท ำนัน้อำจท ำใหบ้รษิทัสญูเสยี
โอกำสทำงธุรกจิ  

 
มาตรการ/แนวปฏิบติัต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

1. แนวปฏิบติัทัว่ไป 
1.1 หำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนทุกระดบั รวมถงึบุคคลอื่นทีบ่รษิทัมอี ำนำจควบคุมปฏบิตั ิหรอืละเวน้

กำรปฏบิตัิงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ หรอืใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมชิอบ ฝ่ำฝืนหลกักฎหมำย หลกัจรยิธรรม 
รวมทัง้ด ำเนินกำรหรอืเขำ้ไปมสี่วนร่วมกบักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม และ
กำรแสวงหำผลประโยชน์อนัมคิวรไดใ้นรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรเรยีก รบั เสนอ หรอืใหท้รพัยส์นิ รวมถงึ
ประโยชน์อื่นใดกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทั เป็นตน้ 

1.2 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนจะสรำ้งวฒันธรรมองคก์รทีซ่ื่อสตัย ์และยดึมัน่ในควำมเป็นธรรม หำ้ม
ใหห้รอืรบัสนิบนในกำรด ำเนินธุรกจิทุกชนิด กำรด ำเนินงำนของบรษิทัทีต่อ้งตดิต่องำนกบัหน่วยงำนและ
เจ้ำหน้ำที่รฐั จะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสตัย์ ตรวจสอบได้ และต้องด ำ เนินกำร ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.3 บรษิัทห้ำมไม่ใหก้รรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน รวมถึงบุคคลอื่นทีบ่รษิัทมอี ำนำจควบคุม เรยีกรอ้ง 
ด ำเนินกำร หรอืยอมรบักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั 

1.4 บรษิัทก ำหนดใหม้ขี ัน้ตอนงำนขำยและกำรตลำด โดยในแต่ละขัน้ตอนจะต้องมหีลกัฐำนประกอบอย่ำง
ชดัเจน และมกีำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัใินแต่ละระดบัอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งต่อกำรเกดิ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึกำรจดัใหม้วีธิกีำรแกไ้ขทีเ่หมำะสม 

1.5 บริษัทก ำหนดให้มีข ัน้ตอนกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและท ำสญัญำ วัตถุประสงค์ในกำรท ำรำยกำร กำรเบิก
จ่ำยเงนิ หรอืสญัญำใด ๆ โดยในแต่ละขัน้ตอนจะตอ้งมหีลกัฐำนประกอบอย่ำงชดัเจน และมกีำรก ำหนด
อ ำนำจอนุมตัใินแต่ละระดบัอย่ำงเหมำะสม และกำรจดัใหม้วีธิกีำรแกไ้ขทีเ่หมำะสม 

1.6 บริษัทจะจดัให้มีกำรสื่อสำรและฝึกอบรมแก่พนักงำนภำยในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมคีวำม
ซื่อสตัย์สุจรติต่อหน้ำที ่และพร้อมจะน ำหลกักำรและจรรยำบรรณตำมนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่เีป็นหลกัปฏบิตัใินกำรด ำเนินงำนทัง้องคก์ร บรษิทัจะจดัใหม้กีระบวนกำรบรหิำรงำนบุคลำกรที่
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สะทอ้นถงึควำมมุ่งมัน่ของบรษิทัต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตัง้แต่กำรคดัเลอืก 
กำรอบรม กำรประเมนิผลงำน กำรใหผ้ลตอบแทน และกำรเลื่อนต ำแหน่ง 

1.7 บรษิัทจะจดัใหม้กีำรตรวจสอบภำยในเพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในช่วยใหบ้รษิทั
บรรลุเป้ำหมำยทีว่ำงไวไ้ด ้รวมทัง้ตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 
กฎระเบยีบ และช่วยคน้หำขอ้บกพร่องจุดอ่อนตำมแผนงำนทีอ่นุมตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถงึ
ใหค้ ำแนะน ำในกำรพฒันำระบบกำรปฏบิตังิำนใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลตำมนโยบำยเกี่ยวกบั
กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและนโยบำย/มำตรกำรในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

1.8 บรษิทัจะใหค้วำมเป็นธรรม และคุม้ครองพนักงำน และผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรื่อง
กำรทุจรติคอร์รปัชัน่ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทด้วยมำตรกำรใด ๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถและเท่ำที่อยู่ใน
อ ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของบรษิทั 

1.9 กำรใชบุ้คคลทีส่ำมเพื่อตดิต่องำนกบัเจำ้หน้ำทีร่ฐั จะตอ้งไม่เป็นกำรผ่อนถ่ำยกำรใหส้นิบนใหบุ้คคลทีส่ำม 
1.10 บรษิทัจะใหค้วำมร่วมมอืกบัภำครฐั ในกำรก ำหนดใหทุ้กหน่วยงำนทีเ่ป็นคู่สญัญำกบัภำครฐั เปิดเผยแบบ

แสดงบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.) 

1.11 บริษัทมีข ัน้ตอนในกำรจดัท ำขอ้แนะน ำเกี่ยวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่อย่ำงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร  

1.12 นโยบำยและแนวปฏบิตัิของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวนิัยในกำร
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั หำกผูใ้ดละเลย ละเวน้และมเีจตนำทีจ่ะ
ไม่ปฏบิตัิตำมนโยบำยและแนวปฏบิตัิที่ดขีองบรษิัทจะถือว่ำกระท ำผดิวนิัย และจะพจิำรณำโทษตำม
ระเบยีบบรษิทัและอำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนัน้ผดิขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

2. แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการให้หรอืรบัของขวญัหรอืการเลี้ยงรบัรอง 

บรษิทัก ำหนดแนวปฏบิตัใินกำรใหห้รอืรบัของขวญัหรอืกำรเลีย้งรบัรอง ดงันี้ 

2.1 บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใหแ้ละรบัของขวญัหรอืสิง่บนัเทงิไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของจรรยำบรรณและขอ้
พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำนของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน โดยใชบ้งัคบักบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนกังำนทุกระดบั  

2.2 บรษิทัตระหนกัดวี่ำกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนเอกชน 
หรอืบุคคลอื่นใดทีด่ ำเนินธุรกจิกบับรษิทัเป็นสิง่ทีส่ ำคญั จงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัใินเรื่องกำรเลีย้งรบัรอง 
ดงันี้ 
2.2.1 ไมเ่ป็นกำรกระท ำเพือ่ครอบง ำ ชกัน ำ หรอื ตอบแทนบุคคลใด ๆ เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ควำมไดเ้ปรยีบผ่ำนกำรกระท ำที่

ไมเ่หมำะสม หรอืแอบแฝงเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่กำรช่วยเหลอืหรอืผลประโยชน์ 
2.2.2 เป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้ปฏบิตัขิองบรษิทั  
2.2.3 ประเภท และมลูค่ำมคีวำมเหมำะสม ถูกตอ้งตำมกำลเทศะ  
2.2.4 ตอ้งขออนุมตัติำมอ ำนำจด ำเนินกำร โดยระบุวตัถุประสงค ์มลูค่ำ ค่ำเลีย้งรบัรองทีม่อบให ้ผูอ้นุมตักิำรจ่ำย  ผูร้บั 

วนัทีร่บั องคก์รทีร่บัมอบ และรวมทัง้แนบเอกสำรเกีย่วกบัองคก์รทีร่บัเลีย้งรบัรอง เป็นตน้ 
2.2.5 ควรบนัทกึขอ้มลูตวัแทนบรษิทัทีเ่ขำ้รว่มงำนเลีย้ง พนกังำน รำชกำรทีเ่ขำ้เลีย้งรบัรอง จุดประสงคใ์นทำงธุรกจิของ

กำรจดัเลีย้ง เป็นตน้ 
2.2.6 ตอ้งมกีำรจดัเกบ็เอกสำรของบรษิทั หลกัฐำนกำรเลีย้งรบัรอง หรอืใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืหลกัฐำนกำรรบัเงนิอื่น เป็น

ตน้ ตำมขอ้แนะน ำจำกกรมสรรพำกรในกำรจดัเกบ็เอกสำรบญัช ี
2.2.7 ในกรณทีีม่ขีอ้สงสยัทีอ่ำจส่งผลกระทบทำงกฎหมำย ใหข้อค ำปรกึษำจำกหน่วยงำนกฎหมำยอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์

อกัษร หรอืในเรือ่งทีม่คีวำมส ำคญัประกำรอื่น ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของผูบ้รหิำร 
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3. แนวปฏิบติัในการบริจาคเงินเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน (Sponsorships) 

บรษิทัก ำหนดแนวปฏบิตัใินกำรบรจิำคเงนิเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงนิสนบัสนุน ดงันี้ 

3.1 ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และไม่ขดัต่อศลีธรรม รวมทัง้ไม่เป็นกำรกระท ำกำรใด ๆ 
ทีจ่ะมผีลเสยีหำยต่อสงัคมส่วนรวม โดยต้องมัน่ใจว่ำเงนิบรจิำคหรอืเงนิสนับสนุน ไม่ไดถู้กน ำไปใชเ้พื่อ
เป็นช่องทำงจ่ำยเงนิสนิบน หรอืเพื่อกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3.2 กำรบรจิำคเงนิเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และกำรใหเ้งนิสนับสนุนนัน้ต้องไม่ถูกน ำไปใช้เพื่อ
เป็นขอ้อำ้งในกำรตดิสนิบน 

3.3 ต้องขออนุมตัิตำมอ ำนำจด ำเนินกำร โดยระบุองค์กรที่รบัมอบ วตัถุประสงค์ วนัที่ และมูลค่ำสิง่ของ/
บริกำรที่มอบให้ รวมทัง้แนบเอกสำรเกี่ยวกับองค์กรที่สนับสนุนหรือบริจำค เช่น รำยชื่อผู้ก่อตัง้ 
กรรมกำร  เป็นตน้ 

3.4 ต้องมกีำรจดัเกบ็เอกสำรของบรษิทั หลกัฐำนกำรรบัสิง่ของ หรอืใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืหลกัฐำนกำรรบัเงนิ
อื่น เช่น หนงัสอืขอบคุณ เป็นตน้ ตำมขอ้แนะน ำจำกกรมสรรพำกรในกำรจดัเกบ็เอกสำรบญัช ี

3.5 ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัทีอ่ำจสง่ผลกระทบทำงกฎหมำย ใหข้อค ำปรกึษำจำกหน่วยงำนกฎหมำยอย่ำงเป็น 
3.6 ลำยลกัษณ์อกัษร หรอืในเรื่องทีม่คีวำมส ำคญัประกำรอื่น ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของฝำ่ยจดักำร 

4. แนวทางปฏิบติัในการช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) 

4.1 บรษิัทไม่มนีโยบำยใหก้ำรช่วยทำงกำรเมอืงไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยบรษิัทจะด ำเนินธุรกจิ
อย่ำงเป็นกลำง ไม่ให้กำรสนับสนุนหรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรฝกัใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรค
กำรเมอืงหนึ่ง อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัเคำรพในสทิธสิว่นบุคคลในกำรมสีว่นร่วมทำงกำรเมอืงหรอืสนับสนุน
กจิกรรมทำงกำรเมอืงต่ำง ๆ ของพนักงำนเป็นกำรส่วนตวั โดยจะต้องกระท ำนอกเวลำงำน ไม่แอบอำ้ง
ชื่อและไม่ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัในกำรมสีว่นร่วมดงักล่ำว 

5. แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารทรพัยากรบุคคล 

เพื่อใหน้โยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัไดร้บักำรสนับสนุนและน ำไปสู่กำรปฏบิตัิ 
บรษิทัไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

5.1 นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่นี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลทุกขัน้ตอน 
ตัง้แต่กำรสรรหำ หรอืกำรคดัเลอืกบุคลำกร กำรฝึกอบรม กำรปฐมนิเทศ กำรเลื่อนต ำแหน่งและกำรให้
ผลตอบแทน กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน  

5.2 ก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทุกระดบัสือ่สำรท ำควำมเขำ้ใจกบัพนกังำนเพื่อใชใ้นกจิกรรมทำงธุรกจิทีอ่ยู่ใน 
5.3 ควำมรบัผดิชอบและกำรควบคุมดแูลปฏบิตัติำมนโยบำยใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
5.4 กรรมกำรและผู้บรหิำรทุกระดบั จะต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดใีนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ และส่งเสรมิใหพ้นักงำนทุกระดบัยดึถอืนโยบำยมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่อย่ำง
จรงิจงั ต่อเนื่องและสง่เสรมิใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

5.5 บรษิทัจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทำงลบต่อพนักงำนทีป่ฏเิสธกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ แมว้่ำกำร
กระท ำนัน้จะท ำใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกำสทำงธุรกจิ 

5.6 กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกระดบั ตอ้งไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็กำรกระท ำทีอ่ำจ
ฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยบรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรแจง้เบำะแสและกำรคุม้ครอง
ควำมปลอดภยัแก่ผูร้ำยงำน เมื่อพนกังำนตอ้งกำรแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแส รวมทัง้ เมื่อพนกังำนตอ้งกำร 

5.7 ค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่จะไดร้บักำรคุม้ครองจำกบรษิทั 
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6. การประเมินความเส่ียง 

ใหบ้รษิทัท ำกำรประเมนิควำมเสีย่งเพื่อพฒันำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่จำกกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ 
ของบรษิัทที่อำจมขี ัน้ตอนหรอืกระบวนกำรที่มคีวำมเสีย่งด้ำนทุจรติคอร์รปัชัน่  โดยให้ท ำกำรทบทวนนโยบำยกำร
บรหิำรควำมเสีย่งดำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ทบทวนมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่งทีใ่ช้
อยู่ใหม้คีวำมเหมำะสมทีจ่ะป้องกนัควำมเสีย่ง หรอืลดควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

7. ระบบการควบคมุภายในและการรายงานทางการเงิน 

7.1 ฝ่ำยจดักำรของบริษัทมคีวำมรบัผิดชอบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้องครบถ้วน 
ทนัเวลำ และจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบั 

7.2 บรษิทัจดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในเพื่อใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลเกีย่วกบัประสทิธภิำพ
กำรด ำเนินงำน ควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรปฏบิตัติำมนโยบำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ดงันี้ 
7.2.1 ก ำหนดใหม้รีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนทีช่ดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
7.2.2 ก ำหนดผูม้อี ำนำจในกำรอนุมตัจิ่ำยเงนิและวงเงนิทีร่บัผดิชอบ  
7.2.3 รำยกำรที่บนัทกึบญัช ีรำยกำรรบั-จ่ำยเงนิ และค่ำใช้จ่ำยทุกประเภทต้องมเีอกสำรหลกัฐำนที่

ชดัเจน มกีำรอนุมตัติำมอ ำนำจด ำเนินกำร และบนัทกึขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถว้น และทนัเวลำตำม
หลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก ำหนด 

7.2.4 บรษิทัไม่อนุญำตใหม้กีำรบนัทกึขอ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ ผดิหลกักำร ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรอืท ำกำร
ตกแต่งบญัช ีรวมทัง้จะต้องไม่มีบญัชนีอกงบกำรเงนิ เพื่อใชส้นับสนุน หรอืปกปิดกำรจ่ำยเงนิที่
ไม่เหมำะสม 

7.2.5 เกบ็รกัษำขอ้มูล เอกสำรหลกัฐำนกำรบนัทกึบญัชตีำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก ำหนดและสอดคลอ้ง
กบัขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อกำรเรยีกใชง้ำน และเมื่อพน้ระยะเวลำที่
ต้องเกบ็รกัษำขอ้มูล เอกสำรหลกัฐำน พนักงำนทีร่บัผดิชอบตอ้งจดัใหม้กีำรท ำลำยดว้ยวธิกีำรที่
เหมำะสมกบัขอ้มลูและเอกสำรแต่ละประเภท  

7.2.6 สร้ำงกลไกภำยในเพื่อติดตำมดูแลและควบคุมระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบญัช ีรวมถงึปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนของทุกส่วนงำนใหม้ปีระสทิธภิำพ เพื่อ
ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่และประพฤตมิชิอบ 

7.2.7 สร้ำงจิตส ำนึก มีวินัยในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม โดยกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกระดบัมสี่วนร่วมในกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ท ำให้
องคก์รมคีวำมโปร่งใส  ปรำศจำกกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

7.2.8 ด ำเนินกำรผลกัดนัใหบ้รษิทัย่อย/บรษิทัร่วม ตวัแทน นำยหน้ำ คู่คำ้/คู่สญัญำ ด ำเนินตำมนโยบำย 
และแนวปฏบิตันิี้ทีจ่ะไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

8. การฝึกอบรมและส่ือสาร 

เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทั
ไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัดิงันี้ 

8.1 กำรสือ่สำร 
8.1.1 จัดให้มีกำรสื่อสำรและเผยแพร่นโยบำย/แนวปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ให้แก่

กรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำนบรษิัท และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มที่เกี่ยวขอ้งรบัทรำบ โดยจดัท ำ
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เอกสำรเผยแพร่ และน ำส่งใหก้บับุคคลดงักล่ำวขำ้งตน้ทำงอเีมล เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รมคีวำม
เขำ้ใจ เหน็ชอบ และสำมำรถน ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่มำปฏบิตัไิด้ 

8.1.2 จัดให้มีกำรสื่อสำรและเผยแพร่นโยบำย/แนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อ
รบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ สำธำรณชน โดยเปิดเผยไวต้ำมช่องทำง
ต่ำง ๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิทั รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี เป็นต้น เพื่อ
สรำ้งควำมเขำ้ใจและสนบัสนุนใหย้ดึมัน่ในมำตรฐำนกำร 

8.2 กำรฝึกอบรม 
8.2.1 จดัใหม้กีำรปฐมนิเทศ และฝึกอบรมเกีย่วกบันโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

แก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
8.2.2 สนบัสนุนใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร มสีว่นในกำรใหค้วำมรูแ้ก่พนกังำน เพื่อเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีนกำร

ปฏบิตัติำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

ทัง้นี้ หำกมีข้อสงสยัหรือขอ้แนะน ำเพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรพฒันำและยกระดบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอร์รปัชัน่ ให้สอบถำมหรือแจ้งข้อมูลต่อผู้บงัคบับญัชำ หรือหน่วยงำนบริหำรทรพัยำกรบุ คคล เพื่อจะได้ร่วมกัน
พจิำรณำและด ำเนินกำรใหถู้กตอ้งต่อไป 

บริษัทถือว่ำจรยิธรรมและขอ้พงึปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่นี้เป็นวินัยอย่ำงหนึ่ง ซึ่งกรรมกำร 
ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคน ต้องปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั ผู้ที่กระท ำกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยหรอืแนว
ปฏบิตัใินกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ี จะมโีทษตำมระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัทีก่ ำหนดไว ้และ/หรอืขอ้กฎหมำย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. การดแูลให้ปฏิบติัตามและการตรวจสอบภายใน 

9.1     คณะกรรมกำรบรษิทัสง่เสรมิและสนบัสนุนใหฝ้ำ่ยจดักำรเขำ้ร่วมในกำรประชมุคณะกรรมกำร เพื่อใหไ้ดม้ี
โอกำสแสดงขอ้คดิเหน็ หรอืน ำเสนอรำยงำนทีเ่ป็นประเดน็ปญัหำเพื่อพจิำรณำแนวทำงแกไ้ขใหเ้ป็นไป
อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  

9.2     บรษิทัก ำหนดใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตดิตำมและทบทวนควำมเหมำะสม ควำมเพยีงพอ ควำมมี
ประสทิธภิำพของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อเสนอแนะและหำรอืร่วมกบัฝ่ำยจดักำรที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรบัปรุง แก้ไขให้เหมำะสมกบัธุรกิจของบริษัท โดยมีกำรรำยงำนผลกำรทบทวนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9.3     บรษิทัไดม้กีำรก ำหนดขัน้ตอนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และกำรรำยงำนประเดน็เร่งด่วนต่ำง ๆ ไว้
ในนโยบำยกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่พนักงำนทีแ่จง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บำะแสเกีย่วกบักำรทุจรติ
หรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัและหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำ เนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ 

10. การพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

10.1   หำกกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิทัฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตำมนโยบำยน้ี จะมโีทษทำงวนิัย
ตำมระเบียบวินัยเกี่ยวกับกำรท ำงำนและข้อบังคับของบริษัทที่ก ำหนดไว้ และ/หรือข้อกฎหมำยที่
เกี่ยวขอ้ง ซึ่งวธิกีำรลงโทษจะขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิและสถำนกำรณ์แวดล้อมตำมสมควรแก่กรณี โดย
สอบสวนและพิจำรณำโดยรอบคอบและให้อ้ำงอิงระเบยีบต่ำง ๆ ในกำรท ำงำน ทัง้ น้ี หำกกำรฝ่ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นกำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำย กใ็หร้บัโทษตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
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12.6  การจดัการเพื่อลดปัญหากา๊ซเรอืนกระจก 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิง่แวดล้อม  จึงให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรจดักำรด้ำน
สิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลุมเรื่องทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ กำรบรหิำรจดักำรพลงังำน กำรบรหิำรจดักำรน ้ำ กำรบรหิำรจดักำรขยะ
ของเสยีและมลพษิ รวมถงึกำรก ำหนดนโยบำยหรอืมำตรกำรทีเ่กีย่วขอ้งในกำรประกอบธุรกจิและกำรบรหิำรจดักำรทีจ่ะ
ช่วยลดปญัหำก๊ำซเรอืนกระจก 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรและควบคุมใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยปฏบิตัติำมกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งกบักำรดูแลรกัษำสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรดูแลรกัษำ และหลกีเลีย่งกำรท ำลำย
สิง่แวดลอ้ม จดัหำระบบรกัษำสิง่แวดล้อมทัง้ที่ก ำหนดเป็นแนวทำงปฏบิตัิ และเป็นอุปกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิ โดยมี
แนวปฏบิตัสิ ำหรบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดงันี้   

1. มนีโยบำยในกำรลดกำรเกดิขยะหรอืของเสยี และใหค้วำมร่วมมอืในกำรก ำจดัขยะหรอืของเสยีดว้ยวธิกีำร

ทีถู่กตอ้ง  

2. มกีำรประเมนิควำมเสีย่งและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัสิง่แวดล้อม  สุขภำพ และควำมปลอดภัย

ก่อนที่จะมกีำรลงทุนหรอืร่วมทุนในกจิกำรใดๆ โดยบรษิัทได้ด ำเนินกจิกำรภำยใต้แนวคดิกำรใส่ใจและ

รกัษำสิง่แวดลอ้ม  

3. มแีนวปฏบิตัใินกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำต ิวสัด ุหรอื อุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิล  

4. มมีำตรกำรดำ้นกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิเช่น กำรลดกำรใชพ้ลงังำน กำรปฏบิตัติำมนโยบำย 3R 

(Reduce, Reuse/Recycle, Replenish) เป็นตน้  
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13.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

13.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่9 มถุินำยน 2564 โดยมกีรรมกำรตรวจสอบ
เขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำน คณะกรรมกำรบรษิทัไดป้ระเมนิและพจิำรณำควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 
ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย์ โดยกำรสอบถำมขอ้มูลเพิม่เติมจำกฝ่ำยบรหิำรและเจ้ำหน้ำที่ทีเ่กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัระบบควบคุมภำยในของ
บรษิทัฯ ทัง้ 5 ดำ้น ประกอบดว้ย 

(1) สภำพแวดลอ้มกำรควบคมุ (Control Environment) 
(2) กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment)  
(3) กจิกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 
(4) สำรสนเทศและกำรสือ่สำร (Information & Communication) 
(5) กจิกรรมกำรตดิตำมประเมนิผล (Monitoring Activities)  

คณะกรรมกำรบรษิัทมคีวำมเหน็ว่ำ บรษิัทฯ มรีะบบควบคุมภำยในที่เพยีงพอและเหมำะสมส ำหรบักำรด ำเนิน
ธุรกจิและสภำพแวดล้อมที่เป็นอยู่ โดยบรษิัทฯ ได้จดัให้มบีุคลำกร ที่จะด ำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ รวมทัง้มรีะบบควบคุมภำยในในเรื่องกำรตดิตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้
สำมำรถป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์จำกทรพัย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำกกำรที่กรรมกำรหรือผู้บรหิำร
น ำไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี ำนำจ รวมถงึกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่ำง
เพยีงพอ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัเรื่องกำรก ำกบัใหอ้งคก์รเป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีระบวนกำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance) เพื่อรกัษำและค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รำยย่อยอย่ำงเท่ำ
เทยีม 

13.2 การด าเนินการเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำทีส่อบทำนใหบ้รษิทัฯ โดยมพีนกังำนในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
จ ำนวน 2 ท่ำน ท ำหน้ำที่ประสำนงำนและรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ กบัคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล ตลอดจนสอบทำนกำร
ปฏบิตัิงำนของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมกีำรประชุม
ร่วมกนัอย่ำงน้อยทุกไตรมำส เพื่อพจิำรณำและด ำเนินกำรใหม้รีำยงำนทำงกำรเงนิทีถู่กตอ้งและมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำง
ครบถ้วนและเพยีงพอ รวมถึงกำรพจิำรณำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัย ์ 

ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งบรษิทั ตรวจสอบ
ภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั (“ผู้ตรวจสอบภำยใน”) เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิัทฯ โดยได้เขำ้
ปฏบิตังิำนตรวจสอบตัง้แต่ช่วงต้นปี 2563 โดยผูต้รวจสอบภำยในดงักล่ำวไดจ้ดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และน ำเสนอรำยงำนใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบโดยตรง นอกจำกน้ี 
บรษิัทฯ ยงัได้ว่ำจ้ำงบรษิัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบรษิัทฯ 
อย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกไตรมำส ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปรบัปรุงระบบกำรปฏบิตัิงำนในฝ่ำยต่ำงๆ ตำม
ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยในมำโดยตลอด 
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13.3 ข้อสงัเกตของผูต้รวจสอบภายในต่อระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ 

ในปี 2563 บรษิัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั ได้เขำ้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบรษิัทฯ ในระดบั
องค์กร และระดบักระบวนกำรต่ำงๆ ได้แก่ 1) กำรบรหิำรทรพัย์สนิถำวร 2) กำรขำยและกำรตลำด 3) กำรบรหิำรงำน
โครงกำร และกำรรบัช ำระเงนิ 4) กำรบรหิำรเงนิสด เงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่ำย 5) กำรควบคุมตน้ทุน 6) กำรจดัท ำงบ
กำรเงนิ 7) กำรจดัซือ้และกำรจ่ำยช ำระเงนิ 8) กำรบรหิำรบุคคลและเงนิเดอืน และ 9) กำรควบคุมกฎหมำย และ 10) กำร
ควบคุมเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยเข้ำปฏิบัติงำนตรวจสอบในช่วงเดือนกุมภำพนัธ์ – มีนำคม 2563 และช่วงเดือน
กนัยำยน – ตุลำคม 2563 โดยได้รำยงำนผลตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 5 
พฤศจิกำยน 2563 และได้เข้ำตรวจสอบติดตำมในช่วงวนัที่ 18 - 29 มกรำคม 2564 โดยได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ตดิตำมระบบควบคุมภำยในต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2564 

ผลกำรติดตำมจำกรำยงำนผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ขอ้มูลสิน้สุด ณ วนัที่ 16 
มนีำคม 2564 ปรำกฏผลว่ำ ขอ้เสนอแนะที่ควรปรบัปรุงตำมที่น ำเสนอไว้ในรำยงำนผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอของ
ระบบควบคุมภำยใน มขีอ้เสนอแนะทีค่วรปรบัปรุงแกไ้ข จ ำนวน 3 ขอ้ ซึง่ด ำเนินแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด โดยสำมำรถ
สรุปไดด้งันี้ 

หวัข้อ ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ ผลการตรวจติดตาม 

กระบวนการการบริหารบุคคลและเงินเดือน 
การจดัท าใบก าหนดหน้าท่ีงาน 
 
ระดบัความเส่ียง : ต า่ 

- จำกกำรสอบทำนใบก ำหนดหน้ำที่งำน
( Job Description) เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
โครงสร้ำงย่อย พบว่ำชื่อต ำแหน่งในใบ
ก ำหนดหน้ำที่งำนไม่ตรงกบัชื่อต ำแหน่ง
ในโครงสรำ้งย่อย เนื่องจำกมกีำรปรบัปรุง
โครงสร้ำงของหน่วยงำนแต่ยังไม่ได้
ปรบัปรุงใบก ำหนดหน้ำที่งำนให้มคีวำม
เป็นปจัจุบนั จ ำนวน 1 รำยกำร 

ข้อเสนอแนะ: 
- ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล ควรประสำนงำนกบั
หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งในกำรปรบัปรุงใบ
ก ำหนดหน้ำที่งำนให้มคีวำมเป็นปจัจุบนั 
สอดคล้อ งกับ โคร งสร้ ำ งของแ ต่ ล ะ
ห น่ ว ย ง ำ น เ พื่ อ ใ ห้ เ อ ก ส ำ ร ใ น ก ำ ร
ปฏบิตังิำนมคีวำมเป็นปจัจุบนั 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทฯ มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรและ
โครงสร้ำงย่อยเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2564 ซึ่ง
ปจัจุบนัมกีำรปรบัปรุงใบก ำหนดหน้ำที่งำนให้มี
ควำมเป็นปจัจุบนั สอดคลอ้งกบัโครงสรำ้งของแต่
ละหน่วยงำน เพื่อให้เอกสำรในกำรปฏบิตังิำนมี
ควำมเป็นปจัจุบัน และจำกกำรสอบทำนกำร
จัดท ำใบก ำหนดหน้ำที่งำน สิ้นสุดวันที่  16 
มนีำคม 2564จ ำนวนทัง้หมด 81 รำยกำร พบว่ำ
มกีำรจดัท ำใบก ำหนดหน้ำทีง่ำน และพนักงำนมี
กำรรบัทรำบเรยีบรอ้ย 

การจดัท าแฟ้มประวติัพนักงาน 
 
ระดบัความเส่ียง : ต า่ 

- จำกกำรสุ่มสอบทำนกำรจดัเกบ็เอกสำร
ในแฟ้มประวัติพนักงำนตำม Check 
List จ ำนวน 25 คน จำกทัง้หมด 230 
คน พบว่ำไม่มีกำรจัดเก็บผลตรวจ
สุขภำพพนักงำนก่อนเริ่มงำน (Pre-
employment Health Check result) 
จ ำนวน 2 คน 
ข้อเสนอแนะ: 
- ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล ควรติดตำมกำร
สรรหำบริษัทที่ ร ับตรวจสุขภำพที่  
น่ำเชื่อถือของประเทศเวียดนำมอย่ำง

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
บรษิทัมกีำรด ำเนินกำร ดงันี้ 
- มีกำรคัดเลือกบริษัทที่ร ับตรวจสุขภำพที่
น่ำเชื่อถอืของประเทศเวยีดนำม และมกีำรส่ง
พนักงำนเข้ำรบักำรตรวจสุขภำพ พร้อมทัง้
ได้รบัผลกำรตรวจสอบสุขภำพของพนักงำน
เรยีบรอ้ยแลว้ 
- จำกกำรติดตำมกำรจดัเก็บผลตรวจสุขภำพ
พนักงำนก่อน เริ่ม งำน  (Pre-employment 
Health Check result) จ ำนวน 2 คน พบว่ำมี
กำรจดัเก็บผลกำรตรวจสุขภำพของพนักงำน
เรยีบรอ้ยแลว้ 
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ต่อเนื่อง เพือ่ใหพ้นกังำนมผีลกำร ตรวจ
สุขภำพตำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด 
- บริษัทฯ ควรก ำชับให้ฝ่ำยทรัพยำกร
บุ ค คล  ท ำ ก ำ รต ร ว จสุ ขภ ำพของ
พนักงำน ก่อนเริม่งำนให้ครบถ้วน ทุก
ประเภทกำรจ้ำงตำมที่ระเบียบบริษัท
ก ำหนด 

 

- จำกกำรสุ่มสอบทำนกำรจัดเก็บเอกสำรใน
แฟ้มประวัติพนักงำนตำม Check List ของ
พนักงำนเขำ้ใหม่ระหว่ำงเดอืนมถุินำยน 2563 
ถึงเดอืนกุมภำพนัธ์ 2564 จ ำนวนทัง้หมด 11 
คน พบว่ำมกีำรจดัเกบ็เอกสำรในแฟ้มประวตัิ
พนักงำนเข้ำใหม่ครบถ้วนตำมรำยกำรที่
ก ำหนด  

การจดัท าแผนฝึกอบรม และ
การบนัทึกผลการฝึกอบรม  
 
ระดบัความเส่ียง : ต า่ 
 

- จำกกำรสอบทำนกำรบนัทึกประวตัิกำร
ฝึกอบรมภำยใน จ ำนวน 5 หลักสูตร 
พบว่ำมกีำรบนัทกึประวตักิำรฝึกอบรมไม่
ตรงตำมกำรเข้ำอบรมจริง จ ำนวน 3 
หลกัสตูร เนื่องจำกเป็นกำรอบรมออนไลน์ 
ช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 ฝำ่ยทรพัยำกร
บุคคล จึงยังไม่ได้ก ำหนดกระบวนกำร
บนัทกึประวตัอิบรมทีช่ดัเจน โดยปจัจุบนั
ใชข้อ้มลูจำกกำรส่งอเีมล์เชญิพนักงำนให้
เขำ้ร่วมอบรม เป็นฐำนขอ้มลูในกำรบนัทกึ
ประวัติกำรฝึกอบรมกรณีจัดกำรอบรม
แบบออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะ: 
- ฝ่ ำยทรัพยำกร บุคคล  คว รก ำหนด

แนวทำงในกำรบันทึกประวัติฝึกอบรม
กรณีจัดกำรอบรมแบบออนไลน์เพื่อใช้
เป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำน 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้วบริษทัฯ 
มกีำรก ำหนดใหบ้นัทกึประวตักิำรฝึกอบรมทุก
หลกัสูตรกำรอบรมภำยในบริษัทฯ และจำก
กำรสอบทำนกำรบนัทึกประวตัิกำรฝึกอบรม
ทัง้ภำยใน และภำยนอกบรษิัทฯ ส ำหรบักำร
อบรมที่ เกิดขึ้น  ระหว่ ำงเดือนตุลำคม - 
ธนัวำคม 2563 พบว่ำบรษิทัฯ มกีำรจดัอบรม
ภำยใน  จ ำนวน 1 หลักสูตร  คือ  Design 
Thinking และเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยทรพัยำกรบุคคลมี
กำรบนัทกึประวตักิำรฝึกอบรมของพนกังำนที่
เขำ้รบักำรฝึกอบรมครบถว้น 

 
13.4 ข้อสงัเกตจากผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบควบคมุภายใน 

บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ตรวจสอบงบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และไดท้ ำกำรศกึษำและประเมนิประสทิธภิำพระบบกำรควบคุมภำยในทำงบญัชขีองบรษิทั
ฯ ตำมทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบงบกำรเงนิ โดยจำกกำรประเมนิและ
กำรตรวจสอบขำ้งตน้ ผูส้อบบญัชไีม่พบขอ้บกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ  

นอกจำกนี้ ผูส้อบบญัชไีดม้กีำรประเมนิกำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบรษิทัฯ ทัง้กำรควบคุมภำยในทัว่ไป 
(IT General Control) และกำรควบคุมภำยในเฉพำะงำน (IT Application Control) โดยให้ควำมเหน็ว่ำระบบไม่มคีวำม
ซับซ้อน ไม่มีระบบกำรควบคุมอัตโนมัติ (Automated Control) ในส่วนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงิน 
โปรแกรมส ำเรจ็รูปทีบ่รษิทัใชส้ำมำรถประมวลผลอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ไม่มคีวำมเสีย่งทีเ่ป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจกระทบต่อ
ขอ้มูลทำงกำรเงนิของบรษิัท จงึไม่มกีำรตรวจสอบ IT Application Controls ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชไีด้มกีำรทดสอบรำยกำร
บญัชีโดยมกีำรสุ่มตรวจดูเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดไว้ได้มกีำรปฏบิตัิอย่ำง
ถูกต้องในกำรตรวจทุก ๆ งวดบัญชี ประกอบกับผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทได้มีกำรตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของบรษิทั ในเรื่องกำรควบคุมภำยในทัว่ไป (IT General Controls) โดยผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วำมเหน็ในรำยงำน
กำรสอบบญัชวี่ำ บรษิทั มไิดม้ขีอ้บกพร่องทำงระบบบญัชทีีเ่ป็นสำระส ำคญัแต่อย่ำงใด 
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13.5 หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource) 

บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งหน่วยงำนภำยนอกคอื บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีผู่ต้รวจสอบ
ภำยในเพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบรษิัทฯ โดยบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์ซึง่ต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำร ท ำหน้ำทีเ่ป็นหวัหน้ำงำนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีผู่ต้รวจสอบภำยในของ
บรษิทัฯ โดยคุณสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมรีำยละเอยีดปรำกฏในเอกสำรแนบ 3 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตักิำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยำ้ย ผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยพจิำรณำจำกคุณวุฒ ิควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ รวมทัง้ผลกำรปฏบิตังิำนที่
ผ่ำนมำ 
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 14.  รายการระหวา่งกนั 

14.1 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บจก. คดิดพีำส ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรรบัจดักำร และ
รบัจองกจิกรรมส ำหรบัเดก็ 

- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนักบับรษิทัฯ คอื นำงสำวพมิพก์ำนต ์
ปุญญเจริญสิน โดยถือหุ้นใน บจก. คิดดีพำส ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 15 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 

- นำงสำวพิมพ์กำนต์ ปุญญเจริญสนิ ซึ่งเป็นคู่สมรส
ของนำยอภิเษก เทวินทรภักติ เป็นกรรมกำรของ 
บจก. คดิดพีำส 

บจก. ซำยน์ เอน็จเินียร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประกอบ
ธุรกจิน ำเขำ้เครื่องมอืแพทย ์และเครื่องมอืวทิยำศำสตร ์

- มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยกำนต์ ปุญญเจริญสนิ 
เป็นกรรมกำรและเป็นผูถ้อืหุน้บจก.ซำยน์ เอน็จเินียร ์
อนิเตอร์เนชัน่แนล ในสดัส่วนร้อยละ 45 ของทุนจด
ทะเบยีนช ำระแลว้ณ วนัที ่30 เมษำยน 2563 

บมจ.เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ 
(ประเทศไทย) ประกอบธุรกจิกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรอุตสำหกรรมโดยกำรสรำ้งโรงงำนและคลงัสนิคำ้
เพื่อใหเ้ช่ำและขำย 

- มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์เป็น
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ ของบมจ. เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 

บจก. อโีค อนิดสัเตรยีล  
เซอรว์สิเซส ประกอบธุรกจิกำรเช่ำและกำรด ำเนินกำร
เกีย่วกบัอสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็นของตนเองหรอืเช่ำจำก
ผูอ้ื่นทีไ่มใ่ช่เพื่อเป็นทีพ่กัอำศยั 

- เป็นบรษิัทย่อยของ บมจ. เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) ซึ่งมีนำยชชัวำลย์ เจียรวนนท์ เป็น
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ 

บจก. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิดสัเตรยีล (ประเทศ
ไทย) ประกอบธุรกจิกำรซือ้และขำยอสงัหำรมิทรพัยท์ี่
เป็นของตนเองทีไ่มใ่ช่เพื่อเป็นทีพ่กัอำศยั  

- เป็นบรษิัทย่อยของ บมจ. เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) ซึ่งมีนำยชชัวำลย์ เจียรวนนท์ เป็น
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ ของบมจ.เฟรเซอร์ส 
พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 

บจก. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิดสัเตรยีล รที แมน
เนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำร
ทำงกำรเงนิ บรกิำรจดักำรกองทรสัต ์

- มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยตรีขวัญ บุนนำค เป็น
กรรมกำรอิสระของ บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
อนิดสัเทรยีล รที แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 

- เป็นบรษิัทย่อยของ บมจ. เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) ซึ่งมีนำยชชัวำลย์ เจียรวนนท์ เป็น
กรรมกำร 

นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ - เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ  
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร่วมกบัคู่สมรสในสดัส่วน

ร้อยละ 66.1 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ณ วนัที่ 
19 เมษำยน 2564 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.3.14 หน้ำที ่2 

บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

นำยวศนิ ศรศีุกร ี - เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ  
- เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 2.3 ของ

ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ ณ วนัที ่19 เมษำยน 2564 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.3.14 หน้ำที ่3 

14.2  ลกัษณะของรายการระหวา่งกนัและความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการท ารายการระหว่างกนั 

 รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ในรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และส ำหรบังวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 
2564 สรุปไดด้งันี้ 

บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ส าหรบั 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล/ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รอบปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 

งวด 6 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2564 
1. บจก. คดิดพีำส ● รายได้ค่าบริการ 

● ลูกหน้ีการค้า  
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด  

● รายได้ค้างรบั 
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง  
- สิน้งวด  

0.138 
 

 
0.151 

(0.138) 
0.013 

 
0.013 
0.138 

(0.141) 
0.010 

0.013 
 

0.013 
0.025 

(0.038) 
- 

 
0.010 
0.013 

(0.023) 
0.000 

ในปี 2560 บรษิัทฯ ให้บรกิำรสทิธกิำรใช้งำนระบบแก่ บจก. 
คดิดพีำส โดยรบัช ำระค่ำบรกิำรตำมปรมิำณกำรใชง้ำนจรงิในแต่ละ
เดอืนซึง่เป็นรำยกำรคำ้ปกต ิโดยบรษิทัฯ ก ำหนดรำคำค่ำสทิธกิำร
ใช้งำนตำมสญัญำซึ่งเป็นไปตำมรำคำที่สอดคล้องกบัรำคำตลำดที่
สำมำรถเทียบเคียงได้กับลูกค้ำทัว่ไปของบริษัทฯ และมีเงื่อนไข
กำรคำ้ปกตทิัว่ไป ทัง้นี้ บจก. คดิดพีำส ไดย้กเลกิกำรใชง้ำนในเดอืน
พฤษภำคม 2564 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแล้วมี
ควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยปกติ
ของ บรษิทัฯ และมคีวำมสมเหตุสมผล 
 

2. บจก.ซำยน์ เอน็จเินียร ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

● รายได้ค่าบริการ 
● ลูกหน้ีการค้า  
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง 

0.024 

 
- 

0.027 
(0.027) 

0.018 

 
- 

0.043 
(0.043) 

       ในปี 2562 บริษัทฯ ให้บริกำรสทิธิก์ำรใช้งำนระบบแก่ บจก. 
ซำยน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชัน่แนล โดยรบัช ำระค่ำบริกำรตำม
ปริมำณกำรใช้งำนจริงในแต่ละเดือนซึ่งเป็นรำยกำรค้ำปกติ โดย
บรษิัทฯ ก ำหนดรำคำค่ำสทิธกิำรใช้งำนตำมสญัญำซึ่งเป็นไปตำม
รำคำที่สอดคล้องกบัรำคำตลำดที่สำมำรถเทียบเคียงได้กบัลูกค้ำ



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.3.14 หน้ำที ่4 

บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ส าหรบั 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล/ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รอบปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 

งวด 6 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2564 
- สิน้งวด  

● รายได้ค่าบริการรบั
ล่วงหน้า 
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง  
- สิน้งวด 

- 
 
 

0.002 
0.024 

(0.023) 
0.003 

- 
 
 

0.003 
0.094 

(0.072) 
0.025 

ทัว่ไปของบรษิทัฯ และมเีงื่อนไขกำรคำ้ปกตทิัว่ไป ทัง้นี้ บจก. ซำยน์ 
เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชัน่แนลยงัคงมีกำรใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
จนถงึปจัจุบนั 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
        คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวแล้วมี
ควำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมลกัษณะกำรคำ้โดยปกตขิอง 
บรษิทัฯ และมคีวำมสมเหตุสมผล 

3. บมจ. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย)  

● รายได้ค่าบริการ 
● ลูกหน้ีการค้า  
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด  

● รายได้ค้างรบั 
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง  
- สิน้งวด 

 
 

1.685 
 

- 
1.070 

(1.070) 
- 

 

- 
1.373 

(0.689) 
0.685 

 
 

0.978 
 

- 
1.604 

(1.604) 
- 

 

0.685 
0.447 

(0. 969) 
0.163 

 
 

ในปี 2563 บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำบรกิำรพฒันำระบบและสทิธิ
กำรใช้งำนระบบแก่ บจก. เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)  
โดยก ำหนดค่ำบริกำรและเงื่อนไขทำงกำรค้ำเทียบเคียงเท่ำกับที่
ใหบ้รกิำรกบัลกูคำ้รำยอื่นๆทัว่ไปของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บจก. เฟรเซอรส์ 
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ยังคงมีกำรใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ส ำ ห รั บ ค่ ำ สิ ท ธิ ์ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น จ น ถึ ง ป ั จ จุ บั น 
และไดอ้ยู่ระหว่างการใชบ้รกิาร MA  
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำรดงักล่ำวแล้วมี
ควำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมลกัษณะกำรคำ้โดยปกตขิอง 
บรษิทัฯ และมคีวำมสมเหตุสมผล 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.3.14 หน้ำที ่5 

บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ส าหรบั 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล/ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รอบปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 

งวด 6 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2564 

● รายได้ค่าบริการรบั
ล่วงหน้า 
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง  
- สิน้งวด 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 

0.300 
(0.300) 

- 

4. บจก.อโีค อนิดสัเทรยีล 
เซอรว์สิเซส 

● รายได้ค่าบริการ 
● ลูกหน้ีการค้า  
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด  

● รายได้ค้างรบั 
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง  
- สิน้งวด 

● รายได้ค่าบริการรบั
ล่วงหน้า 
- ตน้งวด  

0.949 
 

- 
0.535 

(0.535) 
- 

 
- 

0.449 
- 

0.449 
 

 
- 

0.300 
 

- 
0.802 

(0.802) 
- 

 

0.449 
0.095 

(0.544) 
- 
 
 

- 

ในปี 2563 บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำบรกิำรพฒันำระบบและสทิธิ
กำรใชง้ำนระบบแก่ บจก.อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส โดยก ำหนด
ค่ำบรกิำรและเงื่อนไขทำงกำรค้ำเทียบเคยีงเท่ำกบัที่ให้บรกิำรกบั
ลูกค้ำรำยอื่นๆทัว่ไปของบริษัทฯ  ทัง้นี้ บจก.อีโค อินดัสเทรียล 
เซอร์วสิเซส ยงัคงมกีำรใชบ้รกิำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงบรกิำร MA 
จนถงึปจัจุบนั 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำรดงักล่ำวแล้วมี
ควำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมลกัษณะกำรคำ้โดยปกตขิอง 
บรษิทัฯ และมคีวำมสมเหตุสมผล 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่2.3.14 หน้ำที ่6 

บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ส าหรบั 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล/ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รอบปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 

งวด 6 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2564 
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

- 
- 
- 

0.110 
(0.110) 

- 
5. บจก.เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้

อนิดสัเทรยีล (ประเทศไทย) 
● รายได้ค่าบริการ 
● ลูกหน้ีการค้า  
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด  

● รายได้ค้างรบั 
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง  
- สิน้งวด 

● รายได้ค่ารบับริการ
ล่วงหน้า 
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

2.053 
 

- 
2.513 

(2.513) 
- 

 
- 

0.841 
- 

0.841 
 

 
- 

1.137 
- 

1.137 

1.411 
 

- 
1.348 

(1.348) 
- 

 

0.841 
0.204 

(1.009) 
0.036 

 
 

1.137 
2.483 

(3.200) 
0.420 

ในปี 2563 บรษิทัฯ เขำ้ท ำสญัญำบรกิำรพฒันำระบบและสทิธิ
กำรใช้งำนระบบแก่ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดสัเทรยีล 
(ประเทศไทย) โดยก ำหนดค่ำบริกำรและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
เทียบเคียงเท่ำกบัที่ให้บรกิำรกบัลูกค้ำรำยอื่นๆทัว่ไปของบรษิัทฯ  
ทัง้นี้ บจก. เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ อนิดัสเทรยีล (ประเทศไทย) 
ยงัคงมกีำรใชบ้รกิำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึบรกิำร MAจนถงึปจัจุบนั 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำรดงักล่ำวแล้ว มี
ควำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมลกัษณะกำรคำ้โดยปกตขิอง 
บรษิทัฯ และมคีวำมสมเหตุสมผล 
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บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ส าหรบั 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล/ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รอบปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 

งวด 6 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2564 
6. บจก.เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้

อนิดสัเทรยีล รที แมนเนจ
เมน้ท ์(ประเทศไทย) 

● รายได้ค่าบริการ 
- ภำยในงวด  

● ลูกหน้ีการค้า  
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด  

● รายได้ค่ารบับริการ
ล่วงหน้า 
- ตน้งวด  
- เพิม่ขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 

0.008 
 
- 

0.059 
(0.059) 

- 
 

 
- 

0.047 
- 

0.047 

 

0.036 
 
- 

0.017 
(0.017) 

- 

 
 

0.047 
0.091 

(0.112) 
0.026 

บริษัทฯ ให้บริกำรสทิธิกำรใช้งำนระบบงำน แก่ บจก. เฟร
เซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อนิดสัเทรยีล รที แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
โดยรบัช ำระค่ำบรกิำรตำมปรมิำณกำรใช้งำนจรงิในแต่ละเดอืนซึ่ง
เป็นรำยกำรค้ำปกติ โดยบริษัทฯ ก ำหนดรำคำค่ำสทิธิกำรใช้งำน
ตำมสญัญำซึง่เป็นไปตำมรำคำทีส่อดคลอ้งกบัรำคำตลำดทีส่ำมำรถ
เทยีบเคยีงไดก้บัลูกค้ำทัว่ไปของบรษิทัฯ และมเีงื่อนไขกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป ทัง้นี้ บจก. เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ อนิดสัเทรยีล รที แมน
เนจเม้นท์ (ประเทศไทย) ยงัคงมกีำรใช้บรกิำรอย่ำงต่อเนื่องจนถงึ
ปจัจุบนั 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ำโดยปกติของบริษัทฯ และมีควำม
สมเหตุสมผล 
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การค า้ประกนั 
 รำยกำรค ้ำประกนัระหวำ่งกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ณ วนัที ่303 มิถนุายน 2564 สำมำรถสรุปรำยละเอยีดไดด้งันี้ 

บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ส าหรบั 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล/ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รอบปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 

งวด 6 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2564 
1. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ กำรร่วมค ้ำประกนัส ำหรบั

วงเงนิสนิเชื่อกบัสถำบนั
กำรเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ 

  นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิไดเ้ขำ้ค ้ำประกนัส่วนบุคคล และ
ได้น ำที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้ำงเป็นหลกัประกนัส ำหรบัวงเงนิสนิเชื่อ
กบัสถำบนักำรเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยไม่มกีำรคดิค่ำตอบแทนกำรค ้ำ
ประกนั เพื่อสนับสนุนกำรได้รบัวงเงนิสนิเชื่อหมุนเวยีนส ำหรบักำร
ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ

รำยกำรดงักล่ำว มคีวำมสมเหตุสมผลเนื่องจำกเป็นกำรค ้ำประกนั
วงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบัน
กำรเงนิโดยไม่มกีำรคดิค่ำตอบแทนในกำรค ้ำประกนั  

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ควรใหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำร
ปลดภำระกำรค ้ำประกนัของรำยกำรด ำงกล่ำวก่อนกำรน ำบรษิัทฯ 
เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่ปจัจุบนั บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำง
เจรจำกบัสถำบนักำรเงนิเพื่อปลดกำรค ้ำประกนัดงักล่ำวต่อไป 

วงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี 6.00 6.00 
ยอดคงคำ้ง  - - 
วงเงนิสนิเชื่อออกตัว๋สญัญำ
ใชเ้งนิ  

5.00 5.00 

ยอดคงคำ้ง  - - 
วงเงนิสนิเชื่อหนงัสอืค ้ำ
ประกนั  

20.00 20.00 

ยอดคงคำ้ง 18.00 12.00 
วงเงนิสนิเชื่อแฟ็กเตอรงิ 5.00 5.00 
ยอดคงคำ้ง - - 
วงเงนิซือ้ขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ 

5.00 5.00 

ยอดคงคำ้ง - - 
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บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ส าหรบั 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล/ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รอบปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 

งวด 6 เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2564 
2. นำยวศนิ ศรศีุกร ี กำรร่วมค ้ำประกนัสว่น

บุคคลส ำหรบัวงเงนิสนิเชื่อ
กบั 
สถำบนักำรเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ 

  นำยวศนิ ศรศีุกร ีไดเ้ขำ้ค ้ำประกนัสว่นบุคคลส ำหรบัวงเงนิ
สนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยไม่มกีำรคดิค่ำตอบแทน
กำรค ้ำประกัน เพื่อสนับสนุนกำรได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
ส ำหรบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ

รำยกำรดงักล่ำว มคีวำมสมเหตุสมผลเนื่องจำกเป็นกำรค ้ำประกนั
วงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขของสถำบัน
กำรเงนิโดยไม่มกีำรคดิค่ำตอบแทนในกำรค ้ำประกนั  

ทัง้นี้  คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรให้บริษัทฯ 
ด ำเนินกำรปลดภำระกำรค ้ำประกนัของรำยกำรดังกล่ำวก่อนกำรน ำ
บรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่ปจัจุบนั บรษิทัฯ อยู่
ระหว่ำงเจรจำกบัสถำบนักำรเงินเพื่อปลดกำรค ้ำประกนัดงักล่ำว
ต่อไป 

วงเงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี 6.00 6.00 
ยอดคงคำ้ง - - 
วงเงนิสนิเชื่อออกตัว๋สญัญำ
ใชเ้งนิ 

5.00 5.00 

ยอดคงคำ้ง - - 
วงเงนิสนิเชื่อหนงัสอืค ้ำ
ประกนั 

20.00 20.00 

ยอดคงคำ้ง 18.00 12.00 
วงเงนิสนิเชื่อแฟ็กเตอรงิ 5.00 5.00 
ยอดคงคำ้ง - - 
วงเงนิซือ้ขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ 

5.00 5.00 

ยอดคงคำ้ง - - 
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14.3  มาตรการและขัน้ตอนการท ารายการระหวา่งกนั 

บรษิัทฯ ได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัระหว่ำงบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยกบับุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมจ ำเป็น ควำม
สมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำร และควำมเหมำะสมด้ำนรำคำและเงื่อนไขของกำรท ำรำยกำร ซึ่งเป็นเกณฑ์รำคำและ
ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ปกตเิช่นเดยีวกบัทีใ่ชก้บัคู่คำ้หรอืลูกคำ้ทัว่ไปภำยใตเ้งื่อนไขทีส่มเหตุสมผล โดยสำมำรถตรวจสอบได ้
และไม่ก่อให้เกดิกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะพจิำรณำใหผู้ป้ระเมนิรำคำอสิระ ผูเ้ชีย่วชำญอสิระเฉพำะดำ้น หรอืผูต้รวจสอบบญัช ี
เป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบใชใ้น
กำรประกอบกำรตดัสนิใจและใหค้วำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณี เพื่ออนุมตัริำยกำรดงักล่ำว
ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

ทัง้นี้ กำรพจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มูล กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไป
ซึง่สนิทรพัยท์ีส่ ำคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
(แบบ 56-1) ดว้ย โดยกรรมกำรหรอืผูถ้อืหุน้ทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้หรอืมสีว่นไดเ้สยีในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจะไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนันัน้ๆ 

14.4  นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ในอนำคต บรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย อำจมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ซึง่จะเป็นไปตำมลกัษณะกำรท ำธุรกจิกำรคำ้ทัว่ไป โดยบรษิทัฯ จะก ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ให้

เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกตแิละเป็นรำคำตลำด ซึง่สำมำรถอำ้งองิเปรยีบเทยีบไดก้บัเงื่อนไขหรอืรำคำที่

เกดิขึน้กบัธุรกรรมประเภทเดยีวกนัที่บรษิัทฯ กระท ำกบับุคคลภำยนอก ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 

3/2564 (หลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที ่22 กนัยำยน 2564 ไดม้มีตพิจิำรณำอนุมตัหิลกักำรเกีย่วกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่ี

เงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป ในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทั กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง และได้

ระบุตัวอย่ำงของรำยกำรธุรกิจปกติที่มเีงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกติที่มเีงื่อนไขกำรค้ำ

โดยทัว่ไปของบริษัทและบริษัทย่อยกบักรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวขอ้งที่มีกำรเข้ำท ำรำยกำร ณ 

ปจัจุบนัหรอือำจมขีึน้ในอนำคตดงัต่อไปน้ี 

1. งำนดำ้นกำรพฒันำระบบ กำรออกแบบ กำรสรำ้ง และกำรตดิตัง้โซลชูัน่ส ์(Implementation) 

2. กำรขำยสทิธกิำรใชแ้ละกำรเช่ำใชส้ทิธกิำรใชง้ำน (License and Subscription) 

3. งำนสนบัสนุนและดแูลระบบเทคโนโลย ี(Support and Maintenance) 

4. กำรจดัหำบุคลำกรเทคโนโลย ี(Managed Service) 

5. งำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธ ์(Strategy Consulting) 

6. กำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรจดัเกบ็และบรหิำรขอ้มลูขนำดใหญ่ กำรสรำ้งโมเดลกำรวเิครำะหแ์ละกำรใช้

เทคโนโลยปีญัญำประดษิฐ ์(Big Data & A.I.) 

7. กำรจดัฝึกอบรมเพื่อเพิม่ศกัยภำพใหแ้ก่บุคลำกรของลกูคำ้ 
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สว่นที ่2.3.14 หน้ำที ่11 

โดยบรษิทัฯ จะจดัท ำรำยงำนสรปุกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวพรอ้มทัง้ระบุควำมจ ำเป็นและเหตุผลเพื่อรำยงำนใน

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทุกไตรมำส และใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ

เป็นผูพ้จิำรณำและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัรำคำ และเงื่อนไขต่ำงๆ รวมทัง้ควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว  

ในกรณีทีก่ฎหมำยก ำหนดใหร้ำยกำรระหว่ำงกนันัน้ต้องได้รบัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั บรษิทัฯ 
จะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำ และให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของของกำรท ำ
รำยกำรก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป โดยในกรณีที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึน้ บรษิัทฯ จะพจิำรณำให้ผู้
ประเมนิรำคำอสิระ ผูเ้ชีย่วชำญอสิระเฉพำะดำ้นหรอืผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบักำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจและใหค้วำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิัทหรอื
ผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี เพื่อให้มคีวำมมัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์
ระหว่ำงบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรทีบ่รษิทัฯ ไดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ทุกรำย  

ทัง้นี้ รำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย

ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด

ทุนตลำดหลกัทรพัย์ฯ และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึงกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำ

รำยกำรเกี่ยวโยงกนัของบริษัท หรือบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรม

รำชปูถมัภ ์  

 

 



        บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2.4.15 หน้ำที ่1 

ส่วนท่ี 2.4 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

15.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

15.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

ผูส้อบบญัชี 

 รำยชื่อผูส้อบบญัชสี ำหรบังบกำรเงนิของบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

งวดบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี บริษทัผูส้อบบญัชี 
ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 นำงสำววรำพร ประภำศริกิุล 4579 บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 
ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 นำยวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กุล 6660 บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 
ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 นำยวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กุล 6660 บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 
งวด 6 เดอืน 
สิน้สดุวนัที ่30 มถุินำยน 2564 

นำยวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กุล 6660 บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

 
สรปุรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 
และงบก ำไรขำดทุนและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั  รวมถึงหมำยเหตุสรุป
นโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญัและได้ให้ควำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรบักจิกำรทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสำธำรณะ 

สรปุรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
และงบก ำไรขำดทุนและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนัรวมถึงหมำยเหตุสรุป
นโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญั และได้ให้ควำมเหน็ว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรบักจิกำรทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสำธำรณะ 

สรปุรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินงวดปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงนิสด
รวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 
และไดต้รวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ ดว้ยเช่นกนั และไดใ้หค้วำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิขำ้งต้นนี้แสดงฐำนะ
กำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสด ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อย และเฉพำะของบรษิทัฯ โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 



        บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2.4.15 หน้ำที ่2 

อย่ำงไรกด็ ีผูส้อบบญัชไีดใ้หส้งัเกตตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 2.2 และขอ้ 4 ในปี 2563 
กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินโดยน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบตัิแทน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรบักิจกำรที่ไม่มสี่วนได้เสยีสำธำรณะ บริษัทฯ ได้ปรบัย้อนหลงังบแสดงฐำนะ
กำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิ
สดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 ทีแ่สดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ
เพื่อสะทอ้นกำรเปลีย่นเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิขำ้งต้น นอกจำกนี้ บรษิทัฯไดใ้ชเ้กณฑด์งักล่ำวในกำรจดัท ำงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงกำร
เปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงนิสดรวมส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที3่1 ธนัวำคม 2562 ซึง่จดัท ำขึน้เป็นครัง้
แรกเพื่อแสดงเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชมีไิดแ้สดงควำมเหน็อย่ำงมเีงื่อนไขต่อเหตุกำรณ์เหล่ำน้ีแต่อย่ำงใด 

สรปุรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินระหว่างกาลงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

ผูส้อบบญัชไีดส้อบทำนงบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่  30 มถุินำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวดสำม
เดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงนิสดรวมส ำหรบังวด
หกเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลแบบย่อของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย และได้
สอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ ดว้ยเช่นกนั (รวมเรยีกว่ำ “ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล”) และไดใ้ห้
ขอ้สรุปว่ำไมพ่บสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่
34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของผูส้อบบญัช ี
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ตารางสรปุงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  

● งบแสดงฐานะทางการเงิน  

รายการ 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2564 

(สอบทาน)   
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

สินทรพัย ์         
สินทรพัยห์มุนเวียน          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด   8.72 4.79 27.79 11.65 5.93 2.12 10.39 3.69 
เงนิลงทุนชัว่ครำว - เงนิลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ - - 30.02 12.58 119.40 42.79 81.88 29.07 
เงนิลงทุนชัว่ครำว - เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ้ำประกนั 2.24 1.23 4.62 1.93 2.39 0.85 - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 60.60 33.33 25.81 10.82 17.71 6.35 30.98 11.00 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 33.76 18.57 69.66 29.20 51.17 18.34 73.71 26.17 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำบรกิำร 13.24 7.28 14.65 6.14 14.91 5.34 15.30 5.43 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 0.97 0.54 1.69 0.71 1.50 0.54 2.34 0.84 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 119.53 65.74 174.24 73.03 213.01 76.33 214.60 76.20 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน            
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ้ำประกนั 3.28 1.80 0.90 0.38 - - - - 
สว่นปรบัปรุงสนิทรพัยเ์ช่ำ และอปุกรณ์ 12.08 6.64 19.92 8.35 16.07 5.76 14.56 5.17 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 0.27 0.15 0.22 0.09 0.07 0.03 2.32 0.82 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 1.15 0.64 3.11 1.30 12.15 4.35 13.09 4.65 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 43.38 23.86 38.86 16.29 36.31 13.01 35.39 12.57 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 2.12 1.17 1.34 0.56 1.45 0.52 1.68 0.59 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 62.28 34.26 64.35 26.97 66.05 23.67 67.04 23.80 
รวมสินทรพัย ์ 181.81 100.00 238.59 100.00 279.06 100.00 281.64 100.00 



        บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2.4.15 หน้ำที ่4 

รายการ 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2564 

(สอบทาน)   
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น         
หน้ีสินหมุนเวียน            
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 32.14 17.68 41.27 17.30 105.23 37.71 20.72 7.36 
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

3.35 1.84 2.61 1.09 3.02 1.08 3.32 1.18 

หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 23.46 12.90 18.30 7.67 31.86 11.42 35.27 12.52 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 0.43 0.24 -  0.04 0.01 0.61 0.22 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 6.31 3.47 4.87 2.04 6.85 2.46 8.14 2.89 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 65.69 36.13 67.05 28.10 147.00 52.68 68.06 24.17 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน           
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ-สทุธจิำกสว่นทีถ่งึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

37.62 20.69 35.01 14.67 33.02 11.83 32.24 11.45 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 5.20 2.86 12.10 5.07 17.56 6.29 20.19 7.17 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  2.32 1.28 2.38 1.01 3.42 1.23 3.45 1.22 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 45.14 24.83 49.49 20.75 54.00 19.35 55.88 19.84 
รวมหน้ีสิน 110.83 60.96 116.54 48.85 201.00 72.03 123.94 44.01 
         

 
 
 
      

  

         



        บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2.4.15 หน้ำที ่5 

รายการ 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

(ตรวจสอบ) 
30 มิถนุายน 2564 

(สอบทาน)   
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น         
ทุนเรอืนหุน้          
ทุนจดทะเบยีน   33.50 18.43 33.50 14.04 34.66 12.42 100.00 35.51 
ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 33.50 18.43 33.50 14.04 34.66 12.42 75.00 26.63 
สว่นเกนิมลูค่ำหุน้ - - - - 27.07 9.70 27.07 9.61 
ก ำไรสะสม         
 - จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย   2.70 1.48 3.37 1.41 3.37 1.20 3.37 1.20 
 - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 34.78 19.13 85.18 35.70 12.98 4.65 52.20 18.53 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ - - - - (0.01) - 0.06 0.02 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  70.98 39.04 122.05 51.15 78.06 27.97 157.70 55.99 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 181.81 100.00 238.59 100.00 279.06 100.00 281.64 100.00 

  
  



        บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2.4.15 หน้ำที ่6 

● งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวมส าหรบัปี งบการเงินรวมส าหรบังวด 6 เดือน  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 
(สอบทาน) 

ปี 2564 
(สอบทาน) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 
รายได้            
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 211.05 99.75 310.43 99.66 311.79 99.76 162.21 99.84 178.81 99.89 
รำยไดอ้ื่น 0.52 0.25 1.05 0.34 0.76 0.24 0.26 0.16 0.20 0.11 
รวมรายได ้ 211.57 100.00 311.49 100.00 312.54 100.00 162.47 100.00 179.01 100.00 
ค่าใช้จ่าย           
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (81.46) (38.50) (161.53) (51.86) (164.89) (52.76) (85.15) (52.41) (89.38) (49.93) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรกิำร (22.14) (10.46) (29.70) (9.54) (31.89) (10.20) (15.24) (9.38) (19.87) (11.10) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (74.32) (35.13) (53.37) (17.14) (57.86) (18.51) (27.77) (17.09) (27.79) (15.52) 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ี่
เกดิจำกสญัญำ  

- - (1.77) (0.57) (41.33) (13.23) (40.33) (24.82) (2.11) (1.17) 

รวมค่าใช้จ่าย (177.92) (84.10) (246.37) (79.09) (295.96) (94.69) (168.48) (103.70) (139.14) (77.72) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 33.65 15.90 65.12 20.91 16.58 5.31 (6.01) (3.70) 39.87 22.28 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (0.07) (0.03) (2.70) (0.87) (1.98) (0.63) (0.99) (0.61) (0.98) (0.55) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 33.58 15.87 62.41 20.04 14.60 4.67 (7.00) (4.31) 38.89 21.73 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (0.59) (0.28) 1.85 0.59 9.04 2.89 7.75 4.77 0.33 0.18 
ก าไรส าหรบัปี / งวด 32.99 15.59 64.26 20.63 23.64 7.57 0.75 0.46 39.23 21.91 
 
       

    



        บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2.4.15 หน้ำที ่7 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวมส าหรบัปี งบการเงินรวมส าหรบังวด 6 เดือน  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 
(สอบทาน) 

ปี 2564 
(สอบทาน) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน           
รำยกำรทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของก ำไร
หรอืขำดทุนในภำยหลงั 

- - - - (0.01) (0.00) (0.04) (0.02) 0.07 0.04 

รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของ
ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั - สทุธจิำก
ภำษเีงนิได ้

- - - - 0.29 0.09 - - - - 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี / งวด 32.99 15.59 64.26 20.63 23.94 7.66 0.71 0.44 39.30 21.95 
ก ำไรสทุธต่ิอหุน้1 (บำท) 0.49   0.96   0.35   0.01   0.50   
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั2 
(ลำ้นหุน้) 

67.00   67.00   67.06   67.00   77.69 
  

ก ำไรสทุธต่ิอหุน้ - Fully diluted3 (บำท) 0.16   0.32   0.12   0.00   0.20   

หมำยเหตุ:   1 ก ำไรสุทธต่ิอหุน้ค ำนวณโดยอ้ำงองิจำกมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อกำรวเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบ โดยหำรก ำไรสุทธสิ ำหรบังวดดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัทีอ่อกในระหวำ่งปี  
2 จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ค ำนวณโดยอำ้งองิจำกมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
3 ก ำไรสุทธต่ิอหุน้ – Fully Diluted ค ำนวณโดยอำ้งองิจำกมลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยหำรก ำไรสุทธสิ ำหรบังวดดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกจ ำหน่ำยและเรยีกช ำระแล้วภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนจ ำนวน 200 ลำ้นหุ้น  



        บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2.4.15 หน้ำที ่8 

● งบกระแสเงินสด 

รายการ 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
งบการเงินรวมส าหรบังวด 

6 เดือน 
31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 

 (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก ำไรก่อนภำษ ี 62.41 14.60 38.89 
ปรบัปรุงดว้ย     
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 7.34 6.97 3.53 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 1.77 41.09 1.95 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ - (0.14) (0.04) 

  ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ (0.02) (0.24) (0.04) 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 0.19 0.00 0.00 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 0.03 0.02                            -    
ประมำณกำรค่ำเสยีหำยจำกกำรยกเลกิสญัญำของลกูคำ้ - 2.80                            -    
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (0.03) 0.25 (0.11) 
ผลต่ำงจำกกำรลดค่ำเช่ำ 0.00 0.01                            -    
ประมำณกำรหนี้สนิค่ำรือ้ถอน 0.05 0.06 0.03 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 6.91 5.83 2.63 
ดอกเบีย้รบั (0.10) (0.04) (0.01) 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 2.07 1.92 0.95 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 80.62 73.13 47.78 
    
    



        บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2.4.15 หน้ำที ่9 

รายการ 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
งบการเงินรวมส าหรบังวด 

6 เดือน 
31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 

 (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สนิทรพัยด์ ำเนินงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง    
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  33.00 (30.89) (15.01) 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ (35.90) 16.27 (22.54) 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำบรกิำร (1.41) (1.08) (0.39) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (0.50) 0.17 (0.83) 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 0.78 (0.10) (0.23) 

หนี้สนิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 4.56 (8.49) (11.91) 
หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ (5.16) 13.97 3.40 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (1.44) 2.19 1.28 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 74.55 65.17 1.55 
เงนิสดจ่ำยภำษเีงนิได ้ (0.75) (0.03) (0.04) 

เงินสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 73.80 65.14 1.51 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
ดอกเบีย้รบั 0.13 0.05 0.01 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ - -                            -    
ซือ้เงนิลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ (30.00) (144.00) (123.10) 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ - 55.00 160.70 
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ้ำประกนัลดลง - 3.13 2.39 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ - -                            -    
    



        บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่2.4.15 หน้ำที ่10 

รายการ 

งบการเงินรวมส าหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
งบการเงินรวมส าหรบังวด 

6 เดือน 
31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 

 (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (6.24) (1.39) (0.01) 
ซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (0.16) - (2.29) 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 0.15 0.03 0.04 

เงินสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (36.12) (87.18) 37.74 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
จ่ำยดอกเบีย้ (2.07) (1.92) (0.95) 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกรรมกำร 10.00 -                            -    
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกรรมกำร (10.00) -                            -    
เงนิสดจ่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (3.34) (2.67) (1.56) 
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุน - 28.23 40.35 
จ่ำยเงนิปนัผล (13.20) (23.45) (72.70) 

เงินสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (18.61) 0.19 (34.86) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิลดลง (0.00) (0.01) 0.07 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ  19.07 (21.86) 4.46 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัตน้งวด 8.72 27.79 5.93 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 27.79 5.93 10.39 

หมำยเหตุ: 1 งบกระแสเงนิสด ส ำหรบัปี 2562 ทีน่ ำมำแสดงเปรยีบเทยีบเป็นตวัเลขทีแ่สดงไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
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● ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงิน  

งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 
งบการเงิน 
รวมส าหรบั 
งวด 6 เดือน 

2561 2562 2563 
ส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 
2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ  1.82   2.60   1.45   3.15  
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็ เท่ำ 1.60 2.35 1.34 2.89 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด เท่ำ N/A1  1.11   0.61   0.01  
อตัรำสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ เท่ำ  3.48   6.99   7.18   4.96  
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั  103.58   51.48   50.12   72.55  
อตัรำสว่นหมุนเวยีนเจำ้หนี้กำรคำ้ เท่ำ  14.35   31.14   41.88   42.26  
ระยะเวลำช ำระหนี้เจำ้หนี้กำรคำ้ วนั  25.09   11.56   8.60   8.52  
Cash Cycle วนั  78.49   39.92   41.52   64.03  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ  61.40   47.97   47.12  50.02 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ  15.94   20.98   5.32  22.30 
อตัรำสว่นเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ N/A1  113.33   392.88  3.78 
อตัรำก ำไรสทุธ ิ รอ้ยละ  15.59   20.63   7.56  21.91 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ  46.48   66.58   23.63  52.69 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ  18.15   30.57   9.13  22.16 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร รอ้ยละ N/A1 187.22 82.40 188.06 
อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย ์ เท่ำ  1.16   1.48   1.21  1.17 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
ตรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ  1.56   0.95   2.57   0.79  
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำ N/A1  36.29   34.91   2.56  
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระ
ผกูพนั (Cash Basis) 

เท่ำ 
N/A1  1.17   0.38   0.01  

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปนัผล รอ้ยละ  40.00   36.49   307.51   -    

หมำยเหตุ: 1 ไม่สำมำรถค ำนวณได ้เนื่องจำก บรษิทัฯ มไิดจ้ดัท ำงบกระแสเงนิสดส ำหรบัปี 2561 
              * กำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงนิส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุด วนัที่ 30 มถุินำยน 2564 ใชต้วัเลขปรบัใหเ้ป็นจ ำนวนเตม็ปี (Annualized) เพื่อประโยชน์ของ       
                กำรเปรยีบเทยีบ 
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16. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

16.1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ จดัตัง้และมภีูมลิ ำเนำในประเทศไทย ประกอบธุรกจิทีป่รกึษำและผูใ้หบ้รกิำรด้ำนเทคโนโลยทีีมุ่่งเน้น
ด้ำนคลำวด์โซลูชัน่ (Cloud Solutions) โดยกำรให้บริกำรออกแบบติดตัง้และเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยของซอฟต์แวร์ 
Salesforce ซึ่งเป็นระบบบริหำรจดักำรควำมสมัพนัธ์กับลูกค้ำ (CRM) กำรให้บริกำรในกำรติดตัง้และเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยซอฟตแ์วรข์องบรษิทัชัน้น ำอื่นๆ เช่น Google และ Tableau เป็นต้น ธุรกจิใหบ้รกิำรจดัหำบุคลำกรเทคโนโลยี
ในสว่นงำนสำรสนเทศ และธุรกจิทีป่รกึษำดำ้นกำรวำงแผนกลยุทธธ์ุรกจิและกลยุทธก์ำรตลำด 

งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ถงึ 30 มถุินำยน 2564 ไดร้วมผลด ำเนินงำน
ของบรษิทัย่อยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 
จดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศ 

ถือหุ้นในอตัราร้อยละ  

2561 2562 2563 
ไตรมาส 
2 ปี 2564 

Beryl 8 Plus, Inc* ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำและให้บริกำรด้ำนเทค
โนโลยที่มุ่ ง เ น้นด้ำนคลำวด์โซลูชัน่  (Cloud 
Solutions) ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ 

สหรฐัอเมรกิำ 100.0 100.0 100.0 100.0 

Beryl 8 Plus - Vietnam 
Company 

ประกอบธุรกิจที่ปรึกษำและให้บริกำรด้ำนเทค
โนโลยที่มุ่ ง เ น้นด้ำนคลำวด์โซลูชัน่  (Cloud 
Solutions) ทีป่ระเทศเวยีดนำม 

เวยีดนำม - - 100.0 100.0 

หมำยเหตุ: * Beryl 8 Plus, Inc. อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรช ำระบญัชเีพื่อเลกิกจิกำร ตำมมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่28 มนีำคม 2562 

โดยในช่วงระหว่ำงปี 2561 - ปี 2563 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ในปี 2561 - ปี 2563 เท่ำกบั 211.05 
ลำ้นบำท 310.43 ลำ้นบำท และ 311.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.75 รอ้ยละ 99.66 และ รอ้ย
ละ 99.76 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 47.09 ในปี 2562 และรอ้ยละ 0.44 ในปี 2563 โดย
ในปี 2562 รำยได้จำกกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลูกค้ำ ขนำดใหญ่ให้มีควำม
หลำกหลำยในธุรกจิหลำยประเภทมำกขึน้ โดยบรษิทัฯ มลีูกคำ้รำยใหญ่เพิม่ขึน้ในปี 2562 จ ำนวน 4 รำย รวมถงึยงัคง
รกัษำฐำนลูกคำ้เดมิทีย่งัมคีวำมตอ้งกำรในกำรจดักำรระบบทีส่นับสนุนกำรเจรญิเตบิโตของลูกคำ้  นอกจำกนี้ บรษิทัฯ 
ยงัเลง็เหน็ควำมส ำคญัของลูกคำ้ขนำดกลำงและขนำดย่อม (“SMEs”) ทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถบรหิำรจดักำรทรพัยำกร
ทีม่อียู่ใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ จงึไดใ้หบ้รกิำรกลุ่มดงักล่ำวเพิม่ขึน้ รวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณกำรขำยหรอืใหเ้ช่ำ
สทิธกิำรใชง้ำนอย่ำงกำ้วกระโดด ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเตบิโตขึน้อกีดว้ย ในขณะทีใ่นปี 2563 มี
รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรใกล้เคยีงกบัปี 2562 เนื่องจำกไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั 
Covid-19 ท ำใหล้กูคำ้ของบรษิทัฯ หลำยรำยชะลอแผนกำรลงทุนในกำรท ำโครงกำร Digital Transformation ออกไป 

ส ำหรบัในงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกกำรให้บรกิำรเท่ำกบั 162.21 ล้ำนบำท 
และ 178.81 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.84 และร้อยละ 99.89 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั โดยรำยได้
เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.23 เทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัในปีก่อนหน้ำ เนื่องมำจำกบรษิัทฯ ยงัคงขยำยฐำนลูกค้ำในธุรกจิที่
หลำกหลำยมำกขึน้ ซึง่บรษิทัฯ มลีูกคำ้รำยใหญ่เพิม่ขึน้ในงวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 จ ำนวน 4 รำย รวมถงึบรษิทัฯ ได้
เริม่เสนอขำยสทิธกิำรใชง้ำนของผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯ ไดพ้ฒันำขึน้เองใหก้บัลกูคำ้อกีดว้ย  
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บรษิัทฯ มตี้นทุนกำรใหบ้รกิำรในช่วงปี 2561 - 2563 จ ำนวน 81.46 ล้ำนบำท 161.53 ล้ำนบำท และ 164.89 
ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 38.50 รอ้ยละ 52.03 และรอ้ยละ 52.89 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ทัง้นี้ สดัสว่น
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรในปี 2561 มอีตัรำทีต่ ่ำกว่ำปี 2562 และ 2563 อย่ำงมนียัส ำคญั เน่ืองจำกในปี 2563 ฝำ่ยบรหิำรได้
พจิำรณำถึงควำมเหมำะสมของกำรจดัประเภทค่ำใชจ้่ำยที่เกีย่วกบัพนักงำนทีท่ ำงำนโดยตรงกบักำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ 
โดยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจะมกีำรบนัทกึเป็นต้นทุนในกำรใหบ้รกิำรทัง้หมด ซึง่จะรวมทัง้ส่วนต้นทุนทีม่กีำรระบุเป็นส่วน
ของต้นทุนโครงกำร และส่วนทีไ่ม่ไดร้ะบุเป็นส่วนของต้นทุนโครงกำร เช่น วนัลำพกัรอ้นและชัว่โมงกำรเขำ้อบรม เป็น
ต้น กำรจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเพื่อให้บรษิัทฯ สำมำรถวเิครำะห์ต้นทุนที่แท้จรงิในกำรด ำเนินงำนและเพื่อกำร
สนบัสนุนกำรตดัสนิใจในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ไดช้ดัเจนมำกขึน้ จำกเดมิทีบ่รษิทัฯ บนัทกึตน้ทุนสว่นทีไ่ม่ได้ระบุ
โครงกำรเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำจดัประเภทรำยกำรตำมทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ส ำหรบัปี 2561 
และ 2562 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจดัประเภทรำยกำรบญัชใีนปี 2563 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

หน่วย : ล้านบาท 2561* 2562 2563 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรเดมิ 81.46 121.52 - 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรหลงักำรปรบัปรุง 114.10 161.53 164.89 

ส่วนต่าง 32.64 40.01 - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเดมิ 74.31 95.93 - 
แบ่งประเภทรำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติ -0.14 -1.83  
ปรบัปรุงรำยกำรงบกำรเงนิรวม -0.36 -0.72  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรหลงักำรปรบัปรุง 41.17 53.37 57.86 

ส่วนต่าง (32.64) (40.01) - 
หมำยเหตุ: ปรบัปรุงขอ้มลูตำมกำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรบนัทกึรำยกำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรเปรยีบเทยีบ ซึง่เป็นขอ้มลูทีจ่ดัเตรยีมโดยฝำ่ยจดักำรของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรบนัทกึบญัชแีลว้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนกำรใหบ้รกิำรจ ำนวน 114.10 
ลำ้นบำท 161.52 ลำ้นบำท และ 164.89 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 54.06 รอ้ยละ 52.03 และรอ้ยละ 52.89 
ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร โดยต้นทุนกำรใหบ้รกิำรทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเตบิโตตำมรำยได้
จำกกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ และเพื่อรองรบักำรขยำยตวัของธุรกจิในอนำคต 

ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 บรษิทัฯ มตีน้ทุนกำรใหบ้รกิำรจ ำนวน 85.15 ลำ้นบำท และ 89.38 
ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 52.41 และรอ้ยละ 49.93 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยได ้และ
บรษิทัฯ ไดเ้พิม่จ ำนวนพนกังำน เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของบรษิทัฯ ในอนำคต จงึท ำใหม้ตีน้ทุนกำรบรกิำรทีส่งูขึน้ ใน
ขณะเดยีวกนั บรษิัทฯ ได้เริม่มกีำรขำยผลติภณัฑท์ี่พฒันำขึน้เอง ซึ่งมตี้นทุนทีต่ ่ำกว่ำผลติภณัฑ์ทีต่้องซื้อจำกผูผ้ลติ
อื่นๆ จงึท ำใหอ้ตัรำกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรสทุธสิงูขึน้ 

ก ำไรขัน้ต้นในปี 2561 – ปี 2563 เท่ำกบั 96.95 ล้ำนบำท 148.91 ล้ำนบำทและ 146.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 45.94 ร้อยละ 47.97 และร้อยละ 47.11 ของรำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรตำมล ำดบั 
และมกี ำไรขัน้ตน้ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และ 2564 เท่ำกบั 77.06 ลำ้นบำท และ 89.44 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 47.51 และรอ้ยละ 50.02 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตำมล ำดบั  

ในปี 2561 - ปี 2563 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธเิท่ำกบั 32.99 ลำ้นบำท 64.26 ลำ้นบำท และ 23.64 ลำ้นบำท ซึง่คดิ
เป็นร้อยละ 15.59 ร้อยละ 20.63 และร้อยละ 7.57 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญัคิดเป็นร้อยละ 94.80 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ที่สูงขึน้มำกจำกกำร
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สว่นที ่2.4.16 หน้ำที ่3 

ให้บรกิำรกำรให้ค ำปรกึษำด้ำนกลยุทธ์และเทคโนโลย ี (Strategy and Technology Consulting) ลูกค้ำทมีีขนำดใหญ่
รำยใหม่จ ำนวน 4 รำย และมกีำรขยำยฐำนลกูคำ้รำยใหม่ทีข่นำด SMEs ไปพรอ้มกนั 

อย่ำงไรกต็ำมในปี 2563 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธลิดลงจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 40.62 ลำ้นบำท โดยสำเหตุหลกัมำ
จำกกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกลูกหนี้กำรคำ้รำยหนึ่งซึง่อยู่ในธุรกจิกำรบนิทัง้
จ ำนวนหรอืเท่ำกบั 40.48 ลำ้นบำท โดยลูกหนี้รำยดงักล่ำวได้เขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำรภำยใต้กำรพจิำรณำของ
ศำลล้มละลำยกลำง บรษิัทฯ จงึบนัทกึค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้รำยดงักล่ำวไวเ้ตม็
จ ำนวนเพื่อสะทอ้นถงึควำมเสีย่งดำ้นเครดติของลกูหนี้รำยดงักล่ำว 

บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 เท่ำกบั 0.75 ลำ้นบำท และ 
39.23 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.46 และร้อยละ 21.91 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั โดยก ำไรสุทธิของบริษัทฯ 
เพิม่ขึน้ จำกงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เท่ำกบั 38.48 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5,130.67 จำกงวด
เดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ  สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ต้น ประกอบกบัในงวด 6 เดอืนแรกปี 
2564 มกีำรตัง้ประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้จ ำนวน 2.11 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวด 6 
เดอืนแรกปีก่อนหน้ำอย่ำงมนียัส ำคญัจ ำนวน 38.22 ลำ้นบำท   

ส ำหรบัฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ นัน้ บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2561 – ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 
ปี 2564 เท่ำกบั 181.81 ลำ้นบำท 238.59 ลำ้นบำท 279.06 ลำ้นบำท และ 281.64 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย ณ สิน้ปี 
2562 สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 56.78 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรเตบิโตรอ้ยละ 31.23 โดยมสีำเหตุหลกั
จำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ที่เกดิจำกสญัญำจ ำนวน 35.90 ล้ำนบำท เงนิลงทุนระยะสัน้ในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ 
จ ำนวน 30.02 ลำ้นบำท และเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 19.07 ลำ้นบำท สุทธกิบักำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำ
และลูกหนี้อื่นจ ำนวน 34.79 ลำ้นบำท และ ณ สิน้ปี 2563 สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 40.47 ลำ้นบำท 
คดิเป็นกำรเตบิโตรอ้ยละ 16.96 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนชัว่ครำว-เงนิลงทุนในกองทุนเปิดตรำ
สำรหนี้  จ ำนวน 89.38 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกกระแสเงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำนและจำกกำรเข้ำลงทุนของ 
Salesforce Venture LLC สุทธิกับกำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 21.86 ล้ำนบำท และ
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ จ ำนวน (18.49) ลำ้นบำท ในขณะที ่ณ สิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้จำก ณ 
สิ้นปี 2563 จ ำนวน 2.57 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.92 สำเหตุหลกัจำกกำรเพิ่มขึ้นของสนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำ 
22.54 ลำ้นบำท และลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 13.27 ลำ้นบำท สุทธกิบักำรลดลงของเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้จ ำนวน  
37.52 ลำ้นบำท  

บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เท่ำกบั 110.83 ล้ำนบำท 116.55 
ล้ำนบำท 201.00 ล้ำนบำท และ 123.93 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 60.96 ร้อยละ 48.85 ร้อยละ 
72.03 และรอ้ยละ 44.00 ของหนี้สนิและส่วนของเจำ้ของรวม ตำมล ำดบั ในปี 2562 หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 
5.72 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 5.16 ในขณะที่ปี 2563 หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 84.46 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 72.46 เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้กำรคำ้ เจำ้หน้ีอื่น และเงนิปนัผลคำ้งจ่ำย จ ำนวน 63.96 ลำ้นบำท หนี้สนิ
ทีเ่กดิจำกสญัญำ จ ำนวน 13.56 ลำ้นบำท และจำกรำยกำรส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนตำมกฎหมำยใหม่
ไดแ้กไ้ขปรบัปรุงใหน้ำยจำ้งจ่ำยค่ำชดเชยเพิม่ขึน้เป็นอตัรำ 400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย (TAS19) คดิเป็นจ ำนวน
เงิน 5.46 ล้ำนบำท และสิ้นไตรมำสที่ 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีหนี้สนิลดลง 77.07 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.34 
เน่ืองจำกบรษิัทจ่ำยเงนิปนัผลที่ตัง้ค้ำงจ่ำย ในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลตำมมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่4/2563 
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ส่วนของเจ้ำของ ณ สิ้นปี 2561 – ปี 2563 เท่ำกับ 70.98 ล้ำนบำท 122.05 ล้ำนบำทและ 78.06 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ณ สิน้ปี 2562 สว่นของเจำ้ของเพิม่ขึน้ 51.06 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 71.94 เน่ืองจำก บรษิทัฯ มกี ำไร
สะสมจำกผลกำรด ำเนินงำนทีด่ขี ึน้ และ ณ สิน้ปี 2563 ส่วนของเจำ้ของลดลงจ ำนวน (43.98) ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ย
ละ 36.04 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีก่อนหน้ำ โดยสำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ จ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปี ตำมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
สำมญัประจ ำปีครัง้ที ่1/2563 และจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่4/2563 จ ำนวน
รวม 96.15 ลำ้นบำท สุทธกิบักำรขำยหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 1.16 ลำ้นบำท ซึง่มสี่วนเกนิมลูค่ำหุน้จ ำนวน 27.07 ลำ้นบำท 
นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกี ำไรเบด็เสรจ็จำกกำรด ำเนินงำนประจ ำปีจ ำนวน 23.93 ลำ้นบำท ในขณะที ่ณ สิน้ไตรมำสที ่2 ปี 
2564 บรษิทัฯ มสีว่นของเจำ้ของ 157.70 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 79.64 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรเพิม่ขึน้จำกทุนช ำระแลว้จ ำนวน 
40.34 ลำ้นบำท และผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ส ำหรบังวด 6 เดอืน ปี 2564จ ำนวน 39.23 ลำ้นบำท 

16.2. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

● รายได ้

รำยไดร้วมของบรษิทัฯ ในปี 2561 - ปี 2563 เท่ำกบั 211.57 ลำ้นบำท 311.49 ลำ้นบำท และ 312.54 ลำ้นบำท 
และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 เท่ำกบั 162.47 ล้ำนบำท และ 179.01 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยแบ่งเป็น
รำยไดจ้ำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี(Strategy and Technology Consulting) รำยไดจ้ำกงำน
ดำ้นบรกิำรเทคโนโลย ี (Technology Service) และรำยไดอ้ื่น ซึง่สำมำรถสรุปโครงสรำ้งรำยไดส้ ำหรบัปี 2561 - 2563 
และงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 ดงัตำรำงดงัต่อไปนี้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ ในปี 2561 – ปี 2563 งวด 6 เดือนแรกปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 6 เดือน ปี 2563 6 เดือน ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำ
ดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี
(Strategy and Technology 
Consulting) 

132.51  62.63  194.05 62.30  191.44 61.25   99.12   61.01   93.30   52.12  

รำยไดจ้ำกงำนดำ้นบรกิำร
เทคโนโลย ี (Technology 
Service) 

78.54 37.12  116.38 37.36  120.35 38.51   63.09   38.83   85.51   47.77  

− รำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธกิำร
ใชแ้ละกำรเช่ำใชส้ทิธกิำรใช้
งำน (License and 
Subscription) 

54.97  25.98  62.25  19.98  58.80 18.81  32.64 20.09 39.25 21.93 

− รำยไดจ้ำกงำนสนบัสนุนและ
ดแูลระบบเทคโนโลย ี
(Support and 
Maintenance) และ กำร
จดัหำบุคลำกรเทคโนโลย ี
(Managed Service) 

23.57  11.14  54.13  17.38  61.55 19.69  30.45 18.74 46.26 25.84 

รายได้จากการให้บริการ 211.05 99.75  310.43 99.66  311.79 99.76   162.21   99.84   178.81   99.89  
รำยไดอ้ื่น(1) 0.52 0.25  1.05 0.34  0.76  0.24   0.26   0.16   0.20   0.11  

รายได้รวม 211.57 100.00  311.49 100.00  312.54 100.00   162.47   100.00   179.01   100.00  
หมำยเหตุ : (1)  รำยไดอ้ื่นๆ เชน่ ดอกเบีย้รบั ก ำไร(ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น และก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยเ์ป็นตน้ 
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● รายได้จากการให้บริการ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ ในปี 2561 - ปี 2563 เท่ำกบั 211.05 ลำ้นบำท 310.43 ลำ้นบำท และ 
311.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.75 รอ้ยละ 99.66 และ รอ้ยละ 99.76 ของรำยไดร้วม
ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 47.09 ในปี 2562 รอ้ยละ 0.44 ในปี 2563 ในขณะทีง่วด 6 เดอืน
แรกปี 2563 และปี 2564 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเท่ำกบั 162.21 ลำ้นบำท และ 178.81 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 99.84 และรอ้ยละ 99.89 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.23 โดยรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี้ 

1. รายได้จากงานบริการให้ค าปรกึษาด้านกลยทุธแ์ละเทคโนโลยี (Strategy and Technology Consulting)  

รำยได้จำกงำนบรกิำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกลยุทธ์และเทคโนโลย ีเพื่อตอบโจทย์ธุรกจิของลูกค้ำ โดยใช้ควำม
เชีย่วชำญของบรษิทัฯ เริม่ตัง้แต่กำรวำงแผนร่วมกบัลกูคำ้ในกำรวำงทศิทำงและกลยุทธก์ำรท ำ Digital Transformation 
ขององคก์ร และด ำเนินกำรพฒันำระบบซอฟตแ์วรต์ำมแผนงำนทีว่ำงไว ้บรษิทัฯจะวำงแผนดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลยี
ใหแ้ก่ลูกคำ้โดยท ำควำมเขำ้ใจกบัธุรกจิของลูกคำ้ในปจัจุบนัและเป้ำหมำยกบัแผนกำรด ำเนินธุรกจิในอนำคตเพื่อน ำมำ
ก ำหนดควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีที่จะมำรองรบัแผนธุรกิจในอนำคตและวำงแผนกำรพฒันำระบบดิจทิลัต่ำงๆ  
เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนและเป้ำหมำยทำงธุรกิจของลูกค้ำ หลงัจำกรบัทรำบควำมต้องกำรของลูกค้ำพร้อมกรอบ
ระยะเวลำด ำเนินกำรแลว้ บรษิทัฯ จะก ำหนดทมีงำนใหเ้หมำะสมกบัแผนงำนและระยะเวลำทีว่ำงไว ้เพื่อด ำเนินกำรให้
แลว้เสรจ็ตำมก ำหนด โดยทัว่ไปเป็นกำรใหบ้รกิำรในรปูแบบงำนโครงกำร ซึง่จะรบัรูจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตลอดช่วงเวลำที่
ให้บรกิำร และรบัรู้รำยได้ตำมขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำนซึ่งค ำนวณโดยกำรเปรยีบเทยีบต้นทุนงำนบรกิำรที่เกดิขึน้แลว้
จนถงึวนัสิน้งวดกบัประมำณกำรตน้ทุนทัง้หมดทีค่ำดว่ำจะใชใ้นกำรใหบ้รกิำรตำมสญัญำ 

ในปี 2561 - ปี 2563 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี (Strategy and 
Technology Consulting) เท่ำกบั 132.51 ลำ้นบำท 194.05 ลำ้นบำท 191.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 62.63 รอ้ยละ 62.30 รอ้ยละ 61.25 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

ในขณะที่งวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำด้ำนกลยุทธ์และ
เทคโนโลย ี(Strategy and Technology Consulting) เท่ำกบั 99.12 ลำ้นบำท และ 93.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 61.01 และรอ้ยละ 52.12 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

ในปี 2562 รำยได้จำกงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกลยุทธ์และเทคโนโลยี (Strategy and Technology 
Consulting) เพิ่มขึ้น 61.54 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.44 จำกปีก่อนหน้ำ จำกกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนลูกค้ำ
โดยเฉพำะลูกคำ้ขนำดใหญ่1  รวมถงึยงัคงรกัษำฐำนลูกคำ้เดมิทีย่งัมคีวำมต้องกำรในกำรจดักำรระบบทีส่นับสนุนกำร
เจรญิเตบิโตของลูกคำ้  นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดข้ยำยผลติภณัฑ์ซอฟทแ์วรใ์หม้คีวำมหลำกหลำยมำกขึน้จงึไดร้บังำนที่
กวำ้งขึน้และมลีูกคำ้กลุ่ม SMEs เพิม่ขึน้ ส่งผลใหม้กีำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละ
เทคโนโลย ี(Strategy and Technology Consulting) 

ในปี 2563 รำยได้จำกงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกลยุทธ์และเทคโนโลยี (Strategy and Technology 
Consulting) ลดลง 2.61 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.35 จำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผลให้
เกิดกำรชะลอตัวของกำรลงทุนในระบบ และมีกำรจ ำกดักำรใช้จ่ำยในลูกค้ำบำงรำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยงัคง

                                                           
1 โปรดพจิำรณำค ำนิยำมหรอืค ำอธบิำยของลูกคำ้ขนำดใหญ่ในส่วนที ่2.4.3 ปจัจยัเสีย่ง 
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สำมำรถใหบ้รกิำรแก่ลูกค้ำขนำดใหญ่รำยใหม่ๆ ได้ ท ำให้บรษิทัฯ สำมำรถด ำรงรำยได้ใหค้งระดบัและใกล้เคยีงกบัปี
ก่อนหน้ำ 

ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2564 รำยไดจ้ำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี (Strategy and 
Technology Consulting) ลดลง 5.82 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.87 จำกในชว่งเดยีวกนักบัปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่ท ำใหม้ลีกูคำ้บำงรำยเลื่อนระยะเวลำของโครงกำรออกไป สง่ผลให้
รำยไดใ้นชว่งระยะเวลำดงักล่ำวลดลง 

2. รายได้จากงานด้านบริการเทคโนโลยี  (Technology Service) 

รำยไดจ้ำกงำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลย ี (Technology Service) จะประกอบดว้ยกำรขำยหรอืใหเ้ช่ำสทิธใินกำรใช้
ใบอนุญำตกำรใชซ้อฟตแ์วรต์ำมจ ำนวนผูใ้ชง้ำน (User) และระยะเวลำทีต่กลงกนั จำกซอฟตแ์วรท์ีบ่รษิทัฯ ไดร้บัสทิธใิน
กำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย (Reseller Partner) หรอืเลอืกใชใ้นกำรตดิตัง้ใหแ้ก่ลกูคำ้ รวมถงึงำนบรกิำรหลงักำรตดิตัง้ เช่น 
กำรใหบ้รกิำรดแูลและบ ำรุงรกัษำ (Maintenance) และงำนสนบัสนุนดำ้นอื่นๆ โดยรำยไดจ้ำกงำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลย ี 
(Technology Service) จะรบัรูต้ำมอตัรำสว่นของบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรจนถงึปจัจุบนัเทยีบกบับรกิำรทัง้สิน้ทีใ่หบ้รกิำร เช่น 
รบัรูต้ำมระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรทีร่ะบุไวใ้นสญัญำเป็นรำยชัว่โมง หรอืเป็นรำยปี โดยสำมำรถแบ่งรำยไดจ้ำกงำนดำ้น
บรกิำรเทคโนโลย ี (Technology Service) ออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  

1) รำยได้จำกกำรขำยสิทธิกำรใช้หรือกำรเช่ำใช้สิทธิกำรใช้งำน (License and Subscription) จำกกำรที ่
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยซอฟท์แวร์ระดับโลกจำกผู้ผลิตหลำยรำย เช่น Salesforce, Google 
Workspace, หรอื Tableau เป็นต้น ซึ่งซอฟท์แวร์หลกัที่บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยคอื ซอฟท์แวรจ์ำก 
Salesforce โดยบริษัทฯ จะมีรำยได้จำกกำรขำยสิทธิหรือกำรให้เช่ำสิทธิกำรใช้งำนซอฟท์แวร์หรือ
ผลติภณัฑต่์ำงๆ ทีบ่รษิทัฯ เป็นตวัแทนตำมขอ้ตกลงและเงื่อนไขทีก่ ำหนด 

2) รำยได้จำกงำนสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลย ี(Support and Maintenance) และ กำรจดัหำบุคลำกร
เทคโนโลย ี(Managed Service) มำจำกกำรใหบ้รกิำรสนับสนุน และดูแลระบบงำนด้ำนเทคโนโลยดีจิทิลั
ตำมทีบ่รษิทัฯ ไดอ้อกแบบ พฒันำและตดิตัง้ใหแ้ก่ลกูคำ้ตำมสญัญำบ ำรุงรกัษำ (Maintenance Agreement 
หรอื “MA”) รวมถงึกำรใหค้วำมช่วยเหลอืลกูคำ้ในดำ้นกำรปฏบิตักิำรงำนระบบต่ำงๆ โดยกำรสง่บุคลำกรที่
มคีุณสมบตัทิีเ่หมำะสมใหแ้ก่ลกูคำ้ตำมสญัญำทีต่กลงกนั  

ในปี 2561 – ปี 2563 บริษัทฯ มีรำยได้จำกงำนด้ำนบรกิำรเทคโนโลยี (Technology Service) เท่ำกบั 78.54 
ลำ้นบำท 116.38 ลำ้นบำท 120.35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 37.12 รอ้ยละ 37.36 รอ้ยละ 38.51 ของ
รำยไดร้วม ตำมล ำดบั  

ในขณะที่งวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 และ 2564 บรษิัทฯ มรีำยได้จำกงำนด้ำนบรกิำรเทคโนโลย ี(Technology 
Service) เท่ำกบั 63.09 ลำ้นบำท และ 85.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 38.83 และรอ้ยละ 47.77 ของ
รำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

2.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธกิำรใชแ้ละกำรเช่ำใชส้ทิธกิำรใชง้ำน (License and Subscription) 

บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธกิำรใชแ้ละกำรเช่ำใชส้ทิธกิำรใชง้ำน (License and Subscription) ในปี 2561 
– 2563 เท่ำกบั 54.97 ลำ้นบำท 62.25 ลำ้นบำท และ 58.80 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.98 รอ้ยละ 19.98 และ
รอ้ยละ 18.81 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยรำยไดใ้นปี 2562 เพิม่ขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 7.28 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.24 เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกบัลกูคำ้ขนำดใหญ่ทีซ่ือ้สทิธกิำรใชง้ำนระบบ รวมถงึกำรขยำย
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ฐำนลูกค้ำในกลุ่ม SMEs หลำยรำย ในขณะที่ปี 2563 มรีำยได้ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน (3.45) ล้ำนบำท หรอืลดลง
รอ้ยละ (5.54) เนื่องจำกลูกคำ้ขนำดใหญ่รำยหนึ่งซึง่ประกอบธุรกจิสำยกำรบนิไดเ้ขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำรได้ท ำ
กำรลดจ ำนวนสทิธกิำรใชง้ำนลงเป็นจ ำนวนมำก ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดห้ำลูกคำ้ขนำดใหญ่รำยอื่นมำเพื่อทดแทนจ ำนวนที่
ลดลง แต่ยงัไม่สำมำรถหำทดแทนไดต้ำมจ ำนวนทีล่ดลงทัง้หมด  

ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธกิำรใชแ้ละกำรเช่ำใช้สทิธกิำร
ใช้งำน (License and Subscription) จ ำนวน 32.64 ล้ำนบำท และ 39.25 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 20.09 และ
รอ้ยละ 21.93 ของรำยไดร้วม โดยรำยไดเ้พิม่ขึน้ 6.61 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.25 จำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำก 
บรษิทัฯ ไดเ้ริม่มกีำรขำยผลติภณัฑท์ีพ่ฒันำขึน้เอง จ ำนวน 10.78 ลำ้นบำท ซึง่ผลติภณัฑท์ีพ่ฒันำขึน้เองนี้มตีน้ทุนทีต่ ่ำ
กว่ำผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯ ตอ้งซือ้จำกผูผ้ลติอื่นๆ  

2.2 รำยไดจ้ำกงำนสนบัสนุนและดูแลระบบเทคโนโลย ี(Support and Maintenance) และ กำรจดัหำบุคลำกร
เทคโนโลย ี(Managed Service) 

บริษัทฯ มีรำยได้จำกงำนสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยี (Support and Maintenance) และ กำรจัดหำ
บุคลำกรเทคโนโลย ี(Managed Service) ในปี 2561 – 2563 เท่ำกบั 23.57 ลำ้นบำท 54.13 ลำ้นบำท และ 61.55 ลำ้น
บำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.14 ร้อยละ 17.38 และร้อยละ 19.69 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั โดยรำยได้ในปี 2562 
เพิม่ขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 30.56 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 129.66 เน่ืองจำกบรษิทัฯ เริม่จดัตัง้หน่วยงำนที่
ดแูลสนบัสนุนและดแูลระบบและมุ่งเน้นใหเ้สนอบรกิำรกบัลกูคำ้ทัง้ขนำดใหญ่และ SMEs รวมถงึกำรขยำยกำรใหบ้รกิำร
จดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ (Managed Service) ในขณะที่ปี 2563 มรีำยได้เพิม่ขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 7.42 ล้ำน
บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.71 จำกกำรเพิม่ขีน้ของจ ำนวนลูกคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ (Managed 
Service)  

ส ำหรบังวด 6 เดือนแรก ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีรำยได้จำกงำนสนับสนุนและดูแลระบบเทคโนโลยี 
(Support and Maintenance) และ กำรจดัหำบุคลำกรเทคโนโลย ี(Managed Service) จ ำนวน 30.45 ล้ำนบำท และ 
46.26 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 18.75 และร้อยละ 25.84 ของรำยได้รวม โดยรำยได้เพิม่ขึน้ 15.81 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 51.92 จำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรเพิ่มจ ำนวนลูกค้ำที่ใช้บริกำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Managed Service) 

● รายได้อ่ืนๆ 

รำยได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรบั ก ำไร(ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน และก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ และรำยไดอ้ื่นๆ ทัง้นี้ รำยไดอ้ื่นๆ ในปี 2561 – ปี 2563 เท่ำกบั 0.52 ลำ้นบำท 1.05 ลำ้นบำท และ 
0.76 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.34 และร้อยละ 0.24 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั 
ในขณะที่งวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 บรษิัทฯ มรีำยได้อื่นเท่ำกบั 0.26 และ 0.20 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 
0.26 และรอ้ยละ 0.11 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 
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● ต้นทุนการให้บริการ 

จำกขอ้มูลในงบกำรเงนิ บรษิทัฯ มตี้นทุนกำรใหบ้รกิำรในช่วงปี 2561 - 2563 จ ำนวน 81.46 ลำ้นบำท 161.53 
ลำ้นบำท และ 164.89 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 38.60 รอ้ยละ 52.03 และรอ้ยละ 52.89 ของรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำร ทัง้นี้ สดัสว่นตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรในปี 2561 มอีตัรำทีต่ ่ำกว่ำปี 2562 และ 2563 อย่ำงมนียัส ำคญั เน่ืองจำกใน
ปี 2563 ฝำ่ยบรหิำรไดพ้จิำรณำถงึควำมเหมำะสมของกำรจดัประเภทค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัพนกังำนทีท่ ำงำนโดยตรงกบั
กำรให้บริกำรลูกค้ำ โดยค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวจะมกีำรบนัทึกเป็นต้นทุนในกำรให้บริกำรทัง้หมด  (Department based 
costing) ซึ่งจะรวมทัง้ส่วนต้นทุนที่มกีำรระบุเป็นส่วนของต้นทุนโครงกำร และส่วนที่ไม่ได้ระบุเป็นส่วนของต้นทุน
โครงกำร เช่น วนัลำพกัรอ้นและชัว่โมงกำรเขำ้อบรม เป็นต้น กำรจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถ
วเิครำะหต์้นทุนทีแ่ทจ้รงิในกำรด ำเนินงำนและเพื่อกำรสนับสนุนกำรตดัสนิใจในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ไดช้ดัเจน
มำกขึน้ จำกเดมิทีบ่รษิทัฯ บนัทกึต้นทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้ะบุโครงกำรเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (Activity based costing)
ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงวธิกีำรบนัทกึบญัชดีงักล่ำว บรษิัทฯ ได้ท ำกำรปรบัปรุงขอ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบย้อนหลงั 3 ปี (ปี 
2561 - ปี 2563) โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

หน่วย : ล้านบาท 2561* 2562 2563 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรเดมิ 81.46 121.52 - 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรหลงักำรปรบัปรุง 114.10 161.53 164.89 

ส่วนต่าง 32.64 40.01 - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเดมิ 74.31 95.93 - 
แบ่งประเภทรำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติ -0.14 -1.83  
ปรบัปรุงรำยกำรงบกำรเงนิรวม -0.36 -0.72  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรหลงักำรปรบัปรุง 41.17 53.37 57.86 

ส่วนต่าง (32.64) (40.01) - 
หมำยเหตุ: ปรบัปรุงขอ้มลูตำมกำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรบนัทกึรำยกำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรเปรยีบเทยีบ ซึง่เป็นขอ้มลูทีจ่ดัเตรยีมโดยฝำ่ยจดักำรของบรษิทัฯ 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรของบรษิทัฯ หลงักำรปรบัปรงุขอ้มลูเพื่อประโยชน์ในกำรเปรยีบเทยีบ ในปี 2561 - ปี 2563 
เท่ำกบั 114.10 ลำ้นบำท 161.53 ลำ้นบำท และ 164.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 54.06 รอ้ยละ 52.03 
และรอ้ยละ 52.89 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ตำมล ำดบั  

ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 บรษิทัฯ มตีน้ทุนกำรใหบ้รกิำรเท่ำกบั 85.15 และ 89.38 ลำ้นบำท 
คดิเป็นรอ้ยละ 52.49 และรอ้ยละ 49.98 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ตำมล ำดบั 

ต้นทุนการให้บริการตามโครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ ในปี 2561 – ปี 2563 งวด 6 เดือนแรกปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 

ประเภทของต้นทุน 
ปี 25611 ปี 2562 ปี 2563 6 เดือน ปี 2563 6 เดือน ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ตน้ทุนจำกงำนบรกิำรให้
ค ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละ
เทคโนโลย ี(Strategy and 
Technology Consulting) 

76.16 57.47  105.86 54.55  104.72 54.70  52.48   52.95  49.46  53.01  

ตน้ทุนจำกงำนดำ้นบรกิำร
เทคโนโลย ี(Technology 
Service) 

37.94 48.31  55.67 47.84  60.17 49.99  32.67  51.78  39.92  46.68  

รวมต้นทุนจากการให้บริการ 114.10 54.06  161.53 52.03  164.89 52.89  85.15 52.49 89.38 49.98 
 หมำยเหตุ: ปรบัปรุงขอ้มลูตำมกำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรบนัทกึรำยกำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรเปรยีบเทยีบ ซึง่เป็นขอ้มลูทีจ่ดัเตรยีมโดยฝำ่ยจดักำรของบรษิทัฯ 
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1. ต้นทุนจากงานบริการให้ค าปรกึษาด้านกลยทุธแ์ละเทคโนโลยี (Strategy and Technology Consulting) 

ต้นทุนจำกงำนบรกิำรให้ค ำปรกึษำด้ำนกลยุทธ์และเทคโนโลย ี (Strategy and Technology Consulting) ในปี 
2561 - ปี 2563 เท่ำกบั 76.16 ล้ำนบำท 105.86 ล้ำนบำท และ 104.72 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
57.47 รอ้ยละ 54.55 และรอ้ยละ 54.70 ของรำยไดจ้ำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำด้ำนกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี (Strategy 
and Technology Consulting) ตำมล ำดบั ตน้ทุนจำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี(Strategy and 
Technology Consulting) ได้แก่ เงนิเดอืนและค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนเฉลี่ยร้อยละ 96.95 ของ
ตน้ทุนจำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี (Strategy and Technology Consulting)  และค่ำใชจ้่ำย
ทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรโดยเฉพำะ เช่น ค่ำเดนิทำง และค่ำจำ้งบุคคลภำยนอก (Sub-Contractor) เป็นตน้ 

ส ำหรบังวด 6 เดือนแรกปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนจำกงำนบรกิำรให้ค ำปรกึษำด้ำนกลยุทธ์และ
เทคโนโลย ี(Strategy and Technology Consulting) เท่ำกบั  52.48 ลำ้นบำท และ 49.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 52.95 และรอ้ยละ 53.01 ของรำยไดจ้ำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี(Strategy 
and Technology Consulting) ตำมล ำดบั  

ในปี 2562 ต้นทุนจำกงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกลยุทธ์และเทคโนโลยี (Strategy and Technology 
Consulting) เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 29.70 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 39.00 และมสีดัส่วนต้นทุนต่อรำยไดท้ี่
ลดลงอย่ำงมนียัส ำคญั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรควบคุมตน้ทุนทีด่ขี ึน้จำกกำรพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะใหก้บัพนกังำน 
และบรหิำรทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และในปี 2563 ตน้ทุนจำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี
(Strategy and Technology Consulting) ลดลง 1.90 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 2.00 ซึ่งสอดคล้องกบัรำยได้ทีล่ดลง
เลก็น้อย โดยบรษิทัฯ ยงัคงสดัสว่นต่อรำยไดใ้กลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้ำ  

ขณะทีต่้นทุนจำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี (Strategy and Technology Consulting) 
งวด 6 เดอืนแรก ปี 2564 ลดลง 3.03 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.77 จำกงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 โดยมสีำเหตุหลกั
มำจำกกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำนและควบคุมค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงกำร เช่น กำรลดลงของ
ค่ำใชจ้่ำยในกจิกรรมทีต่อ้งเดนิทำงตำมแนวทำงกำรลดกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 เป็นตน้  

2. ต้นทุนจากงานด้านบริการเทคโนโลยี (Technology Service) 

ต้นทุนจำกงำนด้ำนบริกำรเทคโนโลยี (Technology Service) ในปี 2561 - ปี 2563 เท่ำกับ 37.94 ล้ำนบำท 
55.67 ล้ำนบำท และ 60.17 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 48.31 ร้อยละ 47.84 และร้อยละ 49.99 ของ
รำยได้จำกงำนด้ำนบริกำรเทคโนโลยี (Technology Service) ตำมล ำดับ ต้นทุนจำกงำนด้ำนบริกำรเทคโนโลยี  
(Technology Service) ไดแ้ก่ ค่ำสทิธกิำรใชง้ำน เงนิเดอืนและค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน และค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงกำรโดยเฉพำะ 

ส ำหรบังวด 6 เดือนแรกปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนจำกงำนด้ำนบริกำรเทคโนโลยี (Technology 
Service) เท่ำกบั 32.67 ลำ้นบำท และ 39.92 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 52.49 และรอ้ยละ 49.98 ของ
รำยไดจ้ำกงำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลย ี (Technology Service) ตำมล ำดบั 

ในปี 2562 ต้นทุนจำกงำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลยี (Technology Service) เพิม่ขึน้ 17.73 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 46.73 เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดใ้นสดัส่วนทีเ่ท่ำกนั และในปี 2563 ต้นทุนจำกงำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลย ี 
(Technology Service) มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 4.50 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08 สอดคล้องกบัรำยได้จำกงำนด้ำน
บรกิำรเทคโนโลยี (Technology Service) ที่เพิม่ขึน้ อนัเนื่องมำจำกบรษิัทฯ เริม่จดัตัง้หน่วยงำนทีดู่แลสนับสนุนและ
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ดูแลระบบ รวมถงึกำรขยำยกำรใหบ้รกิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ (Managed Service)  อย่ำงไรกต็ำม อตัรำส่วน
ต้นทุนต่อรำยไดจ้ำกงำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลยี (Technology Service) มสีดัส่วนเพิม่ขึน้ต่อเนื่องในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ 
สำเหตุหลกัมำจำกกำรแข่งขนัดำ้นรำคำส ำหรบัรำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธกิำรใชแ้ละกำรเช่ำใช้สทิธกิำรใชง้ำน (License 
and Subscription)  

ขณะที่ต้นทุนจำกงำนด้ำนบริกำรเทคโนโลยี (Technology Service) งวด 6 เดือนแรก ปี 2564 เพิ่มขึ้น 7.25 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.51 จำกงวด 6 เดือนแรกปี 2563 เนื่องจำกบริษัทฯ มีรำยได้จำกงำนด้ำนบริกำร
เทคโนโลย ี(Technology Service) เพิม่ขึน้ อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑท์ีพ่ฒันำขึน้
เอง ซึ่งมตี้นทุนที่ต ่ำกว่ำผลติภณัฑท์ี่บรษิัทฯ ต้องซื้อจำกผู้ผลติอื่นๆ ส่งผลให้บรษิัทฯ มอีตัรำส่วนต้นทุนต่อรำยไดท้ี่
ลดลง  

● ก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นในปี 2561 - ปี 2563 เท่ำกบั 96.95 ล้ำนบำท 148.91 ล้ำนบำทและ 146.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 45.94 รอ้ยละ 47.97 และรอ้ยละ 47.11 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ตำมล ำดบั  

บรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และ 2564 เทำ่กบั 77.06 ลำ้นบำท และ 89.44 ลำ้นบำท หรอื
คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 47.51 และรอ้ยละ 50.02 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ตำมล ำดบั  

ก าไรขัน้ต้นตามโครงสร้างรายได้ของบริษทัฯ ในปี 2561 – ปี 2563 งวด 6 เดือนแรกปี 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 

ก าไรขัน้ต้น 

ปี 25611 ปี 2562 ปี 2563 6 เดือน ปี 2563 6 เดือน ปี 2564 

ล้านบาท 
อตัราก าไร
ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 
ล้านบาท 

อตัราก าไร
ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 
ล้านบาท 

อตัราก าไร
ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 
ล้านบาท 

อตัราก าไร
ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 
ล้านบาท 

อตัราก าไร
ขัน้ต้น 

(ร้อยละ) 
งำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำ
ดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี
(Strategy and 
Technology Consulting) 

56.36 42.53  88.20 45.45  86.72 45.30   46.64   47.05  43.85  46.99  

งำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลย ี 
(Technology Service) 

40.59 51.69  60.71 52.16  60.18 50.01  30.42  48.22  45.59  53.32  

ก าไรขัน้ต้น 96.95 45.94  148.91 47.97  146.90 47.11  77.06 47.51 89.44 50.02 
หมำยเหตุ: ปรบัปรุงขอ้มลูตำมกำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรบนัทกึรำยกำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรเปรยีบเทยีบ ซึง่เป็นขอ้มลูทีจ่ดัเตรยีมโดยฝำ่ยจดักำรของบรษิทัฯ 

1. ก าไรขัน้ต้นจากงานบริการให้ค าปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี (Strategy and Technology 
Consulting) 

ก ำไรขัน้ตน้จำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี(Strategy and Technology Consulting) ใน
ปี 2561 – ปี 2563 เท่ำกบั 56.36 ล้ำนบำท 88.20 ล้ำนบำท และ 86.72 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไร
ขัน้ต้นรอ้ยละ 42.53 รอ้ยละ 45.45 และรอ้ยละ 45.30 ตำมล ำดบั โดยก ำไรขัน้ต้นจำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำด้ำนกล
ยุทธแ์ละเทคโนโลย ี(Strategy and Technology Consulting) ในปี 2562 เพิม่สงูขึน้จ ำนวน 31.84 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้
ร้อยละ 56.51 เนื่องจำกมรีำยได้จำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำด้ำนกลยุทธแ์ละเทคโนโลย ี(Strategy and Technology 
Consulting) ที่เพิ่มสูงขึ้นและ บริษัทฯ มีกำรควบคุมต้นทุนโดยพฒันำควำมรู้และทกัษะให้กบัพนักงำนและบริหำร
ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพส่งผลให้มอีตัรำก ำไรขัน้ต้นที่เติบโตขึน้  และส ำหรบัในปี 2563 ลดลงเลก็น้อยจ ำนวน 
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(1.47) ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นกำรลดลงในสดัส่วนเลก็น้อยหรอืรอ้ยละ 1.67 เนื่องมำจำกบรษิัทฯ เพิม่จ ำนวนพนักงำน 
เพื่อรองรบัธุรกจิในอนำคตของบรษิทัฯ  

ก ำไรขัน้ต้นจำกงำนบรกิำรให้ค ำปรกึษำด้ำนกลยุทธ์และเทคโนโลย ี (Strategy and Technology Consulting) 
ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 เท่ำกบั 46.64 ล้ำนบำท และ 43.85 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็น
อตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 47.05 และรอ้ยละ 46.99 ตำมล ำดบั โดยอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกงำนบรกิำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกล
ยุทธแ์ละเทคโนโลย ี(Strategy and Technology Consulting) ลดลงเลก็น้อยเน่ืองจำกรำยไดท้ีล่ดลง อย่ำงไรกด็ ีบรษิทั
ฯ มกีำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนและควบคุมค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรรวมถงึ กำรงดกำรจดักจิกรรมทีต่้องเดนิทำงลง
ตำมแนวทำงกำรลดกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 สง่ผลใหก้ ำไรขัน้ตน้ลดลงเลก็น้อยจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 

2. ก าไรขัน้ต้นจากงานด้านบริการเทคโนโลยี (Technology Service) 

ก ำไรขัน้ต้นจำกงำนด้ำนบริกำรเทคโนโลยี  (Technology Service) ในปี 2561 - ปี 2563 เท่ำกบั 40.59 ล้ำน
บำท 60.71 ลำ้นบำท และ 60.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นรอ้ยละ 51.69 รอ้ยละ 52.16 และ
ร้อยละ 50.01 ตำมล ำดบั โดยอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกงำนด้ำนบริกำรเทคโนโลยี  (Technology Service) ในปี 2562 
เพิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษิทัฯ ไดพ้ฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถใหพ้นักงำนมทีกัษะและควำมเชีย่วชำญมำกขึน้ และบรษิทัฯ 
เริม่ใหบ้รกิำรกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ (Managed Service)  และในปี 2563 บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ต้น
จำกงำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลย ี (Technology Service) ลดลงเลก็น้อยจำกกำรทีบ่รษิทัฯ ไดเ้พิม่จ ำนวนพนักงำน เพื่อ
รองรบักำรขยำยตวัของบรษิทัในอนำคต จงึท ำใหม้ตีน้ทุนกำรบรกิำรทีส่งูขึน้ในช่วงเวลำดงักล่ำว 

ก ำไรขัน้ตน้จำกงำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลย ี(Technology Service) ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 
เท่ำกบั 30.42 ลำ้นบำท และ 45.59 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 48.22 และรอ้ยละ 53.32 
ตำมล ำดบั โดยอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกงำนดำ้นบรกิำรเทคโนโลย ี (Technology Service) เพิม่ขึน้ จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ได้
เริม่มกีำรขำยผลติภณัฑท์ีพ่ฒันำขึน้เอง ซึง่มตีน้ทุนทีต่ ่ำกว่ำผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯตอ้งซือ้จำกผูผ้ลติอื่นๆ  

● ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 6 เดือน ปี 2563 6 เดือน ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงนิเดอืน ค่ำแรง และ
ผลประโยชน์อื่นของพนกังำน
ขำย 

    16.45 7.77 23.56 7.56 28.53 9.13 14.29 8.79 18.20 10.16 

ค่ำโฆษณำ 0.88 0.42 0.56 0.18 0.75 0.24 0.15 0.09 0.76 0.42 
ค่ำคอมมชิชัน่ 2.29 1.08 1.03 0.33 0.31 0.10 0.31 0.19 0.19 0.11 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสรมิกำร
ขำย 

0.83 0.39 3.09 0.99 1.05 0.34 - - 0.41 0.23 

ค่ำเดนิทำง 1.24 0.59 1.22 0.39 0.31 0.09 0.25 0.16 0.03 0.02 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยอื่นๆ* 0.45 0.21 0.24 0.08 0.94 0.30 0.24 0.15 0.28 0.16 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 22.14 10.46 29.70 9.53 31.89 10.20 15.24 9.38 19.87 11.10 
หมำยเหตุ: ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยอื่นๆ ประกอบดว้ย ค่ำสนัทนำกำร  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ เงนิเดอืนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำนขำย ค่ำโฆษณำ ค่ำ
คอมมชิชัน่ ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสรมิกำรขำย ค่ำเดนิทำง และค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยอื่นๆ ในปี 2561 - 2563 บรษิทัฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกบั 22.14 ล้ำนบำท 29.70 ล้ำนบำท และ 31.89 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.46 
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รอ้ยละ 9.53 และรอ้ยละ 10.20 ของรำยไดร้วม โดยในปี 2562 บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเพิม่ขึน้ 7.56 ลำ้นบำท 
หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.15 โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนพนกังำน และค่ำใชจ้่ำยสง่เสรมิกำรขำย
เพิม่สงูขึน้  ในขณะทีปี่ 2563 เพิม่ขึน้ 2.16 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.27 เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดเ้พิม่จ ำนวนพนกังำน
ขำยขึ้นจึงส่งผลให้มคี่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนขำยเพิ่มสูงขึน้  แม้ว่ำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำให้บริษัทฯ มี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักจิกรรมสง่เสรมิกำรขำยลดลงกต็ำม  

ในขณะที่งวด 6 เดือนแรกปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกบั 15.24 ล้ำนบำท และ 
19.87 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.38 และรอ้ยละ 11.10 ของรำยไดร้วม โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเพิม่ขึน้มี
สำเหตุหลกัมำจำก บรษิทัฯ ไดเ้พิม่จ ำนวนพนกังำนขำย จงึสง่ผลใหม้คี่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำนขำยเพิม่สงูขึน้ 

● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิัทฯ มคี่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรในช่วงปี 2561 - 2563 จ ำนวน 74.31 ล้ำนบำท 53.37ล้ำนบำท และ 57.86 
ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.12 รอ้ยละ 17.13 และรอ้ยละ 18.51 ของรำยไดร้วม ทัง้นี้ สดัส่วนค่ำใชจ้่ำยใน
กำรบรหิำรในปี 2561 มอีตัรำทีส่งูกว่ำปี 2562 และ 2563 อย่ำงมนีัยส ำคญั ทัง้นี้ ในปี 2563 ฝ่ำยบรหิำรไดพ้จิำรณำถงึ
ควำมเหมำะสมของกำรจดัประเภทค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัพนักงำนทีท่ ำงำนโดยตรงกบักำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ โดยค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำวจะมกีำรบนัทกึเป็นต้นทุนในกำรใหบ้รกิำรทัง้หมด (Department based costing) ซึ่งจะรวมทัง้ส่วนต้นทุนทีม่ี
กำรระบุเป็นสว่นของตน้ทุนโครงกำร และสว่นทีไ่ม่ไดร้ะบุเป็นสว่นของตน้ทุนโครงกำร เช่น วนัลำพกัรอ้นและชัว่โมงกำร
เขำ้อบรม เป็นต้น กำรจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถวเิครำะหต์้นทุนทีแ่ทจ้รงิในกำรด ำเนินงำน
และเพื่อกำรสนบัสนุนกำรตดัสนิใจในกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ไดช้ดัเจนมำกขึน้ จำกเดมิทีบ่รษิทัฯ บนัทกึตน้ทุนสว่น
ที่ไม่ได้ระบุโครงกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (Activity based costing) ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรบันทึกบัญชี
ดงักล่ำว บรษิทัฯ ไดท้ ำกำรปรบัปรุงขอ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 3 ปี (ปี 2561 – 2563) โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรเดมิ 81.46 121.52 - 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรหลงักำรปรบัปรุง 114.10 161.53 164.89 

ส่วนต่าง 32.64 40.01 - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเดมิ 74.31 95.93 - 
แบ่งประเภทรำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติ -0.14 -1.83  
ปรบัปรุงรำยกำรงบกำรเงนิรวม -0.36 -0.72  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรหลงักำรปรบัปรุง 41.17 53.37 57.86 

ส่วนต่าง (32.64) (40.01) - 
หมำยเหตุ: ปรบัปรุงขอ้มลูตำมกำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรบนัทกึรำยกำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรเปรยีบเทยีบ ซึง่เป็นขอ้มลูทีจ่ดัเตรยีมโดยฝำ่ยจดักำรของบรษิทัฯ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 6 เดือน ปี 2563 6 เดือน ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน 23.63 11.17 33.12 10.63 32.29 10.33 17.07  10.51  15.14  8.46  
ค่ำทีป่รกึษำ 10.21 4.83 6.62 2.12 8.42 2.70 3.19  1.96  4.46  2.49  
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำย 

1.55 0.73 7.17 2.30 6.85 2.19 3.68  2.27  3.49  1.95  

ค่ำเช่ำ 0.93 0.44 0.53 0.17 0.53 0.17 0.25  0.15  0.28  0.16  
ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค 0.79 0.37 0.44 0.14 0.54 0.17 0.24  0.15  0.28  0.16  
อื่นๆ 4.06 1.92 5.49 1.77 9.23 2.95 3.34  2.06  4.14  2.31  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 41.17 19.46 53.37 17.13 57.86 18.51 27.77 17.09 27.79 15.52 
หมำยเหตุ : ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอื่นๆ เชน่ ตน้ทุนกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ค่ำเบี้ยประชมุกรรมกำร ค่ำอุปกรณ์ส ำนกังำน ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 
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 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร หลงักำรปรบัปรุงขอ้มลูเพื่อประโยชน์ในกำรเปรยีบเทยีบ ในปี 2561 - ปี 2563 เท่ำกบั 
41.17 ลำ้นบำท 53.37 ลำ้นบำท และ 57.86 ลำ้นบำทตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19.46 รอ้ยละ 17.13 และ 18.51 
ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั โดยมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทีส่ ำคญั คอื ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน เช่น เงนิเดอืน โบนสั 
และสวสัดกิำรต่ำงๆ เป็นตน้ และค่ำทีป่รกึษำ ซึง่ประกอบดว้ย คำ่ธรรมเนียมกำรสอบบญัช ีและค่ำตรวจสอบภำยใน 

โดยในปี 2562 มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 12.20 ลำ้นบำท จำกคำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบั
พนกังำนเนื่องจำกจ ำนวนพนกังำนทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึค่ำชดเชยเพิม่เตมิกรณีเลกิจำ้งส ำหรบัลกูจำ้งทีท่ ำงำนตดิต่อกนัครบ 
20 ปีขึน้ไปโดยพนกังำนมสีทิธไิดร้บัค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสดุทำ้ย 400 วนั และค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำยทีเ่พิม่สงูขึน้ จำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16)  

ในขณะทีปี่ 2563 มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 4.49 ลำ้นบำท จำกกำรตดัจ ำหน่ำย
สนิทรพัยค์งเหลอืของลกูหนี้รำยหนึ่งของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ มใีชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัค่ำทีป่รกึษำในกำรวำงกลยุทธแ์ละค่ำที่
ปรกึษำทำงกฎหมำยทีเ่พิม่ขึน้ 

ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเท่ำกบั 27.77 ลำ้นบำท และ 27.79 ลำ้น
บำท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 17.09 และรอ้ยละ 15.52 ของรำยไดร้วม โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้เลก็น้อย มี
สำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยในสว่นของทีป่รกึษำทีเ่พิม่ขึน้  

● ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ของลูกหน้ีการค้าและทรพัยสิ์นท่ีเกิดจากสญัญา 

บรษิทัฯ มผีลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้และทรพัยส์นิทีเ่กดิจำกสญัญำ ในปี  2562 
2563 และงวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 เท่ำกบั 1.77 ลำ้นบำท 41.33 ลำ้นบำท และ 2.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เน่ืองจำก
ในปี 2563 ลูกหนี้กำรคำ้รำยหนึ่งซึง่อยู่ในธุรกจิสำยกำรบนิ ไดเ้ขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกจิกำรภำยใต้กำรพจิำรณำของ
ศำลล้มละลำยกลำง บรษิัทฯ จงึบนัทกึค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้รำยดงักล่ำวไวเ้ตม็
จ ำนวน 40.48 ลำ้นบำท เพื่อสะทอ้นถงึควำมเสีย่งดำ้นเครดติของลกูหนี้รำยดงักล่ำว 

● ต้นทุนทางการเงิน 

บรษิทัฯ มตีน้ทุนทำงกำรเงนิในปี 2561 - ปี 2563 จ ำนวน 0.07 ลำ้นบำท 2.70 ลำ้นบำท และ 1.98 ลำ้นบำท ซึง่
คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 รอ้ยละ 0.87 และรอ้ยละ 0.63 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิในปี 2563 ลดลง
ตำมกำรลดลงของหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ของบรษิทัฯ 

ในขณะทีง่วด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 บรษิทัฯ มตีน้ทุนทำงกำรเงนิเท่ำกบั 0.99 ลำ้นบำท และ 0.98 
ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 0.61 และรอ้ยละ 0.54 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั 

● ก าไรสุทธิ 

ในปี 2561 - ปี 2563 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธจิ ำนวน 32.99 ลำ้นบำท 64.26 ลำ้นบำท และ 23.64 ลำ้นบำท ซึง่คดิ
เป็นรอ้ยละ 15.59 รอ้ยละ 20.63 และรอ้ยละ 7.56 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั  

โดยในปี 2562 บรษิทัฯ มกี ำไรสทุธเิพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญัคดิเป็นรอ้ยละ 94.79 โดยมสีำเหตุมำจำกบรษิทัฯ ได้
พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถให้พนักงำนมทีกัษะและควำมเชี่ยวชำญมำกขึน้ ซึ่งส่งผลให้สำมำรถควบคุมต้นทุนกำร
บรกิำรไดด้ขีึน้ 
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อย่ำงไรกต็ำมในปี 2563 บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธลิดลงจำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 40.62 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปีก่อน
หน้ำ โดยสำเหตุหลกัอนัเนื่องมำจำกกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกลูกหนี้กำรคำ้
รำยหนึ่งซึง่อยู่ในธุรกจิสำยกำรบนิ ทัง้จ ำนวนหรอืเท่ำกบั 40.48 ลำ้นบำท  

บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 เท่ำกบั 0.75 ลำ้นบำท และ 
39.23 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.46 และร้อยละ 21.91 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั โดยก ำไรสุทธิของบริษัทฯ
เพิม่ขึน้จำกงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 เท่ำกบั 38.48 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึน้ร้อยละ 5,123.17 จำกงวด
เดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ สำเหตุหลกัมำจำกรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรตัง้ประมำณกำร
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จ ำนวน 2.12 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวด 6 เดอืนแรกปีก่อนหน้ำอย่ำงมี
นยัส ำคญัจ ำนวน 38.22 ลำ้นบำท   

16.3. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

● สินทรพัย ์

บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 181.81 ลำ้นบำท 238.59 
ล้ำนบำท 279.06 ล้ำนบำท และ 281.64 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ณ สิ้นปี 2562 สนิทรพัย์รวมเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ
จ ำนวน 56.78 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเติบโตร้อยละ 31.23 และ ณ สิ้นปี 2563 สนิทรพัย์รวมเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ
จ ำนวน 40.47 ล้ำนบำท คดิเป็นกำรเตบิโตรอ้ยละ 16.96 ในขณะที่ ณ สิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 สนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้
จำก ณ สิน้ ปี 2563 จ ำนวน 2.57 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 0.92 

สินทรพัยห์มุนเวียน  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่1 ปี 2564 เท่ำกบั 119.53 ลำ้นบำท 
174.24 ลำ้นบำท 213.01 ลำ้นบำท และ 153.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 65.74 รอ้ยละ 73.03 รอ้ย
ละ 76.33 และรอ้ยละ 69.95 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 

1. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  

ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เท่ำกบั 8.72 ล้ำนบำท 27.79 ล้ำนบำท 5.93 ล้ำนบำท 
และ 10.39 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 4.79 รอ้ยละ 11.65 รอ้ยละ 2.13 และรอ้ยละ 3.69 ของสนิทรพัย์
รวม ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2562 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ 19.07 ล้ำนบำท เนื่องจำกบรษิัทฯ มี
กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรจดักำรตดิตำมทวงถำมหนี้จำกลูกคำ้ทีด่ขี ึน้ และ ณ สิน้ปี 2563 เงนิ
สดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง (21.86) ล้ำนบำท โดยสำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มกีำรจดัสรรเงนิส่วนเกนิไป
ลงทุนระยะสัน้ ในขณะที ่ณ สิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ 4.46 ลำ้นบำท สำเหตุ
หลกัมำจำกเงนิสดรบัสุทธจิำกกำรลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้จ ำนวน 37.52 ลำ้นบำท และจำกกำรเพิม่ทุนจ ำนวน 
40.35 ลำ้นบำท สทุธกิบักำรจ่ำยปนัผล (72.69) ลำ้นบำท 

2. เงนิลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ 

ณ สิน้ปี  2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 บรษิัทฯ มเีงนิลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้จ ำนวน 
0.00 ลำ้นบำท 30.02 ลำ้นบำท 119.40 ลำ้นบำท และ 81.88 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 12.58 รอ้ย
ละ 42.79 และรอ้ยละ 29.07 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยในปี 2561 - ปี 2563 เงนิลงทุนในกองทุนตรำสำรหนี้ที่
เพิ่มขึ้นมำกจำกกำรเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดที่บริษัทฯ ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน  และกำรขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ 
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Salesforce Venture LLC ในปี 2563 จ ำนวน 1.16 ลำ้นบำท และมสีว่นเกนิมลูค่ำหุน้จ ำนวน 27.07 ลำ้นบำท ในขณะที ่
ณ สิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ลดลงจ ำนวน 37.52  ลำ้นบำท เน่ืองจำกมกีำร
ขำยเงนิลงทุนส ำหรบักำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำล 

3. ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่นสทุธ ิณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 60.60 ลำ้นบำท 
25.81 ลำ้นบำท 17.71 ลำ้นบำท และ 30.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 33.33 รอ้ยละ 10.82 รอ้ยละ 
6.35 และรอ้ยละ 11.00 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 

รายละเอียดลูกหน้ีและลกูหน้ีอ่ืน 
ปี 2561 ปี 2562 2563 ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ลกูหนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั(1) 0.01  0.01   -  -   0.01  0.00   -  -  
ลกูหนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 60.71  33.39   28.06   11.76   58.73   21.05  73.60 26.13 
รวมลกูหน้ีการค้า  60.72  33.40  28.06  11.76  58.74  21.05  73.60 26.13 

ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  (0.56)  (0.31) (2.33) (0.98) (41.19) (14.76) (43.14) (15.32) 
ลกูหน้ีการค้า – สทุธิ  60.16   33.09  25.73  10.78  17.56   6.29  30.46 10.82 
ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน – สทุธิ  60.60   33.33  25.81 10.82  17.71   6.35  30.98 11.00 
หมำยเหตุ: (1) กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัไดแ้ก ่รำยกำรทีเ่กดิขึน้ระหวำ่งบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

อายหุน้ีคงค้างนับจาก 
วนัท่ีถึงก าหนดช าระ 

ปี 2561 ปี 2562 2563 ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 41.21  67.86  19.97  71.17  13.04   22.20   12.61   17.13  
คำ้งช ำระไมเ่กนิ 3 เดอืน 18.50  30.47  6.55  23.34  19.31   32.87   17.70   24.05  
เกนิกว่ำ 3 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 6 เดอืน 0.22  0.36   -   -  10.03   17.08   0.14   0.19  
เกนิกว่ำ 6 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 12 เดอืน 0.54  0.89  1.14  4.05  15.79   26.88   26.92   36.58  
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 0.25  0.42  0.40  1.44  0.57   0.97   16.23   22.05  
รวม  60.72  100.00   28.06  100.00   58.74  100.00   73.60   100.00  
ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู  (0.56)  (0.92)  (2.33)  (8.30)  (41.19) (70.12)  (43.14)  (58.61) 

  
บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรใหเ้ครดติเทอมลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และประวตักิำร

ช ำระเงนิของลกูคำ้เป็นหลกั ซึง่โดยสว่นใหญ่ระยะเวลำช ำระหนี้ของลกูคำ้จะมรีะยะเวลำประมำณ 30 - 90 วนั อย่ำงไรก็
ดี ในกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ในกำรวำงใบแจ้งหนี้ (invoice) และนโยบำยก ำหนดวนัจ่ำยเช็คของลูกค้ำอำจมี
ระยะเวลำทีไ่ม่สอดคล้องกนัจงึอำจส่งผลใหร้ะยะเวลำกำรช ำระหนี้แตกต่ำงจำกเครดติเทอมได ้ทัง้นี้ลูกหนี้กำรคำ้ของ
บรษิทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้กำรคำ้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระและทีค่ำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน โดยที ่ณ สิน้ปี 2561 - ปี 
2563 และ ณ สิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 บรษิทัฯ มลีูกหนี้กำรคำ้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระและคำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน คดิ
เป็นรอ้ยละ 98.33 รอ้ยละ 94.51 รอ้ยละ 55.07 และรอ้ยละ 41.18 ของลกูหนี้กำรคำ้รวมตำมล ำดบั  

ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ทีม่กี ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรตัง้ค่ำเผื่อส ำรองหนี้สงสยัจะ
สญูเท่ำกบัผลเสยีหำยโดยประมำณทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรเรยีกเกบ็เงนิจำกลกูหนี้กำรคำ้ไม่ไดท้ัง้จ ำนวน ยกเวน้ในกรณีที่
ลูกหนี้ทีม่กีำรตกลงประนอมหนี้แลว้ โดย ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 บรษิทัฯ ตัง้ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้นของ
ลูกหนี้กำรคำ้เท่ำกบั 0.56 ลำ้นบำท 2.33 ลำ้นบำท 41.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และ ณ สิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 ตัง้ค่ำ
เผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรค้ำ 43.14 ล้ำนบำท โดยตัง้แต่ปี 2563 บรษิัทฯ ได้น ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำถอืปฏบิตัจิงึรบัรูก้ำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำด
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ว่ำจะเกดิขึน้ ซึ่งฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้จำก
ลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถงึประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิในอดีต อำยุของหนี้คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกจิทีค่ำดกำรณ์ไว้
ของกลุ่มลูกคำ้ทีม่คีวำมเสีย่งดำ้นเครดติทีค่ลำ้ยคลงึกนั เป็นต้น ทัง้นี้ ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ใน
อดตีและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกจิของบรษิทัฯ อำจไม่ไดบ้่งบอกถงึกำรผดิสญัญำของลกูคำ้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนำคต  

ณ สิน้ปี 2563 และ ณ สิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 บรษิทัฯ มจี ำนวนลูกหนี้กำรคำ้ทีค่ำ้งช ำระเพิม่สงูขึน้จำกลูกหนี้
สำยกำรบนิรำยหนึ่ง ซึง่ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดป้ระมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกลูกหนี้
กำรคำ้รำยนี้ทัง้จ ำนวนหรอืเท่ำกบั 40.48 ลำ้นบำท เน่ืองจำกลกูหนี้กำรคำ้ของบรษิทัฯ รำยดงักล่ำวไดเ้ขำ้สู่กระบวนกำร
ฟ้ืนฟูกจิกำรภำยใต้กำรพจิำรณำของศำลล้มละลำยกลำง บรษิัทฯ จงึบนัทกึค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้ของลูกหนี้รำยดงักล่ำวไวเ้ตม็จ ำนวนเพื่อสะทอ้นถงึควำมเสีย่งดำ้นเครดติของลูกหนี้รำยดงักล่ำว  ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
ได้ยื่นค ำร้องขอรับช ำระหนี้ตำมกระบวนกำร และมีกำรยืนยันมูลหนี้ที่ยื่นขอรับช ำระหนี้ เรียบร้อยแล้วในเดือน 
กุมภำพนัธ ์2564   

4. สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 33.76 ลำ้นบำท 69.66 
ลำ้นบำท 51.17 ลำ้นบำท และ 73.71 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 18.57 รอ้ยละ 29.20 รอ้ยละ 18.34 
และรอ้ยละ 26.17 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำมปีรมิำณเพิม่ขึน้ตำมรำยไดข้องบรษิทัฯ 
ในช่วงเดยีวกนั ซึ่งบรษิัทฯ รบัรู้สนิทรพัยท์ี่เกดิจำกสญัญำเมื่อมรีำยได้ทีร่บัรูส้ะสมเกนิกว่ำจ ำนวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็จำก
ลูกค้ำจนถึงปจัจุบนั และจะบันทึกค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่เกิดจำกสญัญำส ำหรบัผลขำดทุน
โดยประมำณทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรเกบ็เงนิจำกลกูคำ้ไม่ได ้สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำจะจดัประเภทเป็นลกูหนี้กำรคำ้เมือ่
กจิกำรมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัช ำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น เมื่อกจิกำรไดใ้หบ้รกิำรเสรจ็สิน้และลกูคำ้รบัมอบงำน  

5. เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำบรกิำร 

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำบริกำร เป็นต้นทุนค่ำใบอนุญำตกำรใช้โปรแกรมที่บริษัทฯ ได้จ่ำยให้กบัผู้พฒันำระบบ
ซอฟต์แวร ์และอยู่ระหว่ำงช่วงกำรรอตดัจ ำหน่ำยเป็นต้นทุนจำกกำรขำยสทิธกิำรใชแ้ละเช่ำสทิธกิำรใชง้ำน โดย ณ สิน้
ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เท่ำกบั 13.24 ล้ำนบำท 14.65 ล้ำนบำท 14.91 ล้ำนบำท และ 15.30 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 7.28 ร้อยละ 6.14 ร้อยละ 5.34 และร้อยละ 5.43 ของสินทรัพย์รวม 
ตำมล ำดบั โดยเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำบรกิำรในช่วง 3 ปี ทีผ่่ำนมำ ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนียัส ำคญั  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนของบรษิัทฯ ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เท่ำกบั 62.28 ล้ำน
บำท 64.35 ล้ำนบำท 66.05 ล้ำนบำท และ 67.04 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 34.26 ร้อยละ 26.97 
รอ้ยละ 23.67 และรอ้ยละ 23.80 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ประกอบดว้ยสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัดงัต่อไปนี้ 

1. สว่นปรบัปรุงสนิทรพัยเ์ช่ำและอปุกรณ์ 

สว่นปรบัปรุงสนิทรพัยเ์ช่ำและอุปกรณ์ – สทุธ ิณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 12.08 ลำ้น
บำท 19.92 ลำ้นบำท 16.07 ลำ้นบำท และ 14.56 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 6.64 รอ้ยละ 8.35 รอ้ย
ละ 5.76 และรอ้ยละ 5.17 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ส่วนปรบัปรุงสนิทรพัยเ์ช่ำและอุปกรณ์ – สุทธ ิณ สิน้ปี 2562 
เพิม่ขึน้ 7.84 ลำ้นบำทเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรยำ้ยสถำนประกอบกำรส ำนักงำนใหญ่ของ
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บรษิทัฯ เพื่อรองรบัจ ำนวนพนักงำนทีเ่พิม่ขึน้ และ ณ สิน้ปี 2563 ส่วนปรบัปรุงสนิทรพัยเ์ช่ำและอุปกรณ์ – สุทธ ิลดลง 
3.85 ลำ้นบำท จำกกำรบนัทกึค่ำเสือ่มรำคำของสนิทรพัยต์ำมอำยุกำรใชง้ำนเชงิเศรษฐกจิ 

2. โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 บรษิทัฯ มโีปรแกรมคอมพวิเตอร์เท่ำกบั 0.27 ลำ้นบำท 
0.22 ล้ำนบำท 0.07 ล้ำนบำท และ 2.32 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 0.15 ร้อยละ 0.09 ร้อยละ 0.03 
และร้อยละ 0.82 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์รวมถึงผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ระหว่ำงพฒันำของ
บรษิทัฯ ซึง่ในอนำคตจะบนัทกึเป็นทรพัยส์นิทำงปญัญำ ซึง่จะรวมอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเช่นเดยีวกนั 

3. สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เท่ำกบั 1.15 ล้ำน
บำท 3.11 ลำ้นบำท 12.15 ลำ้นบำท และ 13.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.64 รอ้ยละ 1.30 รอ้ยละ 
4.35 และรอ้ยละ 4.65 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั  

4. สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 43.38 ลำ้นบำท 38.86 ลำ้น
บำท 36.31 ลำ้นบำท และ 35.39 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 23.86 รอ้ยละ 16.29 รอ้ยละ 13.01 และ
รอ้ยละ 12.57 ของสนิทรพัยร์วม โดยมมีลูค่ำทีล่ดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรตดัจ ำหน่ำยสทิธกิำรใชส้ ำหรบัสญัญำเช่ำ  

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชเ้ป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้จำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกีย่วกบัสญัญำ
เช่ำ (TFRS 16) ซึง่เดมิเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและถูกจดัประเภทใหม่เป็นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำและ
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชใ้นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

5. สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เท่ำกบั 2.12 ล้ำนบำท 1.35 
ล้ำนบำท 1.45 ล้ำนบำท และ 1.68 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 1.17 ร้อยละ 0.56 ร้อยละ 0.52 และ
ร้อยละ 0.60 ของสนิทรพัย์รวม ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นประกอบด้วย ค่ำมดัจ ำ และ ค่ำใช้จ่ำยจ่ำย
ล่วงหน้ำเป็นหลกั 

6. เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ มรีำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ดงันี้ 

ช่ือบริษทั 

มลูค่าเงินลงทุน (ล้านบาท) 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2561 

สดัส่วน
ลงทุน 
ร้อยละ 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2562 

สดัส่วน
ลงทุน 
ร้อยละ 

ณ 31 
ธนัวาคม 

2563 

สดัส่วน
ลงทุน 
ร้อยละ 

ณ 30 
มิถนุายน 

2564 

สดัส่วน
ลงทุน 
ร้อยละ 

Beryl 8 Plus, Inc 0.00 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 
Beryl 8 Plus - Vietnam Company - - - - 1.04 100.00 3.08 100.00 
รวม 0.00   0.00  1.04  3.08  
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บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธ ิณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 0.00 ลำ้น
บำท 0.00 ล้ำนบำท 1.04 ล้ำนบำท และ 3.08 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 
0.37 และรอ้ยละ 1.38 ของสนิทรพัยร์วมในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดบั  

บรษิัท Beryl 8 Plus, Inc ก่อตัง้ตัง้แต่เดอืนกนัยำยน 2558 เพื่อประกอบธุรกจิทีป่รกึษำและใหบ้รกิำรด้ำนเทค
โนโลยทีมุ่่งเน้นดำ้นคลำวดโ์ซลชูัน่ (Cloud Solutions) ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิำ และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่
1/2562 เมื่อวนัที ่28 มนีำคม 2562 มมีตอินุมตัใิหด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนยกเลกิบรษิทัย่อย โดยอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ปิดบรษิทัย่อยดงักล่ำว ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดต้ัง้บนัทกึค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้
ในปี 2561 

เมื่อวนัที่ 13 ธนัวำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั มมีติใหจ้ดัตัง้บรษิัทย่อยในประเทศเวยีดนำม คอื 
Beryl 8 Plus - Vietnam Company และได้ด ำเนินกำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อยดังกล่ำวแล้ว เมื่อวันที่ 9 
ธนัวำคม 2562 โดยมทีุนจดทะเบยีน 694 ล้ำนเวยีดนำมดอง โดยบรษิทัฯ มสีดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100 ธุรกจิหลกั
ของบรษิทัย่อยดงักล่ำวคอื บรกิำรทีป่รกึษำและใหบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยทีีมุ่่งเน้นดำ้นคลำวดโ์ซลชูัน่ (Cloud Solutions) 
ที่ประเทศเวยีดนำม โดย ณ ปจัจุบนั บรษิัทย่อยดงักล่ำวได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให้แก่ Salesforce 
(Reseller Partner) ในประเทศเวยีดนำมเป็นรำยแรก ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ำยช ำระเงนิเพื่อลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่ำวเมื่อ
เดอืนกุมภำพนัธ ์2563 และไตรมำสที ่1 ปี 2564 บรษิทัฯ ไดจ้ดัประเภทรำยกำรกูย้มืเงนิระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยไปเป็น
ส่วนของเงนิลงทุนจ ำนวน 2.04 ล้ำนบำท ทัง้นี้ บรษิัทฯ เริม่มรีำยไดเ้ชงิพำณิชยจ์ำกเงนิลงทุนดงักล่ำวตัง้แต่ปี 2564 
เป็นตน้ไป 

● หน้ีสิน 

ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวมเท่ำกบั 110.83 ล้ำนบำท 116.55 
ล้ำนบำท 201.00 ล้ำนบำท และ 123.93 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 60.96 ร้อยละ 48.85 ร้อยละ 
72.03 และรอ้ยละ 44.00 ของหนี้สนิและส่วนของเจำ้ของรวม ตำมล ำดบั ในปี 2562 หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 
5.72 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 5.16 ในขณะที่ปี 2563 หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ 84.46 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 72.46 เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ของเจำ้หนี้กำรคำ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ จำกกำรปรบัปรุงรำยกำรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16) และสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 บรษิัทฯ มหีนี้สนิลดลง 77.07 
ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.34 สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของเงนิปนัผลคำ้งจ่ำย 

หน้ีสินหมุนเวียน 

หนี้สนิหมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 มมีลูค่ำเท่ำกบั 65.69 ลำ้นบำท 67.05 
ลำ้นบำท 147.00 ลำ้นบำท และ 68.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 36.13 รอ้ยละ 28.10 รอ้ยละ 52.68 
และรอ้ยละ 24.16 ของหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวม ตำมล ำดบั 

1. เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2561 - ปี 2563 และสิ้นไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เท่ำกบั 32.14 ล้ำนบำท 
41.27 ลำ้นบำท 105.23 ลำ้นบำท และ 20.72 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 17.67 รอ้ยละ 17.30 รอ้ย
ละ 37.71 และรอ้ยละ 7.36 ของหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของ ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
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รายละเอียดเจ้าหน้ี 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 2 ปี 2564 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
สินทรพัย ์

ล้านบาท 
ร้อยละของ
สินทรพัย ์

ล้านบาท 
ร้อยละของ
สินทรพัย ์

ล้านบาท 
ร้อยละของ
สินทรพัย ์

เจำ้หนี้กำรคำ้ – กจิกำรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 5.68 3.12 4.70 1.97 3.18 1.14  4.83   1.71  
รวมเจ้าหน้ีการค้า 5.68 3.12 4.70 1.97 3.18 1.14  4.83   1.71  
เจำ้หนี้อื่น 4.63 2.54 6.69 2.80 2.59 0.93  1.77   0.63  
เงนิปนัผลคำ้งจ่ำย - - - - 72.70 26.05  -     -    
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 21.83 12.01 29.88 12.53 26.77 9.59  14.13   5.02  
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 32.14 17.67 41.27 17.30 105.23 37.71  20.72   7.36  

เจ้ำหนี้กำรค้ำที่ส ำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. และ Google Asia Pacific 
Pte.Ltd. โดยบรษิัทฯ มรีะยะเวลำในกำรช ำระหนี้เฉลี่ย ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 
25.09 วนั 11.56 วนั 8.52 วนั และ 8.52 วนั ตำมล ำดบั โดยทัว่ไปบรษิทัฯ ไดร้บัเครดติเทอมจำกเจำ้หนี้ประมำณ 30 - 
45 วนั  

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยของบรษิัทฯ ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เท่ำกบั 21.83 ล้ำนบำท 
29.88 ลำ้นบำท 26.77 ลำ้นบำท และ 14.13 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยเพิม่ขึน้ 8.05 ลำ้น
บำท  เนื่องจำกมกีำรประมำณกำรกำรจ่ำยโบนัสเพิม่ขึน้ ในขณะที่มกีำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ณ สิน้ปี 2563 
บรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยลดลง 3.11 ลำ้นบำท ซึง่มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรประมำณกำรกำรจ่ำยโบนัสลดลง ส ำหรบั 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยในไตรมำส 2 ปี 2564 ลดลง 12.64 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยโบนัสส ำหรบัปี 2563 ในเดอืนมกรำคม 
2564 

บรษิทัฯ มเีงนิปนัผลคำ้งจ่ำย ณ สิน้ปี 2563 เนื่องจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่8 
ธันวำคม 2563 มีมติอนุมตัิจ่ำยเงินปนัผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2563 เป็นมูลค่ำ 72.70 ล้ำนบำท และบริษัทฯ ได้
ด ำเนินกำรจ่ำยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่6 มกรำคม 2564 จงึสง่ผลใหเ้งนิปนัผลคำ้งจ่ำย ณ สิน้ไตรมำสที ่2 
ปี 2564 ไม่มเีงนิปนัผลคำ้งจ่ำย 

2. หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 

หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ คอืเงนิทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัล่วงหน้ำ โดยทีย่งัไม่ไดม้กีำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ หรอือยู่ระหว่ำง
กำรใหบ้รกิำร โดยหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำจะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมภำระทีร่ะบุในสญัญำเสรจ็สิน้ โดย
หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 23.46 ลำ้นบำท 18.30 ลำ้นบำท 
31.86 ลำ้นบำท และ 35.27 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 12.91 รอ้ยละ 7.67 รอ้ยละ 11.42 และรอ้ยละ 
12.52 ของหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวม ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำลดลง 5.16 ลำ้นบำท ในปี 
2563 หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำเพิม่ขึน้ 13.56 ลำ้นบำท และส ำหรบั ณ สิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 มหีนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ
เพิม่ขึน้ 3.40 ลำ้นบำท 

3. หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 6.31 ลำ้นบำท 4.87 ลำ้นบำท 
6.85 ลำ้นบำท และ 8.13 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 3.47 รอ้ยละ 2.04 รอ้ยละ 2.45 และรอ้ยละ 2.89 
ของหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวม ตำมล ำดบั หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นมสีว่นประกอบหลกั คอื ภำษขีำยทีย่งัไม่ถงึก ำหนด
ช ำระ ภำษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดำคำ้งจ่ำย  
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หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 45.14 ลำ้นบำท 49.49 ลำ้น
บำท 54.00 ลำ้นบำท และ 55.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 24.83 รอ้ยละ 20.74 รอ้ยละ 19.35 และ
รอ้ยละ 19.84 ของหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวมตำมล ำดบั ประกอบดว้ยสว่นทีส่ ำคญัดงันี้ 

1. หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ประกอบดว้ย สญัญำเช่ำส ำนกังำนและสญัญำเช่ำอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ โดยหนี้สนิตำม
สญัญำเช่ำ (รวมถงึสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 
40.96 ลำ้นบำท 37.62 ลำ้นบำท 36.04 ลำ้นบำท และ 35.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 22.53 รอ้ยละ 
15.77 รอ้ยละ 12.91 และรอ้ยละ 12.63 ของหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวม ตำมล ำดบั โดยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำมมีลูค่ำ
ลดลงต่อเนื่องตำมอำยุสญัญำเชำ่คงเหลอืในแต่ละปี  

2. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเป็นกำรประมำณกำรค่ำชดเชยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษยีณอำยุ 
และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นแก่พนักงำนตำมสทิธแิละอำยุงำน ตำมมำตรฐำนบญัชฉีบบัที ่19 โดย ณ สิน้ปี 2561 - ปี 
2563 และสิ้นไตรมำสที่ 2 ปี 2564 เท่ำกับ 5.20 ล้ำนบำท 12.10 ล้ำนบำท 17.56 ล้ำนบำท และ 20.19 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนที่เพิม่ขึน้ในปี 2562 จ ำนวน 6.91 ล้ำนบำท จำกปีก่อนหน้ำ เป็น
ผลกระทบมำจำกกำรเปลีย่นแปลงค่ำชดเชยส ำหรบัพนักงำนทีเ่กษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเทยีบเท่ำกบั 20 
ปี โดยเปลีย่นจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสดุทำ้ย เป็น 400 วนัของค่ำจำ้งสดุทำ้ย ตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงำนซึง่มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่5 พฤษภำคม 2562 และในปี 2563 เพิม่ขึน้อกีจ ำนวน 5.46 ลำ้นบำท มสีำเหตุหลกั
จำกจ ำนวนพนกังำนทีเ่พิม่มำกขึน้ 

3. หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 เท่ำกบั 2.33 ลำ้นบำท 2.38 ลำ้น
บำท 3.42 ลำ้นบำท และ 3.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 1.28 รอ้ยละ 1.00 รอ้ยละ 1.23 และรอ้ยละ 
1.23 ของหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของรวม ตำมล ำดบั โดยหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นมสีว่นประกอบหลกั คอื ประมำณกำรรือ้
ถอนจำกสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ  

● ส่วนของเจา้ของ 

ส่วนของเจ้ำของ ณ สิ้นปี 2561 - ปี 2563 เท่ำกับ 70.98 ล้ำนบำท 122.05 ล้ำนบำทและ 78.06 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบั ณ สิน้ปี 2562 สว่นของเจำ้ของเพิม่ขึน้ 51.06 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 71.94 เน่ืองจำก บรษิทัฯ มกี ำไร

สุทธ ิ64.26 ลำ้นบำท สุทธกิบัเงนิปนัผลจ่ำย 13.20 ลำ้นบำท และ ณ สิน้ปี 2563 ส่วนของเจำ้ของลดลงจ ำนวน 43.98 

ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 36.04 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีก่อนหน้ำ โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรมกี ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี

จ ำนวน 23.98 ลำ้นบำท และไดร้บัช ำระมลูค่ำหุน้จำกกำรขำยหุน้ให ้Salesforce Venture LLC จ ำนวน 28.23 ลำ้นบำท 

สุทธกิบักำรจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปีและกำรจ่ำยปนัผลระหว่ำงกำลจ ำนวน 96.15 ล้ำนบำท และ ณ สิน้ไตรมำสที ่2 ปี 

2564 บรษิัทฯ มสี่วนของเจ้ำของ 157.70 ล้ำนบำท ซึ่งเพิม่ขึน้ 79.64 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 102.02 มสีำเหตุ
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หลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรสะสมจ ำนวน 39.22 ลำ้นบำท และกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้จ ำนวน 40.34 ลำ้น

บำท จำกกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที ่28 พฤษภำคม 2564  
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16.4. การวิเคราะหส์ภาพคล่อง  

หน่วย: ล้านบาท 
งบการเงินรวมส าหรบังวดปี 

งบการเงินรวม 
ส าหรบังวด 6 เดือน 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้งวด  8.72 27.79 5.93 
เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน  73.80 65.14 1.51 
เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (36.12) (87.18) 37.74 
เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (18.61) 0.19 (34.86) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ  19.07 (21.86) 4.46 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  27.79 5.93 10.39 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้งวดจ ำนวน 8.72 ลำ้นบำท และมกีระแสเงนิสดจำก
กจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 73.80 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ จ ำนวน 62.41 ลำ้น
บำท บวกกลบัรำยกำรค่ำใชจ้ำ่ยทีไ่มไ่ดจ้่ำยเป็นเงนิสด ไดแ้ก่ ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 7.34 ลำ้นบำท 
กำรส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนจ ำนวน 6.91 ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้จ ำนวน 2.07 ลำ้นบำท ประกอบ
กบักำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยจ์ำกกำรด ำเนินงำนหลกั ไดแ้ก ่ ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำก
สญัญำ ซึง่ใกลเ้คยีงกบักำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิด ำเนินงำนหลกั ไดแ้ก่ เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น และหนี้สนิทเีกดิ
จำกสญัญำ ในขณะทีบ่รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมกำรลงทุน โดยหลกัเพื่อใชใ้นกำรซือ้เงนิลงทุนในกองทุน
เปิดตรำสำรหนี้จ ำนวน 30.00 ลำ้นบำท และกระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมกำรจดัหำเงนิ โดยหลกัใชใ้นกำรจ่ำยเงนิปนั
ผลจ ำนวน 13.20 ลำ้นบำท ท ำใหก้ระแสเงนิสดในปีเพิม่ขึน้ 19.07 ลำ้นบำท จงึสง่ผลใหเ้งนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิ
สดปลำยงวดเพิม่ขึน้เป็น 27.79 ลำ้นบำท 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้งวดจ ำนวน 27.79 ลำ้นบำท และมกีระแสเงนิสดจำก
กจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 65.14 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ จ ำนวน 14.60 ลำ้น
บำท บวกกลบัรำยกำรค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่ไดจ้่ำยเป็นเงนิสด ไดแ้ก่ ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 6.97 ลำ้นบำท ค่ำ
เผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จ ำนวน 41.09 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลมำจำกกำรคำ้งช ำระของลกูหนี้สำยกำร
บนิรำยหนึ่ง กำรส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนจ ำนวน 5.83 ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้จ ำนวน 1.92 ลำ้น
บำท ประกอบกบักำรลดลงของกระแสเงนิสดจำกกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 
7.96 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพิม่ขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ และกำรลดลงของสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ จำกกำร
ทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีำรสง่มอบงำนบรกิำรตำมสญัญำแลว้ และกำรเพิม่ขึน้ของหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ ในขณะทีม่ีกระแสเงนิ
สดใชไ้ปในกจิกรรมกำรลงทุน โดยหลกัเพื่อใชใ้นกำรซือ้เงนิลงทนุในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้จ ำนวน 144.00 ลำ้นบำท 
และมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมกำรจดัหำเงนิ โดยหลกับรษิทัฯ ไดเ้งนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนจ ำนวน 28.23 ลำ้นบำท 
อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปนัผลจ ำนวน 23.45 ลำ้นบำท ท ำใหก้ระแสเงนิสดในปีลดลง 21.86 ลำ้นบำท จงึสง่ผล
ใหเ้งนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยงวดลดลงเป็น 5.93 ลำ้นบำท 

ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้งวดจ ำนวน 5.93 ลำ้นบำท และ
มกีระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 1.51 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
จ ำนวน 38.89 ลำ้นบำท ทีป่รบัเพิม่ขึน้ดว้ยค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 3.53 ลำ้นบำท ประกอบกบักำรลดลง
ของกระแสเงนิสดจำกกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 46.23 ลำ้นบำท ซึง่สำเหตุหลกั
มำจำกลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ จำกงำนระหว่ำงท ำเพื่อสง่มอบตำมสญัญำ ซึง่เกดิจำกกำร
เพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทีเ่พิม่ขึน้และเป็นงำนโครงกำรทีใ่หบ้รกิำรลกูคำ้ขนำดใหญ่ ประกอบกบัหนี้สนิ
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ด ำเนินงำนลดลงจำกเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น และหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ ในขณะทีบ่รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้ำ
จำกกจิกรรมกำรลงทุนจ ำนวน 37.74 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกยอดสทุธขิองกำรขำยเงนิลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้
จ ำนวน จ ำนวน 37.60 ลำ้นบำท และมกีระแสเงนิสดใชใ้นกจิกรรมกำรจดัหำเงนิ จ ำนวน 34.86 ลำ้นบำท โดยบรษิทัฯ ได้
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนจ ำนวน 40.35 ลำ้นบำท อยำ่งไรกด็ ีบรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปนัผลจ ำนวน 72.70 ลำ้นบำท ท ำ
ใหก้ระแสเงนิสดในปีเพิม่ขึน้ 4.46 ลำ้นบำท จงึสง่ผลใหเ้งนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยงวดเพิม่ขึน้เป็น 10.39 
ลำ้นบำท 

16.5. การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

● อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ 

ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 บรษิัทฯ มอีตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 1.82 เท่ำ 2.60 
เท่ำ 1.45 เท่ำ และ 3.15 เท่ำ ตำมล ำดบั โดย ณ สิน้ปี 2562 อตัรำส่วนสภำพคล่องเพิม่ขึน้ เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของ
สนิทรพัยห์มุนเวยีน จำกกำรทีบ่รษิทัฯ ซือ้เงนิลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ ประกอบกบักำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยท์ี่
เกดิจำกสญัญำ จำกกำรเพิม่ขึ้นของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ในขณะทีห่นี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย ณ สิน้ปี 
2563 อตัรำส่วนสภำพคล่องลดลง เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของหนี้สนิหมุนเวยีนอย่ำงมนีัยส ำคญัจำกเงนิปนัผลค้ำงจ่ำย
จ ำนวน 72.70 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำสที ่2 ปี 2564 อตัรำส่วนสภำพคล่องเพิม่ขึน้ เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์
หมุนเวยีน จำกกำรเพิม่ขึน้ของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยได้
จำกกำรใหบ้รกิำร ในขณะทีห่นี้สนิหมุนเวยีนลดลง จำกกำรลดลงของเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  

ส ำหรบัอตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็ เป็นกำรดสูภำพคล่องโดยทีไ่ม่รวมถงึเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำบรกิำร เน่ืองจำก 
ไม่สำมำรถน ำมำช ำระหนี้ระยะสัน้ได้ ซึ่ง ณ สิน้ปี 2561 - ปี 2563 และสิน้ไตรมำสที่ 2 ปี 2564 บรษิัทฯ มอีตัรำส่วน
สภำพคล่องหมุนเรว็เท่ำกบั 1.60 เท่ำ 2.35 เท่ำ 1.34 เท่ำ และ 2.89 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยบรษิัทฯ มอีตัรำส่วนสภำพ
คล่องหมุนเรว็มำกกว่ำ 1 เท่ำ สะทอ้นทอ้นใหเ้หน็ว่ำบรษิทัฯ มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสัน้ แมไ้ม่น ำเงนิจ่ำย
ล่วงหน้ำค่ำบรกิำรมำพจิำรณำดว้ยกต็ำม 

● วงจรเงินสด  

หน่วย: วนั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งวด 6 เดือนแรก  

ปี 2564 

ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่                 103.58              51.48              50.12                    72.55  
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่                25.09              11.56               8.60                     8.52  
Cash Cycle                78.49              39.92  41.52  64.03 

ส ำหรบัปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้เท่ำกบั 3.48 
เท่ำ 6.99 เท่ำ 7.18 เท่ำ และ 4.96 เท่ำ ตำมล ำดบั คดิเป็นระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ 103.58 วนั 51.48 วนั 50.12 วนั และ 
72.55 วนั ตำมล ำดบั โดยบรษิทัฯ จะสำมำรถออกใบแจง้หนี้เพื่อเรยีกเกบ็หนี้ได ้กต่็อเมื่อบรษิทัฯ มกีำรส่งมอบงำนใน
แต่ละงวดงำนแลว้เรยีบรอ้ยตำมเงื่อนไขกำรส่งมอบงำนทีก่ ำหนดในสญัญำ ขณะที่อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หนี้กำรคำ้
เท่ำกบั 14.35 เท่ำ 31.14 เท่ำ 41.88 เท่ำ และ 42.26 เท่ำ ตำมล ำดบั คดิเป็นระยะเวลำช ำระเจำ้หนี้ 25.09 วนั 11.56 
วนั 8.60 วนั และ 8.52 วนั ตำมล ำดบั โดยสำเหตุทีร่ะยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ของบรษิทัฯ ต ่ำ มำจำกกำรทีบ่รษิทัฯ ช ำระ
ค่ำใบอนุญำตกำรใช้ซอฟท์แวร์ต่ำงๆ ตำมเครดติเทอมที่ได้รบัจำกทำงเจ้ำหนี้ตำมระยะเวลำ 30-45 วนั ประกอบกบั
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ตน้ทุนสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัเงนิเดอืนพนกังำน ซึง่ไม่มเีครดติเทอม สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มวีงจรเงนิ
สดเท่ำกบั 78.49 วนั 39.92 วนั 41.52 วนั และ 64.03 วนั ตำมล ำดบั  

ในส่วนของระยะเวลำกำรเกบ็หนี้เฉลีย่ในปี 2561 เกนิกว่ำเครดติเทอมทีบ่รษิทัฯ ใหแ้ก่ลูกคำ้ เนื่องจำกบรษิทัฯ 
มลีูกหนี้กำรคำ้ทีค่ำ้งช ำระเป็นจ ำนวน 60.72 ลำ้นบำท อย่ำงไรกด็ ีในปี 2562 ระยะเวลำกำรเกบ็หนี้เฉลีย่ดขีึน้ จำกกำร
บรหิำรจดักำรระบบกำรตดิตำมหนี้ทีด่ขี ึน้ บรษิทัฯ ไดร้บักำรช ำระเงนิจำกงำนบรกิำรทีส่่งมอบงำนไป และครบก ำหนด
เรยีกช ำระ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มลีกูหนี้กำรคำ้ทีค่ำ้งช ำระลดลงเป็น 28.06 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ในปี 2563 และงวด 6 เดอืนแรก
ปี 2564 บรษิทัฯ มลีกูหนี้กำรคำ้ทีค่ำ้งช ำระเพิม่ขึน้เป็น 58.74 ลำ้นบำท และ 70.93 ลำ้นบำท ซึง่รวมลกูหนี้สำยกำรบนิ
รำยหนึ่ง ที่ได้เข้ำสู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำรจำกกำรล้มละลำย และจำกเหตุกำรณ์กำรแพร่ระบำดของสถำนกำรณ์ 
Covid-19 สง่ผลใหล้กูคำ้บำงสว่นขอยดืระยะเวลำกำรช ำระหนี้ทีน่ำนขึน้ 

● อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร  

อตัรำก ำไรสทุธ ิ

ในปี 2561 – ปี 2563 บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรสทุธเิท่ำกบัรอ้ยละ 15.59 รอ้ยละ 20.63 และรอ้ยละ 7.56 ตำมล ำดบั 
โดยในปี 2562 บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรสุทธเิพิม่ขึน้จำกปีก่อน มสีำเหตุมำจำกบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้ 
ประกอบกบับรษิทัฯ สำมำรถควบคุมต้นทุนกำรบรกิำรไดด้ขีึน้ อย่ำงไรกด็ ีในปี 2563 บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรสุทธลิดลง
จำกปีก่อน เน่ืองจำกกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกลกูหนี้กำรคำ้รำยหนึ่งซึง่อยู่ใน
ธุรกจิสำยกำรบนิ ทัง้จ ำนวนหรอืเท่ำกบั 40.48 ลำ้นบำท 

ส ำหรบั งวด 6 เดอืนแรกปี 2563 และปี 2564 บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบัรอ้ยละ 0.46 และรอ้ยละ 21.92 
ตำมล ำดบั โดยอตัรำก ำไรสุทธขิองบรษิัทฯ ในงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 เพิม่ขึน้จำกงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 อย่ำงมี
นัยส ำคญั มสีำเหตุหลกัมำจำกรำยได้ที่เพิม่สูงขึน้ ประกอบกบับรษิัทฯ มกีำรตัง้ประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จ ำนวน 2.11 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวด 6 เดอืนแรกปีก่อนหน้ำ อย่ำงมนีัยส ำคญัจ ำนวน 38.22 
ลำ้นบำท โดยในงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 บรษิทัฯ ไดต้ัง้ประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้
จำกลกูหนี้กำรคำ้รำยหนึ่งทีอ่ยู่ในธุรกจิสำยกำรบนิจ ำนวน 40.33 ลำ้นบำท 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้   

ในปี 2561 – ปี 2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ำกบัรอ้ยละ 46.48 
รอ้ยละ 66.58 รอ้ยละ 23.63 และรอ้ยละ 52.69 ตำมล ำดบั ในปี 2562 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้
จำกปีก่อน เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้จำกปีกอ่น รวมถงึสว่นของผูถ้อืหุน้เฉลีย่เพิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัก ำไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ระหว่ำงปี และในปี 2563 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ลดลง จำกกำร
ลดลงของก ำไรสทุธอิย่ำงมนียัส ำคญัจำกปีก่อน ส ำหรบังวด 6 เดอืนแรกปี 2564 บรษิทัฯ มอีตัรำผลตอบแทนของผูถ้อื
หุน้เพิม่ขึน้ จำกกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรสทุธ ิ

● อตัราตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2561 – 2563 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีอตัรำส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 
1.56 เท่ำ 0.95 เท่ำ 2.57 เท่ำ และ 0.79 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของเจำ้ของลดลงจำกปี
ก่อนหน้ำ เน่ืองจำกกำรเพิม่ขึน้ในสว่นของเจำ้ของทีม่ำจำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงมนียัยะส ำคญั  ส ำหรบั
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ปี 2563 อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจำ้ของเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ โดยเป็นกำรลดลงของส่วนของผูถ้อืหุน้ซึง่มสีำเหตุ
มำจำกกำรจ่ำยปนัผลประจ ำปี 2563 และเงนิปนัผลระหว่ำงกำลรวมแลว้เท่ำกบั 96.15 ลำ้นบำท และไดร้บัเงนิจำกกำร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ จ ำนวน 1.16 ลำ้นบำท โดยมสี่วนเกนิมูลค่ำหุน้สำมญัเท่ำกบั 27.07 ลำ้น
บำท ในขณะที่มหีนี้สนิเพิม่ขึน้จำกกำรตัง้เงนิปนัผลระหว่ำงกำลค้ำงจ่ำย จ ำนวน 72.70 ล้ำนบำท ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่8 ธนัวำคม 2563  ในขณะทีง่วด 6 เดอืนแรก ของปี 2564 อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของ
เจำ้ของลดลงจำกปีก่อนหน้ำเน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลคำ้งจ่ำยทีต่ัง้ในปี 2563 และบรษิทัฯ ไดร้บั
เงนิจำกกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ จ ำนวน 40.34 ลำ้นบำท รวมถงึกำรเพิม่ขึน้จำกผลก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 

อตัรำสว่นกำรช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) 

ในปี 2562 – 2563 และงวด 6 เดอืนแรกปี 2564 บรษิัทฯ มีอตัรำส่วนกำรช ำระภำระผูกพนัเท่ำกบั 1.17 เท่ำ 
0.38 เท่ำ และ 0.01 เท่ำ ตำมล ำดบั ทัง้นี้ อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพนัทีต่ ่ำกว่ำ 1.0 เท่ำ มสีำเหตุมำจำก
กระแสเงนิสดสทุธทิีไ่ดจ้ำกกำรด ำเนินงำนต ่ำกว่ำภำระผกูพนัทีต่อ้งช ำระ อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ มวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช้
คงเหลอืซึ่งสำมำรถน ำมำใช้เสรมิสภำพคล่องได้ นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ไม่เคยผดินัดช ำระหนี้ใด ๆ โดยสำมำรถช ำระ
ดอกเบีย้และเงนิตน้ไดต้ำมก ำหนด 

16.6. ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรอืการด าเนินงานในอนาคต 

16.6.1. ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

บรษิทัฯมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีส่ ำคญัอนัเกีย่วเน่ืองจำกกำรซือ้หรอืกำรใหบ้รกิำรและกำรใหกู้ย้มืเงนิ
เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ซึ่งมรีำยไดแ้ละต้นทุนบำงส่วนเป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยสกุลเงนิต่ำงประเทศหลกัที่
เกีย่วขอ้งในกำรด ำเนินงำนของบรษิทั คอื สกุลเงนิดอลลำรส์หรฐั  

โดยในปี 2562 - ปี 2563 และงวด 6 เดอืน ปี 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ 
จ ำนวน 1.35 ลำ้นบำท 5.50 ลำ้นบำท และ 2.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมหีนี้สนิทำงกำรเงนิเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ 
จ ำนวน 15.79 ลำ้นบำท 6.91 ลำ้นบำท และ 12.87 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่มอีตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ 31.05 บำทต่อ
ดอลลำรส์หรฐั 31.29 บำทต่อดอลลำรส์หรฐั และ 30.81 บำทต่อดอลลำรส์หรฐั ตำมล ำดบั  

 ทัง้น้ี เน่ืองจำกบรษิทัฯ มทีัง้รำยไดแ้ละตน้ทุนทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ ดงันัน้ จงึถอืเป็นกำรป้องกนัควำม
เสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมธรรมชำต ิ (Natural Hedge) ไดใ้นระดบัหนึ่ง นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดต้ระหนกัถงึควำม
เสีย่งในเรื่องดงักล่ำวเป็นอย่ำงด ีจงึไดม้กีำรตดิตำมดแูลกำรเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลีย่นค่ำเงนิอย่ำงใกลช้ดิ และได้
มมีำตรกำรในกำรก ำกบัดูแล คอื กำรพจิำรณำจดัเตรยีมวงเงนิเครื่องมอืทำงกำรเงนิส ำหรบัใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
เช่น วงเงนิสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract)  และไม่มนีโยบำยในกำรเกง็ก ำไรจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น ทัง้นี้ ทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ ไดร้บัผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นในปี 2562 - ปี 2563 และงวด 6 เดอืน ปี 2564 
เป็นมลูค่ำ (0.78) ลำ้นบำท 0.08 ลำ้นบำท และ 0.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

16.6.2. การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนครัง้นี้ จ ำนวน 50.00 ลำ้นหุน้ จะส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้
ของบรษิทัฯ จำกเดมิ 150.00 ลำ้นหุน้ เป็น 200.00 ลำ้นหุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ของทุนช ำระแลว้ภำยหลงักำร
เสนอขำยหุน้ดงักล่ำว ซึ่งจะมผีลท ำใหอ้ตัรำส่วนต่ำงๆ ที่เปรยีบเทยีบกบัส่วนของเจ้ำของหรอืจ ำนวนหุน้ของบรษิทัฯ 
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สว่นที ่2.4.16 หน้ำที ่26 

ลดลงเนื่องจำกส่วนของเจำ้ของและจ ำนวนหุน้ทีใ่ชเ้ป็นฐำนกำรค ำนวณนัน้เพิม่ขึน้ (Dilution Effect) เช่น ก ำไรสุทธต่ิอ
หุน้ และอตัรำผลตอบแทนส่วนของเจำ้ของ เป็นต้น อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ คำดว่ำจะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรขำยหุ้นใหแ้ก่
ประชำชนไปลงทุนเพื่อขยำยกจิกำรของบรษิทัฯ ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มรีำยไดแ้ละก ำไรสุทธทิีเ่พิม่สงูขึน้ ชดเชยกบั
ผลกระทบจำกจ ำนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่ำวได ้

16.7. ข้อมูลอ่ืน 
 
 เมื่อวนัที ่22 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรำหุ้นละ 0.44 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้น 66.00 ล้ำนบำท โดยมีก ำหนดกำร
จ่ำยเงนิปนัผลภำยใน 1 เดอืนนับจำกวนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำว และบรษิทัฯ ได้
จดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท 

 ทัง้น้ี กำรจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวเป็นกำรจ่ำยจำกเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ ซึง่จะส่งผลกระทบใหส้่วนของผู้

ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ลดลง และอำจมผีลต่ออตัรำส่วนทำงกำรเงนิต่ำงๆ ทีเ่ปรยีบเทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้และสนิทรพัย์

ของบรษิทัฯ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น อตัรำส่วนสภำพคล่อง อตัรำส่วนหนี้สนิต่อผูถ้อืหุน้ และอตัรำส่วนควำมสำมำรถใน

กำรช ำระภำระผกูพนั เป็นตน้ โดยหำกค ำนวณเสมอืนว่ำกำรจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวเกดิขึน้ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564 

จะส่งผลกระทบฐำนะกำรเงนิและอตัรำส่วนทำงกำรเงนิต่ำงๆ ที่อำจเปลี่ยนแปลงไปโดยประมำณ ดงัแสดงในตำรำง

ดำ้นล่ำงนี้ 

รายการ (หน่วย) 
30 มิถนุายน 2564 
 (ก่อนจ่ายเงินปันผล  

66.00 ล้านบาท) 

30 มิถนุายน 2564 
(หลงัจ่ายเงินปันผล  

66.00 ล้านบาท) 
สนิทรพัยร์วม ลำ้นบำท 281.64 215.64 
หนี้สนิรวม ลำ้นบำท 123.93 123.93 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
  ทุนจดทะเบยีน 
  ทุนทีอ่อกช ำระแลว้ 
  ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
  ก ำไรสะสม  

- จดัสรรแลว้-ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

  องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

ลำ้นบำท 
ลำ้นบำท 
ลำ้นบำท 

 
ลำ้นบำท 
ลำ้นบำท 
ลำ้นบำท 

 
100.00 
75.00 
27.07 

 
3.37 

52.20 
0.06 

 
100.00 
75.00 
27.07 

 
6.87 

(17.29) 
0.06 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ลำ้นบำท 157.70 91.70 
มลูค่ำตำมรำคำบญัช ี(Fully Diluted) บำทต่อหุน้ 0.78 0.46 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 3.15 2.18 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.79 1.35 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระผกูพนั เท่ำ 0.01 0.01 
อตัรำสว่นตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 52.69 73.17 
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 สว่นที ่3.1 หน้ำที ่1  

  ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์
 

1. รายละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

1.1 ลกัษณะส าคญัของหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย 

กำรเสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนในครัง้นี้ เป็นกำรเสนอขำยหุน้สำมญัของบรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
(“บรษิทัฯ” หรอื “BE8”) จ ำนวนไม่เกนิ 50,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท คดิเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 25.00 ของ
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและเรยีกช ำระแล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนในครัง้นี้  โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

ผูเ้สนอขำยหลกัทรพัย ์ : บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
Beryl 8 Plus Public Company Limited 

ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำย : หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

จ ำนวนหุน้ออกใหม่ทีเ่สนอขำย : จ ำนวนไม่เกนิ  50,000,000  หุน้ คดิเป็นไม่เกนิรอ้ยละ  25.00 ของ
จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอ
ขำยครัง้นี้ 

มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ : 0.50 บำท 

รำคำเสนอขำย : 10.00 บำทต่อหุน้ 

มลูค่ำรวมของหุน้ใหมท่ีเ่สนอขำย : 500,000,000 บำท 

ระยะเวลำเสนอขำยหุน้ต่อประชำชน 
 

: ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของวนัที ่ 27 – 29 ตุลาคม 2564  

1.2 สดัส่วนการเสนอขายหุ้นสามญั 

กำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวนไม่เกนิ 50,000,000 หุน้ โดยบรษิทัฯ ในครัง้นี้ เป็นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ ตำมทีร่ะบุไว้ในขอ้ 6.2 และไม่มีการเสนอขายให้กบัผู้จองซ้ือรายย่อยหรือประชาชนเป็นการ
ทัว่ไป เนื่องจำกจ ำนวนหุน้ทีเ่สนอขำยในครัง้นี้มจี ำนวนจ ำกดั ไม่เพยีงพอต่อกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปในวงกวำ้ง 
ทัง้นี้ สดัสว่นกำรเสนอขำยหุน้สำมญัในเบือ้งตน้เป็นดงันี้ 

เสนอขายต่อ จ านวนหุ้น รอ้ยละ 
(ก) บุคคลตำมดุลยพนิจิของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 37,500,000 75.00 
(ข) ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ 7,500,000 15.00 
(ค) กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรอืพนกังำนของบรษิทัฯ 5,000,000 10.00 

รวม 50,000,000 100.00 
 

สดัสว่นทีจ่ดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนของบรษิทัฯ ตำมขอ้ (ข) และ (ค) รวมแลว้จะไม่เกนิรอ้ยละ 25.0 ของจ ำนวนหุน้ที่
เสนอขำยทัง้หมดในครัง้นี้ 
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 สว่นที ่3.1 หน้ำที ่2  

ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธใิน
กำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนแต่ละประเภทขำ้งตน้ เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้
สำมญัในครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรขำยสงูสุด โดยหำกมหีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรรและเสนอขำยใหแ้ก่ผูม้อีุปกำรคุณ
ของบรษิทัฯ และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ ตำมขอ้ (ข) และ (ค) ดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหน้ ำหุน้สว่นทีเ่หลอื
ทัง้หมดไปรวมกบัหุน้ทีเ่สนอขำยต่อบุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ (ก) 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ต่ละรำย ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 จะด ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำย
หุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่นกัลงทุนซึง่จดัอยู่ในประเภทบุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่ำนัน้ จะเป็นผู้ด ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่ ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ นกัลงทุนสถำบนั และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ 

 
ในการพิจารณาประเภทของผูล้งทุนให้ยึดตามนิยามท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี  

บุคคลตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิติบุคคล ซึ่งคอืผู้มอีุป
กำรคุณที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย หรือผู้จดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้ม ไดแ้ก่ ลกูคำ้ทีซ่ือ้ขำยหลกัทรพัย ์และ/หรอื ผูท้ีค่ำดว่ำจะเป็นลกูคำ้ที่
เปิดบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย ์ลูกคำ้ดำ้นวำณิชธนกจิ บรษิทัคู่คำ้ ผูใ้หค้ ำปรกึษำทำงธุรกจิ ผูท้ีใ่หก้ำรสนับสนุนด้ำนข้อมูล
ทำงธุรกจิ และผูแ้นะน ำธุรกจิดำ้นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งดำ้นวำณิชธนกจิ หรอืผูท้ีค่ำดว่ำจะเป็นลูกคำ้ 
ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้มของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ ทัง้ทีต่ดิต่อปจัจุบนั เคยตดิต่อ และ/หรอื ผูท้ีค่ำดว่ำจะไดต้ดิต่อใน
อนำคตของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย  และ
บรษิทัในเครอืของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย 
รวมถงึผูท้ีไ่ดเ้ขำ้ร่วมฟงักำรน ำเสนอขอ้มูลของบรษิทัฯ และในกรณีทีเ่ป็นนิตบิุคคลจะรวมถงึผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูบ้รหิำร 
และ/หรอื พนักงำนของบุคคลขำ้งต้นทีจ่องซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ตำมขอ้ 6.2 ทัง้นี้ ไม่รวมถึงผูจ้องซ้ือราย
ย่อยหรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ผู้มีอุปการคณุของบริษทัฯ และ/หรือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ตามค าจ ากดัความด้านล่าง และไม่รวมถึงกำรจดัสรรให้แก่ (ก) ผู้จ ัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ (ข) กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำม (ก) (ค) บรษิทัใหญ่ หรอืบรษิทัย่อยของ
ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ตำม (ก) และ(ง) ผู้ที่เกี่ยวขอ้งของของบุคคลตำม (ข) ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนที ่ทธ.27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 
สงิหำคม 2559 เวน้แต่เป็นกำรจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจำกกำรจองซือ้ทัง้หมด หรอืเป็นกำรจดัสรรหุน้เฉพำะกรณีทีเ่ป็นกองทุน
หรอืนิตบิุคคล ซึง่สำมำรถไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในประกำศดงักล่ำว และไม่รวมถงึกำรจดัสรรหุน้สำมญั
ที่เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลทีบ่รษิทัถูกหำ้มมใิหจ้ดัสรรหุน้ หรอืห้ำมจดัสรรหุน้เกนิกว่ำอตัรำทีป่ระกำศก ำหนดตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้และใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้ของบรษิทัทีอ่อกตรำสำรทุน บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 ธนัวำคม 2557 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ส ำหรบัผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย บุคคลตำมดุลยพนิิจของผู้จดัจ ำหน่ำยหลักทรพัย์
ของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย จะรวมถึงนักลงทุนสถำบนัที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้ำของ
ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย หรือที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย
ต้องกำรชกัชวนใหเ้ป็นลูกคำ้ในอนำคตทีจ่องซือ้หุ้นผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย ตำมทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 6.2.1   



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นที ่3.1 หน้ำที ่3  

นกัลงทุนประเภทบุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์สำมำรถจองซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 และจะจดัสรรตำมดุลยพินิจของผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยตำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.1 

นักลงทุนสถาบนั หมำยถงึ ผูล้งทุนประเภทสถำบนัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ยวกบักำรออกและเสนอขำย
หลกัทรพัย ์และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ ดงันี้ 

(1) ธนำคำรพำณิชย ์ 
(2) บรษิทัเงนิทุน  
(3) บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นสนิทรพัยข์องตนเอง หรอืเพื่อกำรบรหิำรกองทุนส่วนบุคคล หรอืเพื่อกำรจดักำร

โครงกำรลงทุนที่จ ัดตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
เครดติฟองซเิอร ์ 

(4) บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ 
(5) บรษิทัประกนัภยั  
(6) ส่วนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณหรอืนิตบิุคคลอื่นทีม่กีฎหมำยเฉพำะ

จดัตัง้ขึน้  
(7) ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
(8) สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศ  
(9) กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงนิ  
(10) กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  
(11) กองทุนส ำรองเลีย้งชพี   
(12) กองทุนรวม  
(13) ผูล้งทุนต่ำงประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตำม (1) ถงึ (12) โดยอนุโลม  

นักลงทุนสถำบนัสำมำรถจองซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 เท่ำนัน้ โดยนักลงทุนสถำบนัสำมำรถซือ้หุน้ไดต้ำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7.1 และในกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่นักลงทุน
สถำบนัจะอยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยตำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.1 

ผู้มีอุปการคณุของบริษทัฯ หมำยถงึ บุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิติบุคคลที่มลีกัษณะของกำรอุปกำรคุณที่สรำ้ง
ประโยชน์อย่ำงชดัเจนใหแ้ก่บรษิทัฯ ทัง้ในอดตี และปจัจุบนั ไดแ้ก่ 

(1) บุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิตบิุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ เช่น ลูกคำ้ ผูจ้ดัหำ/จ ำหน่ำยวตัถุดบิ ผูร้บัจำ้ง
ผลติ ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง ผูจ้ดัหำ/จ ำหน่ำยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เจำ้หนี้กำรคำ้ คู่สญัญำทำงธุรกจิ หุน้สว่นทำง
ธุรกจิ เป็นตน้ 

(2) บุคคลธรรมดำ และ/หรอื นิติบุคคลผู้มคีวำมสมัพนัธด์้ำนกำรจดัหำแหล่งเงนิทุนให้กบับรษิัทฯ เช่น สถำบนั
กำรเงนิ ผูใ้หส้นิเชื่อ เป็นตน้ 

(3) บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคลผู้ให้กำรสนับสนุน ช่วยเหลือ สร้ำงประโยชน์ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ แก่
บรษิทัฯ ในกำรด ำเนินธุรกจิดำ้นต่ำง ๆ เช่น กำรลงทุน กำรจดัหำแหล่งเงนิทุน กำรพฒันำโครงกำร กำรผลติ 
กำรจดัหำวตัถุดบิ กำรจดัหำแรงงำน กำรขนสง่ กำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรงำน กำรวจิยัและพฒันำ กำรตลำด 
กำรขำย กำรโฆษณำประชำสมัพนัธ ์ดำ้นเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ ดำ้นสิง่แวดลอ้ม ดำ้นชุมชนสมัพนัธ ์ดำ้น
บญัชกีำรเงนิ ดำ้นกฎหมำยและภำษ ีเป็นตน้ 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นที ่3.1 หน้ำที ่4  

ทัง้นี้ ใหร้วมถงึบุคคลทีน่ิตบิุคคลตำม (1) - (3) ก ำหนดใหใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้แทนได ้โดยในกรณีทีน่ิตบิุคลลซึง่เป็นผูม้ี
อุปกำรคุณไม่มนีโยบำยกำรลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือไม่ต้องกำรลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัทฯ นิติบุคลลดงักล่ำวอำจ
ก ำหนดใหผู้ท้ีม่คีวำมสมัพนัธก์บันิตบิุคลลดงักล่ำวเช่น เจำ้ของ ผูบ้รหิำร พนักงำน (รวมทัง้บุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธใ์กล้ชดิ
คอืคู่สมรสและบุตร) และมสี่วนร่วมในกำรสรำ้งประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัฯ สำมำรถใชส้ทิธแิทนนิตบิุคคลดงักล่ำวได ้โดยนิติ
บุคคลดงักล่ำวจะต้องจดัท ำเอกสำร (ตำมแบบที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด) แจ้งรำยชื่อบุคคลที่จะจองหุน้ IPO ในส่วน
ดงักล่ำวใหบ้รษิทัฯ ทรำบ 

ผู้มอีุปกำรคุณของบรษิัทฯ สำมำรถจองซื้อหุน้ผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำยตำมที่
ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ สำมำรถซือ้หุน้ไดต้ำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.7.2 โดยทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที่ 2/2564  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2564  ได้มมีติอนุมตักิำรก ำหนดลกัษณะผูม้อีุป
กำรคุณของบรษิทัฯ  ตำมรำยละเอยีดขำ้งตน้ และในกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ จะอยู่ในดุลยพนิิจของ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรของบรษิทัฯ ซึง่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำย ตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั  ครัง้ที ่2/2564 
เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2564 ตำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.2 ทัง้นี้ ไม่รวมถงึกำรจดัสรรใหแ้ก่ (ก) ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
(ข) กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม (ค) บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยของผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยต์ำม (ก) และ (ง) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลตำม (ข) ตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทธ. 
27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2559 เวน้แต่
เป็นกำรจดัสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื้อทัง้หมด หรือเป็นกำรจดัสรรหุ้นเฉพำะกรณีที่เป็นกองทุนหรือนิติบุคคล ซึ่ง
สำมำรถไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในประกำศดงักล่ำว และไม่รวมถงึกำรจดัสรรหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่
บุคคลที่บรษิทัถูกหำ้มมใิหจ้ดัสรรหุน้ หรอืห้ำมจดัสรรเกนิกว่ำอตัรำทีป่ระกำศก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนที ่ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้และใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้ของบรษิทั
ทีอ่อกตรำสำรทุน บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 ธนัวำคม 2557 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ หมำยถงึ กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนของบรษิทัฯ และพนกังำน
ของบรษิัทย่อย ซึ่งสำมำรถจองซื้อหุน้ผ่ำนผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
เท่ำนัน้ โดยกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนของบรษิทัฯ และพนักงำนของบรษิทัย่อย สำมำรถซือ้หุน้ไดต้ำมวธิกีำรทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 6.7.3 และในกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนของบรษิทั และพนกังำนของบรษิทัย่อย จะอยู่ในดุลย
พนิิจของคณะกรรมกำรบรหิำร ตำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.3 ทัง้นี้ ไม่รวมถงึกำรจดัสรรใหแ้ก่บุคคลทีบ่รษิทัฯ ถูกหำ้มมิ
ใหจ้ดัสรรหุน้ หรอืเกนิกว่ำอตัรำทีป่ระกำศก ำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 40/2557 เรื่องกำร
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้และใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีอ่อกตรำสำรทุน บงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่16 ธนัวำคม 2557 (รวมทัง้มกี ำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเง่ือนไขอ่ืน 

หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ ำนวนไม่เกนิ 50,000,000  หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ 
มสีทิธแิละผลประโยชน์ทำงกฎหมำยเท่ำเทยีมกบัหุน้สำมญัทีอ่อกและจ ำหน่ำยแลว้ของบรษิทัฯ ทุกประกำร 

 
1.4 ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย  

บรษิัทฯ มคีวำมประสงค์ที่จะน ำหุ้นสำมญัที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จด

ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดย้ื่นค ำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

เมื่อวนัที ่30 มถุินำยน 2564 ใหพ้จิำรณำรบัหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และบรษิทัหลกัทรพัย ์



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นที ่3.1 หน้ำที ่5  

ทรีนีตี้ จ ำกดั ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ได้พิจำรณำคุณสมบตัิของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ำบริษัทฯ มีคุณสมบตัิ

ครบถ้วนตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำร

เพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน “ตลำดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 2563ลงวนัที ่3 สงิหำคม 2563 (รวมถงึทีม่กีำร

แก้ไขเพิม่เตมิ) เว้นแต่คุณสมบตัเิรื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ใหแ้ก่นักลงทุนรำยย่อยซึง่บรษิัทฯ จะต้องมผีูถ้อืหุน้

สำมญัรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ และผู้

ถือหุ้นดงักล่ำวแต่ละรำยจะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำยที่ตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ เมื่อบรษิัทฯ ได้

จ ำหน่ำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนแล้ว จะท ำให้บรษิัทฯ มคีุณสมบตัิครบถ้วน  ตำมเกณฑ์กำรกระจำยกำรถือหุ้น

ใหแ้ก่นกัลงทุนรำยย่อย และบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหต้ลำดหลกัทรพัยร์บัหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ต่อไป 

1.5 ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องกำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.2558 
หมวด 5 กำรหำ้มผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งขำยหุน้และหลกัทรพัยภ์ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่16 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก ำหนดหำ้มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ก่อนวนัทีบ่รษิทัฯ เสนอขำยหุน้ต่อ
ประชำชนน ำหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีอ่ำจเป็นหุน้จ ำนวนรวมกนัเท่ำกบัรอ้ยละ 55 ของทุนทีช่ ำระแลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยใน
ครัง้นี้ ออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วนัที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ฯ โดย
ภำยหลงัจำกวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ครบ 6 เดอืน ใหบุ้คคลทีถู่กสัง่หำ้มขำยสำมำรถขำย
หุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีถู่กสัง่หำ้มขำยไดใ้นจ ำนวนรอ้ยละ 25 และเมื่อครบก ำหนด 1 ปี ใหบุ้คคลทีถู่กสัง่หำ้มขำยสำมำรถขำย
หุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีถู่กสัง่หำ้มขำยจ ำนวนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 75 ได ้ 



  บริษทั เบริล 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

 สว่นที ่3.2 หน้าที ่1  

2. ข้อจ ำกดักำรโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 

หุ้นสามญัของบริษัทฯ สามารถโอนกนัได้โดยไม่มีข้อจ ากดั เว้นแต่หุ้นสามญัที่ถือโดยคนต่างด้าว ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะท าให้
อตัราสว่นการถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ โดยคนต่างดา้วเกนิอตัราสว่นตามทีก่ฎหมายก าหนด บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธการโอน
หุน้ของบรษิทัฯ รายนัน้ได ้

การโอนหุน้ของบรษิทัฯ จะสมบูรณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมอืชื่อของผูโ้อนกบั
ผูร้บัโอน และสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน การโอนหุน้จะใชย้นักบับรษิทัฯ ไดเ้มื่อบรษิทัฯ ไดร้บัค ารอ้งขอใหล้งทะเบยีนการ
โอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยนับุคคลภายนอกได้เมื่อบรษิัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักล่าวไว้ในสมุดทะเบยีนหุ้นแล้ ว
เท่านัน้ เมื่อบรษิทัฯ เหน็ว่าการโอนหุน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้รษิทัฯ ลงทะเบยีนการโอนหุน้ดงักล่าวภายใน 14 วนันบั
แต่วนัได้รบัค าร้องขอนัน้ หรือหากบรษิัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนัน้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องขอ
ภายใน 7 วนันับแต่วนัไดร้บัค ารอ้งขอนัน้ การโอนหุน้ทีซ่ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 



  บริษทั เบริล 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นที ่3.3 หน้าที ่1  

3. ท่ีมำของกำรก ำหนดรำคำหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 

การก าหนดราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ พจิารณาจากอตัราสว่นราคาต่อก าไรสทุธต่ิอหุน้ (Price 
to Earning Ratio : P/E) ทัง้นี้ ราคาหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่เสนอขาย หุ้นละ 10.00 บาท คดิเป็นอตัราส่วนราคาต่อก าไร
สุทธต่ิอหุน้เท่ากบั 32.26 เท่า ซึง่ค านวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสยอ้นหลงัของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่30 มถุินายน 
2563 ถงึวนัที ่30 มถุินายน 2564 ซึง่มกี าไรสุทธริวมเท่ากบั 62.12 ลา้นบาท เมื่อหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและ
ช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี้เท่ากบั 200 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้ก าไรสุทธต่ิอหุ้นเท่ากบั 0.31 
บาท ทัง้นี้ อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธต่ิอหุ้นที่เสนอขายดงักล่าวค านวณจากผลประกอบการในอดตี โดยที่ยงัมไิด้
พจิารณาถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 



  บริษทั เบริล 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

 สว่นที ่3.4 หน้าที ่1  

4. ข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นท่ีเสนอขำย 

ในการพจิารณาขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการประเมนิราคาหุน้ทีเ่สนอขาย 
บริษัทจดทะเบยีนที่มลีกัษณะการประกอบธุรกจิที่คล้ายคลงึหรอืใกล้เคยีงกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท  ซึ่งจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ ไดแ้ก่   

1) บรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“IIG”) 
2) บรษิทั บลบูคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“BBIK”) 
3) บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) (“HUMAN”) 
4) บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั (มหาชน) (“NETBAY”) 

ตารางสรุปขอ้มูลทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบเป็นอตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรสุทธต่ิอหุน้  (Price to Earnings Ratio: 
“P/E”) ในช่วงระยะเวลา 3 เดอืนย้อนหลงั ตัง้แต่วนัที ่20 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที่ 19 ตุลาคม 2564 ของบรษิทัจด
ทะเบยีนทีด่ าเนินธุรกจิคลา้ยคลงึกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันี้ 

บริษทั ลกัษณะกำรประกอบุรกิจ 
ตลำดรองท่ีจด

ทะเบียน/
หมวดธรุกิจ 

P/E                  
(เท่ำ) 

1) บรษิทั ไอแอนดไ์อ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(“IIG”) 

ธุรกจิทีป่รกึษาดา้นดจิทิลัและเทคโนโลยใีหแ้ก่ภาคธุรกจิ
ต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการด าเนิน
ธุรกจิได้ ดงันี้ 1. ธุรกจิที่ปรกึษาและใหบ้รกิารออกแบบ
ตดิตัง้ระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (CRM) 
และใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce  
2. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตัง้ระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทน
จ าหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3. ธุรกิจที่
ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์  (Brand 
Strategy) ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ บ ริ ห า ร ป ร ะ สบ ก า ร ณ์  
(Experience Management) แ ล ะ ก า ร ต ล า ดดิ จิ ทั ล 
(Digital Marketing) 4. ธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาบุคลากร ใน
ส่วนงานสารสนเทศ 5. ธุรกิจด้านการวิเคราะห์และ
จดัการขอ้มลูเพื่อธุรกจิ 

mai / 
เทคโนโลย ี

41.25 

2) บรษิทั บลบูคิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 
(“BBIK”)1 

ที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ีและธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

mai / 
เทคโนโลย ี

66.99 

3) บรษิทั ฮวิแมนิกา้ 
จ ากดั (มหาชน) 
(“HUMAN”) 

เป็นผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรเ์พื่อจ าหน่ายและใหบ้รกิารตดิตัง้
ซอฟตแ์วรร์ะบบบรหิารงานทรพัยากรบุคคลและ
ทรพัยากรองคก์ร รวมทัง้ใหบ้รกิารจดัท าเงนิเดอืนและ
จดัท าบญัช ี

SET / 
เทคโนโลย/ี
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสือ่สาร 

41.51 
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บริษทั ลกัษณะกำรประกอบุรกิจ 
ตลำดรองท่ีจด

ทะเบียน/
หมวดธรุกิจ 

P/E                  
(เท่ำ) 

4) บรษิทั เน็ตเบย ์จ ากดั 
(มหาชน) (“NETBAY”) 

ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพฒันา 
Digital Business Technology Platform ใ น ก า ร ท า
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Digital Business Services) 
และน า เสนอผลิตภัณฑ์นั ้นแก่ผู้ ใช้ในรูปแบบการ
ให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบ
วงจรระหว่างภาคธุรกจิและภาครฐั (B2G) ระหว่างภาค
ธุรกจิและภาคธุรกจิ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและ
ประชาชนหรอืผูบ้รโิภค (B2C) 

mai / 
เทคโนโลย ี

30.83 

ทีม่า: www.setsmart.com และ www.set.or.th 
หมายเหตุ : 1 บรษิัทบลูบคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“BBIK”) เขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 16 กนัยายน 

2564 
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5. รำคำหุ้นสำมญัในตลำดรอง 

- ไม่ม ี- 
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6.  กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจดัสรร 

 ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดวธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้ วธิกีารจองซือ้หุน้สามญั ระยะเวลาการจองซือ้ และการช าระเงนิค่า
จองซื้อ และวธิกีารจดัสรรหุน้สามญัตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารฉบบัน้ีตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกดิปญัหา อุปสรรค 
หรอืขอ้จ ากดัในการด าเนินการ ทัง้นี้ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน และเพื่อใหก้ารเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี้
ประสบความส าเรจ็ โดยการกระท าดงักล่าวจะอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายและ
กฎเกณฑต่์าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
6.1 วิธีกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์

 การเสนอขายหุน้สามญัต่อผูล้งทุนในประเทศในครัง้นี้ จะเสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 

 
6.2 ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

6.2.1 ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย 

บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ำกดั 
179 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 25-26 และชัน้ 29  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์ 02-343-9500, 02-801-9100 
โทรสาร  02-801-9399 
www.trinitythai.com 
 

6.2.2 ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจดัจ ำหน่ำย 

บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
400/22 ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสกิรไทย  
ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ 02-796-0011, 02-345-0011 
โทรสาร  02-796-0199 
www.kasikornsecurities.com 
 
บริษทัหลกัทรพัยห์ยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
127 อาคารเกษร ทาวเวอร ์ชัน้ 14-16  
ถนนราชด าร ิแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์ 02-009-8888 
โทรสาร  02-009-8889 
www.yuanta.co.th 
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6.3 เง่ือนไข และค่ำตอบแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

6.3.1 เง่ือนไขในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

บรษิัทฯ ตกลงแต่งตัง้ และมอบหมายให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 เป็นผู้ด าเนินการจดั
จ าหน่ายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ซึ่งการเสนอขายดงักล่าวจะเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ 
จ านวนไม่เกนิ 50,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10.00 บาท ตามราคาทีป่รากฏในขอ้ 1 โดยผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์าม
ขอ้ 6.2 มขีอ้ตกลงยอมรบัประกนัการจดัจ าหน่ายหุน้ประเภทรบัประกนัผลการจดัจ าหน่ายอยา่งแน่นอนทัง้จ านวน (Firm 
Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายหุน้ (Underwriting 
Agreement) 

(ก) อย่างไรกต็าม ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจดัจ าหน่ายหุน้
สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เมื่อบรษิัทฯ ไม่
สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขใดๆ ทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) หรอื 

(ข) เมื่อมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงในระบบการเงนิ การเมอืง หรอืเศรษฐกจิ หรอืเหตุการณ์ใด ๆ ในประเทศ 
ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ กล่าวคอืลดลงเป็น
จ านวนถึงร้อยละ 30 ของงบการเงินไตรมาสล่าสุดก่อนวันที่ของสัญญาแต่งตัง้ผู้จ ัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่าย (Underwriting Agreement)  

(ค) เมื่อมเีหตุทีท่ าใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานราชการ
สัง่ระงบั หรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืไม่สามารถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายไดห้รอื  

(ง) เมื่อมกีารยกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดและเงื่อนไขในการยกเลกิการเสนอขายและการจดัจ าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวขา้งตน้จะ
เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้จ ัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) 

ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ยกเลิกการเสนอขายหรอืการจดั
จ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้น้ีจากเหตุในข้อ (ก) – (ง) ข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 จะด าเนินการคนืเงนิคา่จองซือ้ทัง้จ านวน
ให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 ทัง้นี้ บริษัทฯ ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย จะไม่รบัผดิใด ๆ ต่อผูจ้องซือ้จากการยกเลกิการ
เสนอขายหรอืการจดัจ าหน่ายหุน้สามญั และผูจ้องซือ้ไม่มสีทิธใินการเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใด ๆ จาก
บรษิัทฯ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย จากการ
ยกเลกิการจดัจ าหน่ายหุน้สามญัดงักล่าว 
 
6.3.2 ค่ำตอบแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ ตกลงจ่ายเงนิค่าตอบแทนการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) ใหแ้ก่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไว ้ใน
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ขอ้ 6.2 เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 15,000,000 บาท โดยการช าระเงนิดงักล่าวจะเป็นไปตามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจดัจ าหน่าย (Underwriting Agreement) 

 
6.3.3 ประมำณกำรจ ำนวนเงินค่ำหุ้นท่ีบริษทัฯ จะได้รบั (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

 จ านวนเงนิค่าหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัโดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) หลงัหกัค่าใชจ้่ายในการเสนอ
ขายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.4 

หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน  

50,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10.00 บาท 

 

500,000,000 

 

บาท 

หกั ค่าใชจ้า่ยในการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 19,229,000      บาท 

จ านวนเงนิค่าหุน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บั  480,771,000 บาท 

จ านวนเงนิค่าหุน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดร้บัต่อหุน้  9.62 บาท 

   

6.4 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 300,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้ 250,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน 25,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใหร้บัหลกัทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน* 25,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน* 50,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์

โดยประมาณ 

15,000,000 
บาท 

ค่าพมิพห์นงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หุน้ และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ 29,000 บาท 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ** โดยประมาณ 3,550,000 บาท 

รวมค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ โดยประมาณ 19,229,000 บาท 

หมายเหตุ:   *      ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี 
**  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าตอบแทนนายทะเบยีนหุน้ ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้นี้ เป็นตน้ 
 

6.5 วิธีกำรขอรบัหนังสือช้ีชวน และใบจองซ้ือหลกัทรพัย ์

6.5.1 ส ำหรบับุคคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

สามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนแและใบจองซือ้หุน้สามญัไดท้ีส่ านกังานและสาขาของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์
และรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2 ไดต้ัง้แต่วนัที ่27 ตุลาคม ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2564 ในวนัและเวลา
ท าการของส านกังานของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

6.5.2 ส ำหรบัผูมี้อปุกำรคณุของบริษทัฯ 



  บริษทั เบริล 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นที ่3.6 หน้าที ่4  

สามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามญัได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 ไดต้ัง้แต่วนัที ่27 ตุลาคม ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2564 ในวนัและเวลาท า
การของส านกังานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย 

6.5.3 ส ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรอืพนักงำนของบริษทัฯ และ/หรอืบริษทัย่อย 

สามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามญัได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 ไดต้ัง้แต่วนัที ่27 ตุลาคม ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2564 ในวนัและเวลาท า
การของส านกังานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย 

ทัง้นี้ บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ และกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานของบรษิทัฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชีช้วนซึง่มขีอ้มูลไม่แตกต่างจากหนังสอืชีช้วนทีย่ื่นต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่www.sec.or.th เพื่อศกึษารายละเอยีดการเสนอขาย
หุน้สามญัครัง้นี้ไดก้่อนท าการจองซือ้หุน้ของบรษิทัฯ 

 
6.6 วิธีกำรจดัสรรหลกัทรพัย ์

การจดัสรรหุน้สามญัทีเ่สนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจดัจ าหน่ายในครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคอื จดัสรรใหแ้ก่ (1) บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย ์จ านวนประมาณ  37,500,000 หุ้น  (2)  ผู้มอีุปการคุณของบรษิัทฯ จ านวนประมาณ  7,500,000  
หุน้ และ (3) กรรมการ ผูบ้รหิารและ/หรอืพนกังานของบรษิทัฯ จ านวนประมาณ  5,000,000 หุน้ 

นอกจากนี้ การจดัสรรหุน้สามญัจะอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี้ 

(ก) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย
ต่อนักลงทุนในแต่ละประเภท โดยพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ เช่น ปรมิาณความต้องการซือ้หุน้ของนกั
ลงทุนในแต่ละประเภท และการเคลื่อนไหวของดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารเสนอ
ขายหลกัทรพัยใ์นครัง้นี้ประสบความส าเรจ็สงูสดุ 

(ข) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย 
จะไม่จดัสรรหุน้สามญัทีเ่สนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ร่วมจดัจ าหน่าย กรรมการ 
ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม ของตนเองและของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่ร่วมจดั
จ าหน่าย และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลเหล่านัน้ รวมทัง้บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยของตนเองและของผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีร่่วมจดัจ าหน่าย รวมถงึบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที ่ทธ. 27/2559 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์บงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที่ 1 สงิหาคม 2559 (รวมถึงที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และจะจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลทีม่ี
ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ ซึง่ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม บรษิทัใหญ่
ของบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกองทุนสว่นบุคคลของบุคคลดงักล่าว ในจ านวนไม่เกนิกว่าอตัรา
ที่ก าหนดตาม ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 40/2557 เรื่องการจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่
ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทุน บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่
16 ธนัวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุ้นสามญัทีเ่หลือ
จากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด  
บรษิทัฯ หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหุน้สามญัทีเ่สนอขายใหผู้จ้องซือ้ราย
ใดรายหนี่งหากการจดัสรรดงักล่าวท าให ้หรอือาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าการทีข่ดัต่อกฏหมาย หรอื



  บริษทั เบริล 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นที ่3.6 หน้าที ่5  

ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ หรอืจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใดๆ เพิม่เติมไปจากที่ต้องด าเนินการตาม
กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอืบทบญัญตัอิื่นภายใต้กฏหมายไทย 
หรอืไม่เป็นไปตามวธิกีารหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ าหนดในสว่นที ่3 นี้ 

(ค) ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใช้
ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จดัสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจ
พจิารณาจดัสรรใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์เพิม่เตมิ หากพจิารณาแลว้เหน็
ว่ามหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ และกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ใหน้ าหุน้สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดไปรวมกบัหุน้ทีเ่สนอขายต่อบุคคลตาม
ดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้นี้ประสบความส าเรจ็
สงูสดุ 

(ง) ภายหลงัจากการปิดรบัจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนส าหรบัผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่จดัสรร
ใหแ้ก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรในสว่น
ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ แต่มผีูส้นใจจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าจ านวนทีจ่ะจดัสรรส าหรบัสว่น
ของบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์  เป็นต้น ทัง้นี้ การด าเนินการดงักล่าวจะอยู่
ภายใต้ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีวโดยปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(จ) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ เป็นการปฏบิตัเิพื่อให้สอดคล้องกบัคุณสมบตัทิีก่ าหนดตามขอ้ 
4(3) เรื่อง การกระจายการถอืหุน้รายย่อยภายใต้ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหลกัทรพัย์
จดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็
เอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2563 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 
6.6.1 วิธีจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 6.2.2 โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหุน้สามญั
ให้แก่บุคคลใดกไ็ด ้ทัง้นี้ จ านวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยจ์ะมีจ านวนขัน้ต ่า 
100 หุน้ และเพิม่เป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หุน้ 

หากยอดการจองซื้อหุ้นสามญัของผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ครบตาม
จ านวนทีก่ าหนดแล้ว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไว้ในขอ้ 6.2.1 และผู้จดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ขอสงวนสทิธิใ์นการปิดรบัจองซื้อหุ้นสามญัก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการจองซือ้เฉพาะในสว่นของบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 

 
6.6.2 วิธีจดัสรรหุ้นให้แก่ผูมี้อปุกำรคณุของบริษทัฯ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2564 มมีตจิดัสรรหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 
7,500,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั มอี านาจในการจดัสรรหุน้สามญั โดยจะท าการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลที่



  บริษทั เบริล 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นที ่3.6 หน้าที ่6  

มลีกัษณะการอุปการคุณเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยจ านวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูม้อีุป
การคุณของบรษิทัจะมจี านวนขัน้ต ่า 100 หุน้ และเพิม่เป็นทวคีณูของ 100 หุน้ 

หากยอดจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ ครบตามจ านวนทีก่ าหนดแลว้ ผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธิใ์นการปิดรบัจองซือ้หุน้สามญัก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

6.6.3 วิธีจดัสรรหุ้นสำมญัให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรอืพนักงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิาร 

ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 11 

สงิหาคม 2564  โดยจะท าการจดัสรรหุน้ใหก้บับุคคลใดกไ็ด ้และ/หรอื ในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด ้หรอืจะปฏเิสธการ

จดัสรรหุน้ใหก้บับุคคลใดกไ็ด ้โดยจ านวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ จะมจี านวนขัน้

ต ่า 100 หุน้ และเพิม่เป็นทวคีูณของ 100 หุน้ และจะเป็นราคาเสนอขายเดยีวกนักบัราคาเสนอขายหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯ 

จดัสรรต่อประชาชนทัว่ไป หากยอดจองซื้อหุ้นของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ ครบตามจ านวนที่

ก าหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธใินการปิดรบั

จองซือ้หุน้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

ทัง้นี้ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัทีเ่สนอขายในครัง้นี้ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง บรษิทั 

จ านวนหุน้ที่
ไดร้บัการ

จดัสรรสงูสดุ 
ไม่เกนิ (หุน้) 

รอ้ยละของ
จ านวนหุน้
ออกใหมท่ี่
เสนอขาย 

1 นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์
ประธาน

คณะกรรมการ
บรษิทั 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ากดั (มหาชน) 

250,000 0.50 

2 นายตรขีวญั บุนนาค 

กรรมการ 
กรรมการอสิระ 
และประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ากดั (มหาชน) 

150,000 0.30 

3 นายฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ 

กรรมการ 
กรรมการอสิระ 
และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ากดั (มหาชน) 

150,000 0.30 

4 
นายอุดมศกัดิ ์อภชิาติ
ธนพฒัน์ 

กรรมการ 
กรรมการอสิระ 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ากดั (มหาชน) 

150,000 0.30 
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และกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 นายกานต ์ปุญญเจรญิสนิ กรรมการ 
บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ากดั (มหาชน) 

150,000 0.30 

6 นางสาวนิธนิาถ สนิธุเดชะ กรรมการ 
บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ากดั (มหาชน) 

150,000 0.30 

7 นายอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ
กรรมการ / 

ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ากดั (มหาชน) 

150,000 0.30 

8 
นายชอน เพลเยอร ์วลูฟ์
แมน 

กรรมการ / 
ประธานเจา้หน้าที่
ฝา่ยพฒันาธุรกจิ 
(ต่างประเทศ) 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ากดั (มหาชน) 

50,000 0.10 

9 นายวศนิ ศรศีุกร ี

กรรมการ / 
ประธานเจา้หน้าที่
สายงานขาย
โซลชูัน่ 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ากดั (มหาชน) 

100,000 0.20 

10 
นางสาวสภุตัรา สมิธารา
แกว้ 

ประธานเจา้หน้าที่
สายงานบญัชแีละ

การเงนิ 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ากดั (มหาชน) 80,000 0.16 

11 นายสนัต ิผลวารนิทร ์
ประธานเจา้หน้าที่
สายงานเตบิโตทาง

ธุรกจิ 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ากดั (มหาชน) 50,000 0.10 

ทัง้นี้ หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากความต้องการของบุคคลตามข้อ 6.6.1- 6.6.3 ให้จัดสรรตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 หากพจิารณาแลว้เหน็ว่ามหีุน้สามญัเพิม่ทุน
เหลอืจากการจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ และกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ให้
น าหุน้สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดไปรวมกบัหุน้ทีเ่สนอขายต่อบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์  

6.7 วนัและวิธีกำรจอง และกำรช ำระเงินค่ำจองหลกัทรพัย ์

6.7.1 ส ำหรบัผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะต้องจองซือ้หุน้ขัน้ต ่าจ านวน 100 หุน้ และจะต้องเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณของ 100 หุน้ โดยผู้
จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง  ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลง
ลายมอืชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิตบิุคคล ใบจองซือ้จะต้องลงนามโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้
และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงันี้  
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- ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มี
บตัรประจ าตวัประชาชนใหแ้นบส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาเอกสาร
ทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดย
ลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อในเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั  (กรณีผู้จองซือ้
เป็นผูเ้ยาวท์ีย่งัไม่มบีตัรประจ าตวัประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร พรอ้มทัง้ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผูป้กครอง (บดิา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านทีผู่้เยาว์อาศยัอยู่
พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง และ/หรอื กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ีม่บีตัรประจ าตวั
ประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูเ้ยาวแ์ละของผูป้กครอง 
(บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศยัอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้อง) รวมทัง้หลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นสามญัไดถู้กต้องตามกฎหมาย  นอกจากนี้ ผู้
จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูจ้องซือ้กบัผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ลว้ หรอืหากผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท า
แบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบไุว้
ในขอ้ 6.2 แลว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปี ก่อนวนัจองซือ้ รวมทัง้ ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเกีย่วกบั
กฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ตามที่ระบุในข้อ 
6.2 ที่จะท าการจองซื้อแล้ว  ผู้จองซื้อไม่จ า เ ป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซือ้โดยผูจ้องซือ้จะต้องระบุในใบจองซือ้ว่าไดผ้่านขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถงึ
ไดจ้ดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) แลว้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น หรือ หากผู้จองซื้อมีบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์ หรือเปิดบญัชีอื่นๆ กบั
บรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person) ที่อยู่นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบจองซื้อหุน้ ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูจ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของ
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชบีรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย ์
(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมส าหรบัการด าเนินการตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA)” ส าหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยแนบเอกสารดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบจองซือ้หุ้นดว้ย ทัง้นี้ หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่า ผู้
จองซือ้เป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซือ้ยนิยอมทีจ่ะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบ
หุน้ และไดร้บัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  
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ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลายมอื
ชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืชือ่ในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว์
จะต้องแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หุน้ไดโ้ดยถูกต้องตามกฎหมาย) นอกจากนี้ ผูจ้องซือ้
จะต้องผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ ได้ด า เนิ นการจัดท า แบบประ เมิน
ความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูจ้องซื้อกบัผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ลว้ หรอืหากผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2  และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท า
แบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบไุว้
ในข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวนัจองซื้อ รวมทัง้ ได้จดัท าแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ตามที่ระบุในข้อ 
6.2 ทีจ่ะท าการจองซือ้แลว้ผูจ้องซือ้ไมจ่ าเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซือ้โดยผูจ้องซือ้จะต้องระบุในใบจองซือ้ว่าได้ผ่านขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถงึไดจ้ดัท าแบบ
ประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) แลว้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กล่าวขา้งต้น หรอื หากผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบับรษิทัหลกัทรพัย์
อื่น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และ
ชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบจองซือ้
หุ้น ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัยโ์ดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 
ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย ์( Issuer Account) 
เท่านัน้” และกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบัการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA)” ส าหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้จ ัดจ าหน่าย
หลกัทรพัยเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบจองซือ้หุน้ดว้ย ทัง้นี้ หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่า ผูจ้องซือ้เป็นบุคคล
อเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้น และ 
ไดร้บัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้า
ม)ี พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่
หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดย
ลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อในเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการจองซือ้ทุกฉบบั และกรรมการที่
เป็นผูล้งนามในเอกสารจะตอ้งผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท า
แบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผู้
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จองซือ้กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ลว้ หรอืหากผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ าหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้
ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ ัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2 ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนวนัจองซื้อ รวมทัง้ ได้จดัท า
แบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)  กับผู้จ ัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2 ทีจ่ะท าการจองซือ้แลว้ ผูจ้องซือ้ไม่จ าเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD และ 
Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขัน้ตอน KYC 
และ CDD รวมถึงได้จดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) แลว้ 
ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด
บญัชอีื่นๆ กบับรษิัทหลกัทรพัย์อื่น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 
และแบบสอบถามเกีย่วกบักฎหมายว่าดว้ยการจดัเกบ็ภาษีบุคคลอเมรกินั (U.S Person) ทีอ่ยู่นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอกรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์เพื่อเป็น
เอกสารประกอบจองซื้อ หุ้น ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย์สมาชกิเลขที ่600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกขอ้มูลพร้อมลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสาร
เพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มูลใน  “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ ผู้จ ัดจ าหน่าย
หลกัทรพัยเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบจองซือ้หุน้ดว้ย ทัง้นี้ หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่า ผูจ้องซือ้เป็นบุคคล
อเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้น และ 
ไดร้บัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน จะต้องแนบหนังสือมอบอ านาจที่ยงัไม่
หมดอายุจากนิตบิุคคลดงักล่าวมอบอ านาจใหผู้้รบัมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อม
แนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่
กรณี) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าวตามที่ปรากฏในหนงัสอืมอบอ านาจ และ
ผู้รบัมอบอ านาจ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสอืมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา 
ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจดงักล่าวจะต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิติ
บุคคลทีเ่ป็นผูม้อบอ านาจดว้ย และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี หรอืลงนามรบัรองโดยผูร้บั
มอบอ านาจภายใตข้อบเขตของการมอบอ านาจตามทีป่รากฏในหนงัสอืมอบอ านาจ 

- ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ  

ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิัท (Certificate of Incorporation) หรอืส าเนาหนังสอืแสดงความ
เป็นนิตบิุคคล (Affidavit) และหนงัสอืแสดงรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อทีอ่อกไม่
เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนัของนิติ
บุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนาม
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ผูกพนัของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามใน
เอกสารจะต้องผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกค้า (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูจ้องซือ้กบัผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ลว้ หรอืหากผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท า
แบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบไุว้
ในข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวนัจองซื้อ รวมทัง้ ได้จดัท าแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ตามที่ระบุในข้อ 
6.2 ที่จะท าการจองซื้อแล้ว  ผู้จองซื้อไม่จ า เ ป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 
ประกอบการจองซือ้โดยผูจ้องซือ้จะต้องระบุในใบจองซือ้ว่าไดผ้่านขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถงึ
ไดจ้ดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) แลว้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น หรือ หากผู้จองซื้อมีบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์ หรือเปิดบญัชีอื่นๆ กบั
บรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person) ที่อยู่นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อ ให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบจองซื้อหุน้ ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูจ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของ
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชบีรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย ์
(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกข้อมูลใน  “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์พื่อ
เป็นเอกสารประกอบจองซือ้หุน้ดว้ย 

กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ ไม่เป็นผู้ที่มบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ 
หรอืเปิดบญัชกีบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตามที่ระบุไว้ใน 6.2 หรอืกบับรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น ส าเนา
เอกสารประกอบขา้งต้นทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแลว้ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอื
ชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า
หรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผู้จดัท า หรอืผู้ให้ค ารบัรองความถูกต้องของ
เอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารได้จดัท าหรอื
รบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการขา้งต้น ซึ่งต้องมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถึงวนัยื่นใบจองซื้อและ
แนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลง
นามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี้ หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็น
บุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยนิยอมที่จะรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเป็นใบหุน้ และ 
ไดร้บัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)  
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กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยและต่างดา้ว หรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ
ไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์หรือเปิดบญัชีอื่น ๆ กับผู้จ ัดการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรอืผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  ผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ตามวธิกีารจองในขอ้ 6.7.1 (ก) ได ้

- การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online)  

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่สามารถ
ให้บริการจองซื้อผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ได้ ได้แก่ บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตามขัน้ตอนและวิธ ีการที่ผู ้จดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายได ้ก าหนด  โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขาย
หลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซึง่ผ่านขัน้ตอน
การรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถรบั
ความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาไมเ่กนิ 2 ปีก่อนวนัจองซือ้ 
รวมทัง้ ได้จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. 
Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรอืผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่จะท าการจองซื้อแล้ว โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ดงักล่าวจะท าการ
ควบคุมดูแลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อใหร้ดักุมเพยีงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้อง
ซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password Login)  และผู้จองซื้อต้องยนืยนัว่าได้
ศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในหนังสอืชี้ชวนหรอืเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญั
ของหลักทรัพย์ (Executive Summary) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งค าสัง่จองซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) โดยผูจ้องซือ้ไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลงนามในใบจองซือ้ (Hard copy) รวมถงึไม่
ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ โดยผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งมกีารควบคุมดแูลการ
จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ทีร่ดักุมเพยีงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ไดโ้ดยใชช้ื่อผูใ้ช ้
(User Name) และรหสัผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยนืยนัว่าได้ศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบั
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน หรือเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของหลักทรัพย์ 
(Executive Summary) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยินยอมผูกพนัตามหนังสอืชี้ชวนของหลกัทรพัย์
ดงักล่าว โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ด้
จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของหลักทรัพย์ (Executive 
Summary) ของหลกัทรพัยด์งักล่าวในเวบ็ไซต์ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ วธิปีฏบิตักิารจอง
ซือ้ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดหรอืขัน้ตอนทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายก าหนดเพิม่เติมส าหรบั
ลกูคา้ของตนในภายหลงั 

ในการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ ผูจ้องซือ้จะตอ้งด าเนินการจองซือ้ดว้ยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผูใ้ช ้
(User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) ใหแ้ก่ผูใ้ดเพื่อด าเนินการจองซือ้แทนผูจ้องซือ้ และผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่มหีน้าทีต่้องตรวจสอบความถูกต้องส าหรบัการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์
ของผูจ้องซือ้ดงักล่าว 
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- การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป  

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจา้หน้าทีผู่้แนะน าการลงทุนหรอื Investment Consultant (IC) ของผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยโ์ดยยนืยนัการจองซื้อผ่านโทรศพัท์บนัทกึเทปได้ ได้แก่ บริษทัหลกัทรพัย ์
ทรีนีต้ี จ ำกดั บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทหลกัทรพัยห์ยวนต้ำ
(ประเทศไทย) จ ำกดั โดยผูจ้องซือ้จะต้องเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆ 
กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / 
CDD) และได้ด าเนินการจัดท าประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จ ัด
จ าหน่ายหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนวนัจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป รวมทัง้
ได้จดัท าแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการจดัเกบ็ภาษีบุคคลอเมรกินั (U.S.Person) ที่อยู่
นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรอืผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.2  ที่จะท าการจองซื้อแล้ว ทัง้นี้ ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่
ระบุไว้ในขอ้ 6.2.2 ดงักล่าวจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนหรือเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของหลกัทรพัย์ 
(Executive Summary) ในเวบ็ไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักล่าว โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
และผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายดงักล่าว จะท าการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทกึเทปเพื่อใหร้ดักุมเพยีงพอ และสามารถตรวจสอบความมตีวัตนของลูกค้าได ้และผู้
จองซื้อต้องยนืยนัว่าได้ศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในหนังสอืชี้ชวน หรอื
เอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยนิยอม
ผูกพนัตามหนังสอืชีช้วนของหลกัทรพัยด์งักล่าว ก่อนการส่งค าสัง่จองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึ
เทป โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบ
เอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์อ้งจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนและเอกสาร
สรุปข้อมูลส าคญัของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์โดยผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งปฏบิตัติามเกณฑ ์ดงันี้ 

- ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์อ้งตดิต่อผูจ้องซือ้ในการด าเนินการการจอง
ซื้อหลกัทรพัย์ผ่านโทรศพัท์บนัทกึเทป เพื่อเป็นหลกัฐานการจองซื้อ โดยระบุ จ านวนหุน้ที่
จดัสรร ราคาทีเ่สนอขาย จ านวนเงนิทีต่อ้งช าระ การฝากหุน้ ช่องทางและวนัทีต่อ้งช าระราคา 
และแจง้ใหท้ราบว่าผู้จองซื้อสามารถศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้ในหนังสอืชีช้วน
ผ่านเวบ็ไซต ์(Website) ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์หรอืผ่าน www.sec.or.th  

- ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้จองซื้อผ่านทาง
โทรศพัท์บนัทกึเทป เช่น การสอบถามเลขที่บญัชทีี่ผู้จองซื้อมกีบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 
หรอืบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืวนัเดอืนปี เกดิ หรอืธนาคารทีใ่ชช้ าระราคา โดยวธิกีารโอน
เงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) กบัผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์หรอืชื่อผูแ้นะน าการลงทุน เป็นตน้  

- ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดศ้กึษาหรอืทราบขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนในหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) เป็น
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ที่เรยีบร้อยแล้ว ยอมรบัความเสีย่งในการลงทุน และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชี้ชวนของ
หลกัทรพัยด์งักล่าว 

- ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์เมื่อรบัค ายนืยนัพรอ้มรายละเอยีดการจองซือ้
ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ตอ้งบนัทกึค าสัง่การจองซือ้ผ่านระบบทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์
จดัเตรยีมให ้โดยระบบจะแสดงขอ้มูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพทบ์นัทกึเทป ชื่อผู้แนะน า
การลงทุน วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผ่านระบบ  

ทัง้นี้ วธิปีฏบิตัิการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอยีดหรอืขัน้ตอนที่ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์แต่ละราย
ก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัลกูคา้ของตนในภายหลงั 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผู้
จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้อง
กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่
ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มลู
ใน  “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบ
เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบจองซือ้หุน้ดว้ย 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีส่ านักงาน สาขา และเวบ็ไซต์ (Website) ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่าย หรอืผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 
หรอื 6.2.2 

- กรณีจองซือ้ผ่านการกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ 
ตัง้แต่เวลา 9:00 – 16:00 น. ของวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2564 (หรอืภายใน
วนัและเวลาทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 หรอืผู้
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.2 แต่ละรายก าหนด) 

- กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 
9:00 – 16:00 น. ของวนัที่ 27 ตุลาคม 2564  ถึงวนัที่ 29 ตุลาคม 2564 (หรือภายในวนัและ
เวลาที่ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 หรือผู้จดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.2 แต่ละรายก าหนด)  

- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้แต่
เวลา 9:00 – 16:00 น. ของวนัที ่27 ตุลาคม 2564  ถึงวนัที่ 29 ตุลาคม 2564 (หรอืภายในวนั
และเวลาทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 หรอืผูจ้ดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.2 แต่ละรายก าหนด)  
 

รำยช่ือ 
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

วิธีกำรจองซ้ือหุ้นสำมญั 
กำรจองซ้ือโดย
กรอกใบจองซ้ือ 

กำรจองซ้ือผ่ำน
ระบบออนไลน์ 

กำรจองซ้ือผ่ำน
ทำงโทรศพัท์
บนัทึกเทป 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั  ✓  ✓ 
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์
บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

✓ ✓ ✓ 
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บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  

✓ ✓ ✓ 

 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี าระเงนิมดีงันี้  

- หากท าการจองซือ้ในวนัที ่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 น. – 16:00 ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงนิ
ค่าจองซือ้โดยช าระเป็น (1) การโอนเงนิ (2) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic 
Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ 
ดรา้ฟท ์โดยจะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่27 ตุลาคม 2564 แต่ตอ้งหลงัจากวนัทีแ่บบแสดงรายการ
ขอ้มูลและหนังสอืชี้ชวนมผีลใช้บงัคบัแล้ว และต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้จากส านักงานหกั
บญัชใีนกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการนับแต่วนัทีจ่องซือ้เท่านัน้ โดยหากช าระเป็นเชค็
ให้ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เท่านัน้ และช่ือเจ้ำของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้จองซ้ือ
เท่ำนัน้ และหากช าระเป็นแคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ให้ลงวนัที่ภายหลงัหนังสอืชีช้วนมผีลใช้
บงัคบั แต่ไม่เกนิวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ทัง้นี้ การช าระเงนิค่าจองซือ้เป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็
หรอืดร๊าฟท ์ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 6.2 ก าหนด พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั
หรอื (4) การหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ หรอื (5) การช าระดว้ยการโอน
เงนิผ่านระบบ Bill Payment ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

- ฝาก/โอนเงนิผ่านระบบ Bill-Payment เท่านัน้ 
- ฝาก/โอนเงนิครัง้เดยีวต่อ 1 ใบจองซือ้ 
- ผูจ้องซือ้ต้องใชใ้บน าฝากแบบ Bill Payment โดยกรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนพรอ้มระบุ Ref.1 
เป็นเลขทีบ่ตัรประชาชน 13 หลกั และกรุณาระบุหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดใ้น
แบบฟอรม์ 

- ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถา้ม)ี 
- หากท าการจองซื้อวนัที่ 28-29 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องช าระค่า

จองซื้อด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมตัิ (Automatic Transfer 
System หรอื ATS) หรอืการหกัเงนิฝากในบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ของผู้จองซื้อเท่านัน้ ทัง้นี้ 
การช าระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ 
ATS) และการหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ จะกระท าไดเ้ฉพาะผูจ้องซือ้ที่
ไดเ้ปิดบญัชเีพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 
ทีไ่ดด้ าเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อช าระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมตั ิและระบบการ
โอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้  

(ง) ผู้จองซื้อที่ช าระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic 
Transfer System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงนิค่าจองซื้อ หรอืขดีคร่อมและสัง่
จ่ายเชค็เขา้บญัชจีองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละราย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ก าหนด ซึง่ผูจ้อง
ซือ้สามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ญัชจีองซือ้ไดจ้ากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะจอง
ซือ้ โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
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จ าหน่ายแต่ละรายจะเป็นผูท้ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในส่วนของตนเขา้บญัชจีองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการจองซือ้ต่อไป  

(จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารช าระ
ค่าจองซือ้หุน้ในขอ้ (ค) มายื่นความจ านงขอจองซือ้หุน้และช าระเงนิไดท้ีส่ านักงานของผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 6.2.1 หรอื 6.2.2 ตัง้แต่เวลา 9:00 – 16:00 น. ของวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2564 
โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รบัจองซื้อจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซื้อหุ้น
สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ยกเวน้ผูจ้องซือ้ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป 
ทีช่ าระค่าจองซือ้ผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืโดยหกัจาก
เงนิฝากอยู่กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ซึง่ผูจ้องซือ้ไม่ต้องน าส่งใบจองซือ้หรอืเอกสารประกอบการจอง
ซือ้  

(ฉ) ผูจ้องซือ้ซึง่เป็นบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์จะตอ้งกรอกใบจองซือ้แยกต่างหากจาก
บุคคลทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัในฐานะผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ 

(ช) ผู้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซื้อไวแ้ล้ว จะยกเลกิการจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได้
ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย มี
สทิธยิกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้รวมถงึมสีทิธยิกเลกิ
การจองซือ้หากตรวจสอบพบรายชื่อของผูจ้องซือ้ตรงกบัรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนดตามกฎหมายป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การรา้ย 

(ซ) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะรบัเงนิคนืค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบ
ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกทีม่ชีื่อ เลขทีบ่ญัช ีประเภทบญัช ีชื่อสาขา และเลขทีส่าขา ซึง่
ไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยชื่อของเจา้ของบญัชตี้องเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซือ้เท่านัน้ (ในกรณีที่
ใบจองซือ้ก าหนดใหผู้จ้องซือ้สามารถระบุการรบัเงนิคนืค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารได)้ 

(ฌ) หากผูจ้องซือ้ไม่ช าระเงนิค่าจองซือ้ หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ไม่สามารถเรยีกเกบ็
เงนิค่าจองซือ้ได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ หรอืผูจ้องซือ้ไม่ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขวธิกีารจองซือ้ และวธิกีารช าระเงนิค่าจองซือ้ตามทีร่ะบุไว ้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จดัจ าหน่ายมีสทิธปิฏิเสธ หรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อรายดงักล่าว และขอสงวนสทิธิในการ
จดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแก่บุคคลอื่นต่อไป 

(ญ) ข้อก าหนดอื่น ๆ เกี่ยวกบัการจองซื้อหุ้นสามญัให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเงื่อนไข  
ที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรอืผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  แต่ละรายอาจก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัลกูคา้ของตน 

 

6.7.2 ส ำหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ 

ผูจ้องซือ้ประเภทผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะต้องจองซือ้หุน้ขัน้ต ่าจ านวน 100 หุน้ และจะต้องเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณของ 100 หุน้ โดยผู้
จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง  ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลง
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ลายมอืชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิตบิุคคล ใบจองซือ้จะต้องลงนามโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้
และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงันี้  

- ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มี
บตัรประจ าตัวประชาชนให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกัที่ยงัไม่
หมดอายุ หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยลายมอืชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืชื่อในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั 
(กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยงัไม่มีบตัรประจ าตัวประชาชน จะต้องแนบส าเนาสูติบตัร พร้อมทัง้ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูป้กครอง (บดิา/มารดา) และส าเนาทะเบยีนบา้น
ทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ/หรอื กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ี่
มบีตัรประจ าตวัประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูเ้ยาวแ์ละ
ของผู้ปกครอง(บดิา/มารดา) และส าเนาทะเบยีนบ้านที่ผู้เยาว์อาศยัอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง) นอกจากนี้ ผูจ้องซือ้จะต้องผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้
ด าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึง่ลงนามรบัทราบผล
การประเมนิโดยผูจ้องซือ้กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย แลว้ หรอืหากผู้
จองซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุ
ไว้ในขอ้ 6.2.1 และได้ผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบ
ประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนวนัจองซือ้ รวมทัง้ ไดจ้ดัท า
แบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จ ัดการการจัด
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 แล้ว ผู้จองซื้อไม่จ าเป็นต้องแนบ 
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งระบุในใบจองซือ้ว่าไดผ้่าน
ขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถงึไดจ้ดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability 
Test) แล้ว ทัง้นี้  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น หรือ หากผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบับรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ 
Suitability Test และแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S 
Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่
กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ ให้แก่ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซือ้หุน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้
ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่
จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้ม
ลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น า
หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิ
ส าหรบัการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส าหรบัผู้จองซื้อที่
เป็นบุคคลธรรมดา โดยแนบเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้นด้วย ทัง้นี้ หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคล
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อเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจดัสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้น และได้
รบัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  

ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลายมอื
ชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการจองซื้อทุกฉบบั  (กรณีผู้จองซื้อเป็น
ผูเ้ยาวจ์ะต้องแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หุน้ไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย)  นอกจากนี้ ผู้
จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผู้จองซื้อกบั
ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายแล้ว หรือหากผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลกัทรพัย์กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ
ได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ ได้ด า เนิ นการจัดท า แบบประ เมิน
ความสามารถรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี รวมทัง้ ได้จดัท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 แล้ว ผู้จองซื้อไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ 
Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขัน้ตอน KYC 
และ CDD รวมถึงได้จดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) แลว้ 
ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด
บญัชอีื่นๆ กบับรษิัทหลกัทรพัย์อื่น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 
และแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  
ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอก
รายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกันการจัดจ าหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้น ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่
ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะ
ฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้มลง
ลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใน “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัย์
ฝากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบัการ
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส าหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคล
ธรรมดา โดยแนบเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายเพื่อ
เป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้นด้วย ทัง้นี้ หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมรกินัตาม
กฎหม า ย  FATCA ผู้ จ อ ง ซื้ อ ยิ น ย อ มที่ จ ะ รั บ ก า ร จัด ส ร ร หุ้ น ส า มัญ เ ป็ น ใ บหุ้ น  แ ล ะ 
ไดร้บัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้
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ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่
หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดย
ลายมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซือ้ทุกฉบบั  และกรรมการที่
เป็นผูล้งนามในเอกสารจะต้องผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท า
แบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผู้
จองซือ้กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย แลว้ หรอืหากผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้
ขายหลกัทรพัย์กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ ได้ด า เนิ นการจัดท า แบบประ เมิน
ความสามารถรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนวนัจองซื้อ รวมทัง้ ได้จดัท า
แบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จ ัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 แล้ว ผู้จองซื้อไม่จ าเป็นต้องแนบ 
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งระบุในใบจองซือ้ว่าไดผ้่าน
ขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถงึไดจ้ดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability 
Test) แล้ว ทัง้นี้  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น หรือ หากผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบับรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ 
Suitability Test และ แบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเกบ็ภาษีบุคคลอเมริกนั (U.S 
Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่
กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซือ้หุน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้
ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่
จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้ม
ลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น า
หลักทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกข้อมูลใน  
“แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบ
เอกสารดงักล่าวให้แก่  ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบจองซื้อหุ้นด้วย ทัง้นี้ หากปรากฏข้อบ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมริกนัตามกฎหมาย 
FATCA ผูจ้องซือ้ยนิยอมทีจ่ะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุน้
ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ  

ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็นนิติ
บุคคล (Affidavit) และหนังสอืแสดงรายชื่อผู้มอี านาจลงนามที่ออกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ 
พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มอี านาจลงนามผูกพนัของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนา
หนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามผูกพนัของนิตบิุคคลดงักล่าว 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และกรรมการทีเ่ป็นผูล้งนามในเอกสารจะตอ้งผ่านขัน้ตอนการรูจ้กั
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ลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability 
Test) ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผูจ้องซือ้กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จัดจ าหน่าย แล้ว หรือหากผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบ
เพื่ อท ราบข้อ เท็จ จ ริ ง เ กี่ ย วกับลู กค้ า  ( Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบั
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปีก่อนวนัจองซื้อ รวมทัง้ ได้จดัท าแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเกบ็ภาษี
บุคคลอเมรกินั (U.S. Person) ทีอ่ยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance 
Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 แลว้ ผู้
จองซือ้ไม่จ าเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้ง
ระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถึงได้จดัท าแบบประเมนิความสามารถใน
การรบัความเสีย่ง (Suitability Test) แลว้ ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผู้
จองซื้อมบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบับรษิัทหลกัทรพัย์อื่น  ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test และแบบสอบถามเกีย่วกบักฎหมายว่าดว้ยการจดัเกบ็ภาษี
บุคคลอเมรกินั (U.S Person) ทีอ่ยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance 
Act : FATCA) ทีก่รอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ ใหแ้ก่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซือ้หุน้ ทัง้นี้ ใน
กรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผู้
จองซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้จะตอ้ง
กรอกขอ้มูลพรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อใน “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผู้ที่
ประสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชบีรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ ( Issuer Account) เท่านัน้” และกรอก
ขอ้มลูใน “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล” โดย
แนบเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบจองซื้อหุ้นด้วย ทัง้นี้ หากปรากฏข้อบ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมริกนัตามกฎหมาย 
FATCA ผูจ้องซือ้ยนิยอมทีจ่ะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุน้
ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ ไม่เป็นผู้ที่มบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ 
หรอืเปิดบญัชกีบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้น 6.2.1 ส าเนา
เอกสารประกอบขา้งต้นทัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอื
ชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า
หรอืรบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผู้จดัท าหรอืผู้ให้ค ารบัรองความถูกต้องของ
เอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารได้จดัท าหรอื
รบัรองความถูกต้อง ท าการรบัรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการขา้งต้น ซึ่งต้องมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถึงวนัยื่นใบจองซื้อและ
แนบส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลง
นามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
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ทัง้นี้ การจองซือ้หุน้ของผูจ้องซือ้ประเภทผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ ตามขอ้ 6.7.2 นี้ไม่เป็นการตดั
สทิธผิูจ้องซือ้ประเภทผูม้อีุปการคุณในการจองซือ้หุน้เพิม่เตมิตามขอ้ 6.7.1   

- การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)  

กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยและต่างดา้ว หรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศ
ไทยหรอืต่างประเทศ ผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ตามวธิกีารจองในขอ้ 6.7.2 (ก) ได ้

- การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป  

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะน าการลงทุนหรือ Investment Consultant (IC) ของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายโดยยนืยนัการจองซือ้ผ่านโทรศพัทบ์นัทกึเทป
ได ้ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ำกดั โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์รอื
บญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 
6.2.1 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกค้า (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด า เนินการจัดท าประเมิน
ความสามารถรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนวนัจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป รวมทัง้ ไดจ้ดัท า
แบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จ ัดการการจัด
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 แล้ว โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รับประกันการจดัจ าหน่ายจะต้องมีการควบคุมการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บันทึกเทปที่รดักุม
เพยีงพอ และสามารถตรวจสอบความมตีวัตนของผู้จองซื้อได้ และผู้จองซื้อต้องยนืยนัว่าไดศ้กึษา
ขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในหนังสอืชี้ชวน หรอืเอกสารสรุปข้อมูลส าคญัของ
หลกัทรพัย์ (Executive Summary) เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชี้ชวนของ
หลกัทรพัยด์งักล่าว ก่อนการส่งค าสัง่จองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอก
ขอ้มูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ 
ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตอ้งจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนและเอกสารสรปุ
ข้อมูลส าคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จ ัดการการจัด
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย
จะตอ้งปฏบิตัติามเกณฑ ์ดงันี้ 

- ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตอ้งตดิต่อผูจ้อง
ซือ้ในการด าเนินการการจองซือ้หลกัทรพัยผ์่านโทรศพัทบ์นัทกึเทป เพื่อเป็นหลกัฐานการจอง
ซื้อ โดยระบุ จ านวนหุ้นที่จ ัดสรร ราคาที่เสนอขาย จ านวนเงินที่ต้องช าระ การฝากหุ้น 
ช่องทางและวนัที่ต้องช าระราคา และแจ้งใหท้ราบว่าผู้จองซื้อสามารถศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบั
การเสนอขายหุน้ในหนังสอืชี้ชวนผ่านเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่าย หรอืผ่าน www.sec.or.th  

- ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตอ้งตรวจสอบ
ตวัตนของผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป เช่น การสอบถามเลขทีบ่ญัชทีีผู่จ้องซือ้มกีบั
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย หรอืบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืวนั
เดือนปี เกิด หรือธนาคารที่ใช้ช าระราคา โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ 
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(Automatic Transfer System หรอื ATS) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่าย หรอืชื่อผูแ้นะน าการลงทุน เป็นตน้  

- ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดศ้กึษาและเขา้ใจขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนในหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) เป็น
ที่เรยีบร้อยแล้ว ยอมรบัความเสีย่งในการลงทุน และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชี้ชวนของ
หลกัทรพัยด์งักล่าว 

- ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย เมื่อรับ
ค ายนืยนัพรอ้มรายละเอยีดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ต้องบนัทกึค าสัง่การจอง
ซือ้ผ่านระบบทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจดัเตรยีมให ้โดยระบบ
จะแสดงขอ้มูลการจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื่อผู้แนะน าการลงทุน วนัและเวลา
บนัทกึการจองซือ้ผ่านระบบ  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผู้
จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้อง
กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่
ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มูล
ใน  “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบ
เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบ
จองซือ้หุน้ดว้ย ทัง้นี้ หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่า ผูจ้องซือ้เป็นบุคคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซือ้
ยนิยอมที่จะรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเป็นใบหุ้น และได้รบัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งต้น
แลว้ 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1  

- กรณีจองซือ้ผ่านการกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9:00 
– 16:00 น. ของวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2564 

- กรณีจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 
9:00 – 16:00 น. ของวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2564  

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี าระเงนิมดีงันี้  

- หากท าการจองซือ้ในวนัที ่27 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00 น.  ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงนิ
ค่าจองซือ้โดยช าระเป็น (1) การโอนเงนิ (2) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic 
Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ 
ดร๊าฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ดร๊าฟท ์โดยจะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่27 ตุลาคม 2564 แต่ตอ้ง
หลงัจากวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัแลว้ และตอ้งสามารถเรยีก
เกบ็เงนิได้จากส านักงานหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการนับแต่วนัจองซือ้
เท่านัน้ โดยหากช าระเป็นเชค็ให้ลงวนัที่ 27 ตุลาคม 2564 เท่านัน้ และช่ือเจ้ำของเชค็ต้อง
เป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซ้ือเท่ำนัน้ และหากช าระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัที่
ภายหลงัหนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบั แต่ไม่เกนิวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ทัง้นี้ การช าระเงนิค่าจอง
ซื้อเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารทีผู่้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ก าหนด พร้อมทัง้เขยีนชื่อ 
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นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั (4) การหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขาย
หลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ หรือ (5) การช าระด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

- ฝาก/โอนเงนิผ่านระบบ Bill-Payment เท่านัน้ 
- ฝาก/โอนเงนิครัง้เดยีวต่อ 1 ใบจองซือ้ 
- ผูจ้องซือ้ต้องใชใ้บน าฝากแบบ Bill Payment โดยกรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนพรอ้มระบุ Ref.1 
เป็นเลขทีบ่ตัรประชาชน 13 หลกั และกรุณาระบุหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดใ้น
แบบฟอรม์ 

- ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถา้ม)ี 
- หากท าการจองซือ้วนัที ่28-29 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00 น. ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระค่า

จองซือ้ดว้ยการโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer 
System หรอื ATS) หรอืการหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ เท่านัน้  

ทัง้นี้ การช าระเงนิค่าจองซือ้ผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื 
ATS) และการหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ จะกระท าไดเ้ฉพาะผูจ้องซือ้ทีไ่ด้เปิด
บญัชเีพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 ทีไ่ดด้ าเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อช าระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมตั ิและระบบการ
โอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

(ง) ผู้จองซื้อที่ช าระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic 
Transfer System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงนิค่าจองซือ้ หรอืขดีคร่อมและสัง่ 
จ่ายเชค็ เขา้บญัชจีองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 ก าหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อ และเลขที่บญัชจีองซือ้ได้จากผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจดัจ าหน่าย โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะเป็นผูท้ าการ
โอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในส่วนของตนเขา้บญัชจีองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ภายหลงัจาก
การจองซือ้ต่อไป  

(จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารช าระ
ค่าจองซื้อหุน้สามญัตามขอ้ (ค) มายื่นความจ านงขอจองซื้อและช าระเงนิได้ทีผู่้จดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกันการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที่ 27 
ตุลาคม 2564 ถงึวนัที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยในการจองซือ้เจา้หน้าทีท่ีร่บัจองซือ้จะลงลายมอืชื่อ รบัจอง
เพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจ านงในการจองซื้อและได้ช าระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลกิการจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได้
ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มสีทิธยิกเลกิการ
จองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้รวมถงึมสีทิธยิกเลกิการจองซือ้ หาก
ตรวจสอบพบรายชื่อของผูจ้องซือ้ตรงกบัรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนดตามกฎหมายป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(ช) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 จะน าเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ 
หรอื ดร๊าฟท์ของผูจ้องซื้อทุกรายเขา้บญัชขีองผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเพื่อ
เรยีกเกบ็เงนิ และจะตดัสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายทีธ่นาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิตาม
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เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทท์ีไ่ดเ้รยีกเกบ็เงนิครัง้แรก และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายจะด าเนินการโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนใหแ้ก่บรษิทัฯ ต่อไป 

(ซ) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะรบัเงนิคนืค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบ
ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกทีม่ชีื่อ เลขทีบ่ญัช ีประเภทบญัช ีชื่อสาขา และเลขทีส่าขา ซึง่
ไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยชื่อของเจา้ของบญัชตี้องเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซือ้เท่านัน้ (ในกรณีที่
ใบจองซือ้ก าหนดใหผู้จ้องซือ้สามารถระบุการรบัเงนิคนืค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารได)้ 

(ฌ) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงการ
จดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เนื่องจากไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซือ้หรอืผูจ้องซือ้รายใดรายหนึ่ ง
ไม่ด าเนินการช าระเงนิภายในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี้ การด าเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

(ญ) ข้อก าหนดอื่น ๆ เกี่ยวกบัการจองซื้อหุ้นสามญัให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือ เงื่อนไข  
ที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 [หรือผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.2] อาจก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัลกูคา้ของตน 

6.7.3 ส ำหรบัผูจ้องซ้ือประเภทกรรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนและของบริษทัฯ 

ผูจ้องซือ้ประเภทกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้ขัน้ต ่าจ านวน 100 หุน้ และจะต้องเพิม่เป็นจ านวนทวคีณูของ 100 หุน้ โดยผู้
จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นใหถู้กต้อง  ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลง
ลายมอืชื่อ ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงันี้  

- ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มี
บตัรประจ าตวัประชาชนใหแ้นบส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณี
ผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ีย่งัไม่มบีตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาสตูบิตัร พรอ้มทัง้ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูป้กครอง (บดิา/มารดา) และส าเนาทะเบยีนบา้นที่ผูเ้ยาว์
อาศยัอยู่พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง และ/หรอื กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ีม่บีตัร
ประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูเ้ยาวแ์ละของ
ผูป้กครอง(บดิา/มารดา) และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง) นอกจากนี้ ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้
ด าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรบัทราบผล
การประเมนิโดยผูจ้องซือ้กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย แลว้ หรอืหากผู้
จองซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุ
ไว้ในขอ้ 6.2.1 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด า เนินการจัดท าแบบ
ประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนวนัจองซือ้ รวมทัง้ ไดจ้ดัท า
แบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่นอก
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ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จ ัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 แล้ว ผู้จองซื้อไม่จ าเป็นต้องแนบ 
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งระบุในใบจองซือ้ว่าไดผ้่าน
ขัน้ตอน KYC และ CDD รวมถงึไดจ้ดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability 
Test) แล้ว ทัง้นี้  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น หรือ หากผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลกัทรพัย ์หรอืเปิดบญัชอีื่นๆ กบับรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสาร KYC/CDD และ 
Suitability Test และแบบสอบถามเกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S 
Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่
กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ ให้แก่ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซือ้หุน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้
ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่
จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้ม
ลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น า
หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิ
ส าหรบัการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส าหรบัผู้จองซื้อที่
เป็นบุคคลธรรมดา โดยแนบเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้นด้วย ทัง้นี้ หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคล
อเมริกนัตามกฎหมาย FATCA  ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเป็นใบหุ้น และได้
รบัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว  

ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้อง
ซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)  
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท า
แบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) ซึง่ลงนามรบัทราบผลการประเมนิโดยผู้
จองซื้อกบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายแล้ว หรอืหากผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้
ขายหลกัทรพัย์กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ ได้ด า เนิ นการจัดท า แบบประ เมิน
ความสามารถรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี รวมทัง้ ได้จดัท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในขอ้ 6.2.1 แล้ว ผู้จองซื้อไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ 
Suitability Test ประกอบการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบจองซื้อว่าได้ผ่านขัน้ตอน KYC 
และ CDD รวมถึงได้จดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) แลว้ 
ทัง้นี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งตน้ หรอื หากผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืเปิด
บญัชอีื่นๆ กบับรษิัทหลกัทรพัย์อื่น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 
และแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  
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ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) ที่กรอก
รายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกันการจัดจ าหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้น ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่
ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะ
ฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกขอ้มลูพรอ้มลง
ลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใน “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัย์
ฝากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรบัการ
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส าหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคล
ธรรมดา โดยแนบเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายเพื่อ
เป็นเอกสารประกอบจองซื้อหุ้นด้วย ทัง้นี้ หากปรากฏขอ้บ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลอเมรกินัตาม
กฎหมาย FATCA  ผูจ้องซือ้ยนิยอมทีจ่ะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเงื่อนไข
การรบัใบหุน้ตามทีร่ะบุขา้งตน้แลว้ 

- การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)  

กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยและต่างด้าว ผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ตาม
วธิกีารจองในขอ้ 6.7.3 (ก) ได ้

- การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป  

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะน าการลงทุนหรือ Investment Consultant (IC) ของ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย โดยยนืยนัการจองซื้อผ่านโทรศพัทบ์นัทกึ
เทปได ้ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ำกดั โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์
หรอืบญัชปีระเภทอื่นๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกค้า (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด า เนินการจัดท าประเมิน
ความสามารถรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนวนัจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป รวมทัง้ไดจ้ดัท า
แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S.Person) ที่อยู่นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จ ัดการการจัด
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ที่จะท าการจองซื้อแล้ว โดยผู้จดัการ
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะต้องมีการควบคุมการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์
บนัทึกเทปที่รดักุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมตีัวตนของลูกค้าได้ และผู้จองซื้อต้อง
ยนืยนัว่าได้ศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในหนังสอืชีช้วน หรอืเอกสารสรุป
ข้อมูลส าคญัของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยินยอมผูกพนัตาม
หนังสอืชี้ชวนของหลกัทรพัย์ดงักล่าว ก่อนการส่งค าสัง่จองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยผู้
จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ 
ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายต้องจดัใหม้หีนงัสอื
ชี้ชวนและเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) 
ของผู้ผู้จ ัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจดัจ าหน่าย โดยผู้จ ัดการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะตอ้งปฏบิตัติามเกณฑ ์ดงันี้ 
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- ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตอ้งตดิต่อผูจ้อง
ซือ้ในการด าเนินการการจองซือ้หลกัทรพัยผ์่านโทรศพัทบ์นัทกึเทป เพื่อเป็นหลกัฐานการจอง
ซื้อ โดยระบุ จ านวนหุ้นที่จ ัดสรร ราคาที่เสนอขาย จ านวนเงินที่ต้องช าร ะ การฝากหุ้น 
ช่องทางและวนัที่ต้องช าระราคา และแจ้งใหท้ราบว่าผู้จองซื้อสามารถศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบั
การเสนอขายหุน้ในหนังสอืชีช้วนผ่านเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจดัจ าหน่าย หรอืผ่าน www.sec.or.th  

- ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตอ้งตรวจสอบ
ตวัตนของผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป เช่น การสอบถามเลขทีบ่ญัชทีีผู่จ้องซือ้มกีบั
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย หรอืบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืวนั
เดือนปี เกิด หรือธนาคารที่ใช้ช าระราคา โดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ 
(Automatic Transfer System หรอื ATS) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่าย หรอืชื่อผูแ้นะน าการลงทุน เป็นตน้  

- ผูจ้องซือ้ตอ้งยนืยนัทางวาจาว่าไดศ้กึษาและเขา้ใจขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนในหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของหลกัทรพัย์ (Executive Summary) เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ยอมรบัความเสีย่งในการลงทุน และยินยอมผูกพนัตามหนังสอืชี้ชวนของ
หลกัทรพัยด์งักล่าว 

- ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย เมื่อรับ
ค ายนืยนัพรอ้มรายละเอยีดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ต้องบนัทกึค าสัง่การจอง
ซือ้ผ่านระบบทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจดัเตรยีมให ้โดยระบบ
จะแสดงขอ้มูลการจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป ชื่อผู้แนะน าการลงทุน วนัและเวลา
บนัทกึการจองซือ้ผ่านระบบ  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผู้
จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะต้อง
กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่
ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้” และกรอกขอ้มลู
ใน  “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” โดยแนบ
เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบ
จองซือ้หุน้ดว้ย 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1  

- กรณีจองซือ้ผ่านการกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9:00 
– 16:00 น. ของวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2564  

- กรณีจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 
9:00 – 16:00 น. ของวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2564  

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีจ่องซือ้ โดยวธิชี าระเงนิมดีงันี้  

- หากท าการจองซือ้ในวนัที ่27 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00 น.  ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงนิ
ค่าจองซือ้โดยช าระเป็น (1) การโอนเงนิ (2) การโอนเงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตั ิ(Automatic 
Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ 
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ดร๊าฟท ์โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ดร๊าฟท ์โดยจะตอ้งลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่27 ตุลาคม 2564 แต่ตอ้ง
หลงัจากวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัแลว้ และตอ้งสามารถเรยีก
เกบ็เงนิได้จากส านักงานหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการนับแต่วนัจองซือ้
เท่านัน้ โดยหากช าระเป็นเชค็ให้ลงวนัที่ 27 ตุลาคม 2564 เท่านัน้ และช่ือเจ้ำของเชค็ต้อง
เป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซ้ือเท่ำนัน้ และหากช าระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัที่
ภายหลงัหนงัสอืชีช้วนมผีลใชบ้งัคบั แต่ไม่เกนิวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ทัง้นี้ การช าระเงนิค่าจอง
ซื้อเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชธีนาคารทีผู่้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ก าหนด พร้อมทัง้เขยีนชื่อ 
นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงั (4) การหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขาย
หลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ หรือ (5) การช าระด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

- ฝาก/โอนเงนิผ่านระบบ Bill-Payment เท่านัน้ 
- ฝาก/โอนเงนิครัง้เดยีวต่อ 1 ใบจองซือ้ 
- ผูจ้องซือ้ต้องใชใ้บน าฝากแบบ Bill Payment โดยกรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนพรอ้มระบุ Ref.1 
เป็นเลขทีบ่ตัรประชาชน 13 หลกั และกรุณาระบุหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดใ้น
แบบฟอรม์ 

- ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถา้ม)ี 
- หากท าการจองซื้อวนัที่ 28-29 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 – 16:00 น. ผู้จองซื้อจะต้องช าระค่า

จองซื้อด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมตัิ (Automatic Transfer 
System หรอื ATS) หรอืการหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ เท่านัน้  

ทัง้นี้ การช าระเงนิค่าจองซือ้ผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื 
ATS) และการหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ จะกระท าไดเ้ฉพาะผูจ้องซือ้ทีไ่ด้เปิด
บญัชเีพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 ทีไ่ดด้ าเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อช าระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมตั ิและระบบการ
โอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 

(ง) ผู้จองซื้อที่ช าระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic 
Transfer System หรอื ATS) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงนิค่าจองซือ้ หรอืขดีคร่อมและสัง่ 
จ่ายเชค็ เขา้บญัชจีองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 ก าหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อ และเลขที่บญัชจีองซือ้ได้จากผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจดัจ าหน่าย โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายจะเป็นผูท้ าการ
โอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในส่วนของตนเขา้บญัชจีองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ภายหลงัจาก
การจองซือ้ต่อไป  

(จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารช าระ
ค่าจองซื้อหุน้สามญัตามขอ้ (ค) มายื่นความจ านงขอจองซื้อและช าระเงนิได้ทีผู่้จดัการการจดัจ าห น่าย
และรับประกันการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที่ 27 
ตุลาคม 2564 ถงึวนัที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยในการจองซือ้เจา้หน้าทีท่ีร่บัจองซือ้จะลงลายมอืชื่อ รบัจอง
เพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
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(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจ านงในการจองซื้อและได้ช าระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลกิการจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได้
ทัง้นี้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 มสีทิธยิกเลกิการ
จองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้รวมถงึมสีทิธยิกเลกิการจองซือ้ หาก
ตรวจสอบพบรายชื่อของผูจ้องซือ้ตรงกบัรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนดตามกฎหมายป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(ช) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 จะน าเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ 
หรอื ดร๊าฟท์ของผูจ้องซือ้ทุกรายเขา้บญัชขีองผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเพื่อ
เรยีกเกบ็เงนิ และจะตดัสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายทีธ่นาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิตาม
เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟทท์ีไ่ดเ้รยีกเกบ็เงนิครัง้แรก และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายจะด าเนินการโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนใหแ้ก่บรษิทัฯ ต่อไป 

(ซ) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะรบัเงนิคนืค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบ
ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกทีม่ชีื่อ เลขทีบ่ญัช ีประเภทบญัช ีชื่อสาขา และเลขทีส่าขา ซึง่
ไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยชื่อของเจา้ของบญัชตีอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซือ้เท่านัน้ (ในกรณีที่
ใบจองซือ้ก าหนดใหผู้จ้องซือ้สามารถระบุการรบัเงนิคนืค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารได)้ 

(ฌ) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงการ
จดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เนื่องจากไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซือ้หรอืผูจ้องซือ้รายใดรายหนึ่ง
ไม่ด าเนินการช าระเงนิภายในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี้ การด าเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 แต่เพยีงผูเ้ดยีว  

(ญ) ข้อก าหนดอื่น ๆ เกี่ยวกบัการจองซื้อหุ้นสามญัให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเงื่อนไข  
ทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 อาจก าหนดเพิม่เตมิส าหรบั
ลกูคา้ของตน 
 

 
6.8  กำรจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรพัยเ์กินกว่ำจ ำนวนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 

6.8.1  ส ำหรบับุคคลตำมดลุยพินิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

ในกรณีทีม่กีารจองซือ้หุน้สามญัเกนิกว่าจ านวนหุน้สามญัที่เสนอขายแก่บุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2 ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายในส่วนของตนตามทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 6.2 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัสรรหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6.6 ส าหรบัผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ได้
รบัการจดัสรร หรอืไดร้บัการจดัสรรน้อยกว่าจ านวนทีจ่องซือ้ จะไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้ตามรายละเอยีดในขอ้ 6.9   

6.8.2 ส ำหรบัผูมี้อปุกำรคณุของบริษทัฯ 

ในกรณีทีก่ารจองซือ้หุน้สามญัเกนิกว่าจ านวนหุน้สามญัทีเ่สนอขายแก่ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ ตามทีร่ะบุไว้
ในขอ้ 1.2 ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัสรรหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6 ส าหรบัผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร 
หรอืไดร้บัการจดัสรรน้อยกว่าจ านวนทีจ่องซือ้ จะไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้ตามรายละเอยีดในขอ้ 6.9  

6.8.3 ส ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรอืพนักงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
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ในกรณีที่การจองซือ้หุน้สามญัเกนิกว่าจ านวนหุน้สามญัที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงาน
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2 ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดั
จ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัสรรหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6 
ส าหรบัผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบัการจดัสรร หรอืได้รบัการจดัสรรน้อยกว่าจ านวนที่จองซื้อ จะได้รบัคนืเงนิค่าจองซื้อตาม
รายละเอยีดในขอ้ 6.9  
6.9 วิธีกำรคืนเงินค่ำจองซ้ือหลกัทรพัย ์

ผู้จ ัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามแต่ละกรณีที่ระบุด้านล่าง เว้นแต่
บทบญัญตัขิองกฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

6.9.1 กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นสำมญั 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายรายทีเ่ป็นผูร้บั
จองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัรายนัน้ๆ จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ โดยไม่มดีอกเบีย้ 
และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้ผ่านตนและทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้น
ใบจองซือ้ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

ประเภทผูจ้องซ้ือ ช่องทำงกำรคืนเงิน 
ระยะเวลำคืนเงิน นับจำกวนั
ส้ินสดุระยะเวลำกำรจองซ้ือ 

ผูจ้องซื้อเป็นผูใ้ชบ้รกิารของ 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

 น าเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของลกูคา้  
ผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS) หรอื 

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ 

(ยกเวน้การจองซื้อผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย 

จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ฉพาะ ธนาคารกรุงศรอียุธยา 

จ ากดั (มหาชน), ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั 

(มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย 

จ ากดั (มหาชน), ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน), 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)) 

ภายใน 5 วนัท าการ 

ผูจ้องซื้อไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารของผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ 
หรอื 

ภายใน 7 วนัท าการ 

 เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญัตามชือ่ทีร่ะบไุว้
ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่
ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ 

ภายใน 10 วนัท าการ 

 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรบัคนืเงนิค่าจองซื้อโดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายรายทีม่หีน้าทีค่นืเงนิค่าจองซือ้ จะคนืเงนิค่าจอง
ซือ้โดยวธิโีอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัทีเ่ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยของผูจ้องซือ้โดยชื่อผูจ้องซือ้จะต้องเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อเจา้ของบญัชเีงนิฝากเท่านัน้ (ยกเวน้การจองซือ้
ผ่านบริษัทหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ได้เฉพาะ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) , ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย 
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จ ากดั (มหาชน), ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน), ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทยธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมไิด้แนบส าเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มชีื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัชเีงนิฝาก หรอืส าเนา
แสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบญัช ี(Bank Statement) พร้อมทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องมากบัใบจองซือ้ 
หรือในกรณีที่ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ไม่สามารถด าเนินการคืนเงนิค่าจองซื้อ โดยวิธกีารโอนเงนิเขา้บญัชี เงนิฝาก
ธนาคารประเภทออมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัทีเ่ปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
รายที่มหีน้าที่คนืเงนิค่าจองซื้อ จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อเป็นเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบจองซือ้  

 ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรับคืนเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือในกรณีที่ผู้จ ัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ไม่สา มารถ
ด าเนินการคืนเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก และด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อเป็นเช็คแทน ผู้จองซื้อจะต้องเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนื
เงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักล่าว นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายรายทีม่หีน้าทีต่อ้งคนื
เงนิค่าจองซือ้แต่ไม่สามารถจดัส่งคนืไดโ้ดยถูกตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว จะต้องช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 
ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยค านวณจากจ านวนเงิน ค่าจองซื้อหุ้นสามญัที่ไม่ได้รบัการจดัสรรนับจากวนัที่พ้นก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีผู่จ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้แลว้ อย่างไรกด็ ีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดม้กีารสง่เชค็
คนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บั
คนืเงนิค่าจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป 

 ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืการสญูหายในการจดัส่งเชค็ 
ซึง่ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ดงักล่าว เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ขอ้มูลบญัชธีนาคาร หรอืขอ้มูลอื่นๆ ไม่ชดัเจนหรอืไม่
ครบถ้วน ผูจ้ดัการ   การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักล่าว
จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากกรณีดงักล่าว 

6.9.2 กรณีผูจ้องซ้ือได้รบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัไม่ครบตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจองซ้ือ 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย รายทีเ่ป็น
ผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซือ้รายนัน้ๆ จะด าเนินการคนื
เงนิค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ย และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรหุน้สามญัครบตามจ านวนทีจ่องซือ้ ตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

ประเภทผูจ้องซ้ือ ช่องทำงกำรคืนเงิน 
ระยะเวลำคืนเงิน นับจำกวนั
ส้ินสดุระยะเวลำกำรจองซ้ือ 

ผูจ้องซื้อเป็นผูใ้ชบ้รกิารของผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

 น าเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของลกูคา้ ผ่านระบบการโอนเงนิ
อตัโนมตั ิ(ATS) หรอื 

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ (ยกเวน้

การจองซื้อผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ไดเ้ฉพาะ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร

ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

ภายใน 5 วนัท าการ 
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ประเภทผูจ้องซ้ือ ช่องทำงกำรคืนเงิน 
ระยะเวลำคืนเงิน นับจำกวนั
ส้ินสดุระยะเวลำกำรจองซ้ือ 

(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกสกิร

ไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน), 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทย

ธนชาต จ ากดั (มหาชน)) 
ผูจ้องซื้อไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิาร
ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ หรอื ภายใน 7 วนัท าการ 

 เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญัตามชือ่ทีร่ะบไุวใ้นใบ
จองซื้อ และส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้น
ใบจองซื้อ 

ภายใน 10 วนัท าการ 

 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เลอืกรบัคนืเงนิค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายรายทีม่หีน้าทีค่นืเงนิค่าจองซือ้ จะคนืเงนิค่าจอง
ซือ้ในสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรโดยวธิโีอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัที่
เปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ โดยชื่อผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัชือ่เจา้ของบญัชเีงนิฝาก
เท่านัน้ (ยกเวน้การจองซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ฉพาะ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั 
(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน), ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมไิด้แนบส าเนาสมุดเงนิฝากหน้าที่มชีื่อผู้จองซื้อและเลขที่บญัชเีงนิฝาก หรอืส าเนา
แสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบญัช ี(Bank Statement) พร้อมทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องมากบัใบจองซือ้ 
หรอืในกรณีทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อในส่วนทีไ่ม่ได้รบัการจดัสรร โดยวธิกีาร
โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์หรอืบญัชกีระแสรายวนัที่เปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ไทยของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรอืผูจ้ดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายรายทีม่หีน้าทีค่นืเงนิค่าจองซือ้ จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร
ให้แก่ผู้จองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบจองซือ้  

 ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกรับคืนเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือในกรณีที่ผู้จ ัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถ
ด าเนินการคนืเงนิโดยโอนเขา้บญัชเีงนิฝาก และด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ในสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรเป็นเชค็แทน ผู้
จองซือ้จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านักหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ใน
กรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามญัในส่วนทีไ่ม่ได้รบัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ดงักล่าว นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรอืผู้จดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายรายทีม่หีน้าทีค่นืเงนิค่าจองซือ้จะตอ้งช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัทีไ่ม่ได้รบัการจดัสรรนับจากวนัทีพ่้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถงึ
วนัทีผู่จ้องซือ้หุน้ไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร อย่างไรกด็ ีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดม้ี
การส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบจองซือ้
โดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่าจองซือ้ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มี
สทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป 



  บริษทั เบริล 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นที ่3.6 หน้าที ่33  

 ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืการสญูหายในการจดัส่งเชค็ 
ซึง่ไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและ ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ดงักล่าว เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ขอ้มูลบญัชธีนาคาร หรอืขอ้มูลอื่นๆ ไม่ชดัเจนหรอืไม่
ครบถ้วน ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักล่าวจะ
ไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากกรณีดงักล่าว 

6.9.3 กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นเน่ืองมำจำกกำรท่ีไม่สำมำรถเรียกเกบ็เงินค่ำจองซ้ือหุ้นตำมเชค็ท่ี
จ่ำยค่ำจองซ้ือหุ้น หรอืเน่ืองจำกกำรปฏิบติัผิดเง่ือนไขกำรจองซ้ือ 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ทีเ่ป็นผู้รบัจอง
ซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรรรายนัน้ๆ จะด าเนินการคนืเชค็ค่าจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บั
การจดัสรรหุน้สามญั อนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัตามเชค็ค่าจองซือ้หุน้สามญั โดยผู้
จองซื้อจะต้องติดต่อขอรบัเช็คฉบบัดงักล่าวคืนจากผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรือผู้จดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักล่าว ภายใน 7 วนั นับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ หากผูจ้องซือ้ไม่ท า
การติดต่อขอรบัเชค็ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย และผู้จดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายรายทีเ่ป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรรรายนัน้ๆ จะจดัสง่เชค็คนืใหแ้ก่
ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบจองซือ้ 

ทัง้นี้ หากผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัอนัเนื่องมาจากการปฏบิตัผิดิเงื่อนไขในการจองซือ้ ผูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายรายทีเ่ป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจาก
ผูจ้องซือ้ทีป่ฏบิตัผิดิเงื่อนไขการจองซือ้ดงักล่าว จะด าเนินการใหม้กีารคนืเงนิค่าจองซือ้ตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจอง
ซือ้ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

ประเภทผูจ้องซ้ือ ช่องทำงกำรคืนเงิน 
ระยะเวลำคืนเงิน นับจำกวนั
ส้ินสดุระยะเวลำกำรจองซ้ือ 

ผูจ้องซื้อเป็นผูใ้ชบ้รกิารของผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

 น าเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของลกูคา้ ผ่านระบบการโอนเงนิ
อตัโนมตั ิ(ATS) หรอื 

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ(ยกเวน้
การจองซื้อผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ไดเ้ฉพาะ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร
ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกสกิร
ไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน), 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทย
ธนชาต จ ากดั (มหาชน)) 

ภายใน 5 วนัท าการ 

ผูจ้องซื้อไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิาร
ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ (ยกเวน้
การจองซื้อผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ไดเ้ฉพาะ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร
ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกสกิร
ไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน), 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทย
ธนชาต จ ากดั (มหาชน)) หรอื 

ภายใน 7 วนัท าการ 



  บริษทั เบริล 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

 สว่นที ่3.6 หน้าที ่34  

ประเภทผูจ้องซ้ือ ช่องทำงกำรคืนเงิน 
ระยะเวลำคืนเงิน นับจำกวนั
ส้ินสดุระยะเวลำกำรจองซ้ือ 

 เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญัตามชือ่ทีร่ะบไุวใ้นใบ
จองซื้อ และส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้น
ใบจองซื้อ 

ภายใน 10 วนัท าการ 

 

โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านักหกับญัชี
หรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี 

6.9.4 กรณีมีกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้น 

(ก) ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.3 เงื่อนไขในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์บรษิทัฯ และ/หรอื
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่ายใชส้ทิธยิกเลกิเสนอขายหุน้สามญั และจดัจ าหน่าย
หุน้สามญั ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดใ้ชส้ทิธยิกเลกิการจองซือ้หุน้สามญัทนัท ี

(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ท าให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับ และ/หรือหยุดการเสนอขาย
หลกัทรพัย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสทิธิที่จะยกเลิกการจองซื้อ
หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้จะต้องแจง้ความประสงคต่์อผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยซ์ึง่เ ป็นผู้รบัจองซือ้ตามที่
ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จ ัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 รายที่รบัจองซือ้หุน้สามญัจากผู้จองซื้อที่ยกเลกิการจองซื้อหลกัทรพัยด์งักล่าว จะ
ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายนัน้ๆ ตามชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบ
จองซือ้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านักหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้
ม)ี ตามช่องทางการคนืเงนิดงันี้ 

ประเภทผูจ้องซ้ือ ช่องทำงกำรคืนเงิน 

ระยะเวลำคืนเงิน นับจำกวนั
ยกเลิกกำรเสนอขำยหรือวนัท่ีผู้
จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยไ์ด้รบัแจ้ง
ยกเลิกกำรจองซ้ือจำกผูจ้องซ้ือ 

ผูจ้องซื้อเป็นผูใ้ชบ้รกิารของผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

 น าเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของลกูคา้ ผ่านระบบการโอน
เงนิอตัโนมตั ิ(ATS) หรอื 

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ 
(ยกเวน้การจองซื้อผ่านบรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ฉพาะ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั 
(มหาชน), ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน), 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน), 
ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน), ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย 
จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 
(มหาชน)) 

ภายใน 5 วนัท าการ 

ผูจ้องซื้อไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิาร
ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

 โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารตามทีร่ะบุไว ้ ในใบจองซื้อ 
หรอื 

ภายใน 7 วนัท าการ 

 เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญัตามชือ่ทีร่ะบไุวใ้น
ใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ที่
ระบุไวใ้นใบจองซื้อ 

ภายใน 10 วนัท าการ 
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ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักล่าว
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรือผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย รายที่มีหน้าที่
รบัผดิชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าวจะต้องช าระดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยค านวณจาก
จ านวนเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรนบัจากวนัทีพ่น้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถงึวนัทีผู่จ้องซือ้ไดร้บั
ช าระคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญั อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่าจองซือ้เขา้บญัชธีนาคารของผูจ้อง
ซือ้ผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอื โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้อง
ซือ้ตามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจอง
ซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบัเงนิค่าจองซื้อคนืแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกร้องดอกเบีย้
และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป และจะไม่เรยีกรอ้งใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยร์บัผดิใดๆ จากการยกเลกิการเสนอ
ขายหรอืการจดัจ าหน่ายหุน้สามญัแต่อย่างใด  

หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ หรอืการสญูหายในการจดัส่งเชค็ ซึง่ไม่ใช่
ความผดิของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักล่าว 
เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ขอ้มูลบญัชธีนาคาร หรือขอ้มูลอื่นๆ ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย จะไม่รบัผดิชอบต่อ
ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากกรณีดงักล่าว 

6.10 วิธีกำรส่งมอบหลกัทรพัย ์

ปจัจุบนั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์”) ไดต้กลงรบัหน้าทีเ่ป็น
นายทะเบยีนหุ้นสามญัให้กบับรษิัทฯ และให้บรกิารรบัฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครัง้นี้ กล่าวคอื ผู้จองซื้อ
สามารถใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอใหน้ าหุน้สามญัทีต่นไดร้บัการจดัสรรเขา้สู่ระบบซื้อขายแบบไรใ้บ
หุ้น (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯ เริม่ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่แตกต่างกบักรณีทีผู่จ้องซือ้
ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ ซึง่ผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหุน้สามญัไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์จนกว่าจะไดร้บัใบหุน้  

ในการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (Scripless 
System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุน้สามญัไว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์ ซึ่งผู้จองซื้อมบีญัชซีื้อขาย
หลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์ฝากหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุ้นสามญัที่
บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัอยู่และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่
สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุน้สามญัทีผู่จ้อง
ซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รบัการจดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัทีไ่ด้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้
ทนัททีีต่ลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในกรณีทีผู่จ้อง
ซื้อเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกบัชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขาย
หลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าว มฉิะนัน้แลว้ บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการฝากหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ตามขอ้ 6.10 (2) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน  

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (Scripless 
System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 กรณีนี้บรษิทัฯ 
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จะด าเนินการน าหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจัดสรรฝากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึ
ยอดบญัชจี านวนหุน้สามญัตามจ านวนทีผู่จ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิ
เลขที ่600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้ละหากผูจ้อง
ซือ้ตอ้งการถอนหุน้สามญัออกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ผูจ้องซือ้สามารถตดิต่อได้
ที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ ซึ่งจะมคี่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัตามอตัราที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ก าหนด 
ทัง้นี้ การถอนหุ้นสามญัที่ฝากไวใ้นบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 จะต้องใชเ้วลาในการ
ด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซื้อที่น าฝากในบญัชดีงักล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามญัได้ทนัภายในวนัที่หุ้ น
สามญัของบรษิทัฯ เริม่ท าการซือ้ขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะสง่
มอบใบหุน้ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อทีอ่ยู่ทีร่ ะบุไวใ้นใบจอง
ซือ้หุน้ ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี้ ผูจ้องซือ้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรจะ
ไม่สามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบัใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รบั
ภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัของบรษิทัไดเ้ริม่ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้นี้ หากผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ หรอืระบุไม่ชดัเจน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการ
ฝากหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ตามขอ้ 6.10 (2) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
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ส่วนท่ี 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

1. การเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์
1.1   การรบัรองความถกูต้องโดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูท่ี้ได้รบัหมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสาย

งานบญัชีและการเงิน 

ขำ้พเจำ้ในฐำนะกรรมกำรบรหิำรหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผดิชอบสงูสุดในสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิของ
บรษิัททีอ่อกหลกัทรพัยไ์ดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วน และ
ดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรบรหิำรหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผดิชอบสงูสุดใน สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ
ของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์ ขำ้พเจ้ำขอรบัรองว่ำขอ้มูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็  ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผดิ 
หรอืไม่ขำดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกนี้ ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ 

(1)   งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำย
หลกัทรพัย์และหนังสอืชีช้วน ไดแ้สดงขอ้มลูอย่ำงถูกต้องครบถว้นในสำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ ผล
กำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้  

(2)   ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รบัผดิชอบต่อกำรจดัให้บริษัทฯ มีระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ได้
เปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเ่ป็นสำระส ำคญัทัง้ของบรษิทัฯ อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแลว้ รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้ี
กำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว 

(3)   ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบต่อกำรจดัใหบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมระบบดงักล่ำว และขำ้พเจ้ำได้แจ้งขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที่ล่ำสุดที่มีต่อ
ผูส้อบบญัชแีละกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ แลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและกำรเปลีย่นแปลงที่
ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มชิอบที่อำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
 

ลายมือช่ือ 

1. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบรหิำร 

 

2. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร  

 

3. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์
แมน 

กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำย
งำนพฒันำธุรกจิ (ต่ำงประเทศ) 

 
 

4. นำยวศนิ ศรศีุกร ี กรรมกำร / ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำย
งำนขำย Solution 

 
 

5. นำงสภุตัรำ สมิธำรำแกว้ ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนบญัชแีละ
กำรเงนิ 

 

นายอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ

นายชอน เพลเยอร ์วูลฟ์แมน 

นายวศนิ ศรศีกุร ี

นางสภุตัรา สมิธาราแกว้ 

นางสาวนธิินาถ สนิธุเดชะ 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 4 หนา้ที่ 3 

1.2 การรบัรองความถกูต้องโดยกรรมการรายอ่ืนนอกจาก 1.1 

ขำ้พเจำ้ในฐำนะกรรมกำรของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยร์ำยอื่นนอกจำก 1.1 ไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดง
รำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนแลว้ และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะ กรรมกำรของบรษิทัที่
ออกหลกัทรพัย ์ขำ้พเจำ้ไมม่เีหตุอนัควรสงสยัว่ำ ขอ้มลูดงักล่ำวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอื
ขำดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง 

 

ลายมือช่ือ 

1. นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์ ประธำนกรรมกำรบ  
 

2. นำยตรขีวญั บุนนำค กรรมกำรอสิระ /  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

 
 

3. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ กรรมกำรอสิระ /  
กรรมกำรตรวจสอบ  

 

4. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธินพฒัน์ กรรมกำรอสิระ /  
กรรมกำรตรวจสอบ  

 

5. นำยกำนต ์ปุญญเจรญิสนิ กรรมกำร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์

นายตรขีวญั บนุนาค 

นายฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ 

นายอดุมศกัดิ ์อภชิาตธินพฒัน ์

นายกานต ์ปญุญเจรญิสนิ 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 4 หนา้ที่ 4 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

2. การรบัรองการปฏิบติัหน้าท่ีของท่ีปรกึษาการเงิน 
 

2.1 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
 

ขำ้พเจ้ำในฐำนะทีป่รกึษำทำงกำรเงนิของบรษิัททีอ่อกหลกัทรพัย ์ขอรบัรองว่ำขำ้พเจำ้ได้สอบทำนขอ้มูลใน
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์และหนังสอืชี้ชวนฉบบันี้แล้ว และด้วยควำมระมดัระวงัในฐำนะที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ขอ้มลูดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำด
ขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 

 

                 ช่ือ       ต าแหน่ง                        ลายมือช่ือ 

1. นำยชำญชยั กงทองลกัษณ์ กรรมกำรอ ำนวยกำร 
 

_______________________________ 

2. นำงสำวสวุรรณี ลมิปนวงศแ์สน รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

_______________________________ 
 

นายชาญชยั กงทองลกัษณ ์

นางสาวสวุรรณ ีลมิปนวงศแ์สน 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่1 

1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 7 ก.ค. 64 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ / 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

1. นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์
 
ต ำแหน่ง: ประธำนกรรมกำร 
 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่
17 สงิหำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bachelor Degree, Business 
Administration, University 
of Southern California 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที ่71/2551 

- หลกัสตูร Corporate 
Governance for Capital 
Market Intermediaries 
(CGI) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที ่13/2559 

- หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำ- 
ณำจกัร (วปอ.) รุ่นที ่51 จำก
วทิยำลยัป้องกนัรำชอำ- 
ณำจกัร สถำบนัวชิำกำร
ป้องกนัประ- 
เทศ 

- หลกัสตูรวทิยำกำรตลำดทุน 
(วตท.) รุ่นที ่9 จำกสถำบนั
วทิยำกำรตลำด-ทุน 

5.33 
 

ไมม่ ี 2561 – ปจัจุบนั 
 

ประธำนกรรมกำร บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร /
กรรมกำรบรหิำร / 
ประธำนกรรมกำร- 
บรหิำรควำมเสีย่ง 

บรษิทั ดบับลวิพ ีเอน็
เอนรย์ี ่จ ำกดั(มหำชน) 

พลงังำนและ
สำธำรณูปโภค 

2556 – ปจัจุบนั กรรมกำร / กรรมกำร
สรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บรษิทั เอสวไีอ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ใหบ้รกิำรแบบครบ
วงจรในกำรประกอบ
ผลติภณัฑป์ระเภท
วงจรไฟฟ้ำและ
ผลติภณัฑ์
อเิลก็ทรอนิกส์
ส ำเรจ็รปู 

2556 – ปจัจุบนั 
 

ประธำนกรรมกำร บรษิทัหลกัทรพัย ์
ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั
(มหำชน)  

หลกัทรพัย ์

2544 – ปจัจุบนั กรรมกำร / กรรมกำร
ตรวจสอบ / 
คณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนและ 
สรรหำ 

บรษิทั เฟรเซอรส์ 
พอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
(เดมิชือ่ บรษิทั ไท
คอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ำกดั
(มหำชน)) 

โรงงำนและคลงัสนิ 
คำ้ใหเ้ช่ำ 



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่2 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 7 ก.ค. 64 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ / 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 

 - หลกัสตูร ผูบ้รหิำรระดบัสงู
ดำ้นกำรคำ้ กำรพำณชิย ์
(Tepcot) รุ่นที ่5 จำกสถำบนั
วทิยำกำรกำรคำ้   

2543 – ปจัจุบนั กรรมกำร  บรษิทั ออิอน ธน
สนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

สนิเชือ่รำยย่อย 

2536 – ปจัจุบนั 
 

กรรมกำร / 
ผูอ้ ำนวยกำรบรหิำร  

บรษิทั ทร ูคอร์
ปอเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 

สือ่สำร 

2. นำยตรขีวญั บุนนำค 
 
ต ำแหน่ง: 
กรรมกำรอสิระ / ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่
17 สงิหำคม 2561 

63 - Master Degree, Business 
Administration/ 
Management Science, 
University of North Texas, 
USA 

- ปรญิญำตร ีคณะบญัช/ีบญัช ี
มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่น 12/2544 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิ

ไมม่ ี ไมม่ ี 2561 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ / 
ประธำนกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2562 – ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร  บรษิทั เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต์ี้ อนิดสัเท
รยีล รที เมนเนจเมน้ท ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

ผูจ้ดักำรกองทรสัต์ 
(FTREIT - ทรสัต์
เพือ่กำรลงทุนใน
อสงัหำรมิทรพัย ์
และสทิธกิำรเช่ำ
อสงัหำรมิทรพัย ์
เพือ่อุตสำหกรรม 
เฟรเซอรส์ พรอ็พ
เพอรต์ี)้ 

2555 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอม็เมอรลัด ์
เบย ์รสีอรท์ จ ำกดั 

โรงแรม 

2555 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เอม็เมอรลัด ์
เบย ์วลิล่ำ จ ำกดั 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่
ขำยหรอืใหเ้ช่ำ 



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่3 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 7 ก.ค. 64 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ / 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่น 58/2549 

- หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่น 27/2560 

2549 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  
 

บรษิทั สยำม
อุตสำหกรรมเกษตร
และอำหำร จ ำกดั
(มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำย
อำหำรและเครือ่งดืม่ 

2549 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ตรวีรรณตรำ 
จ ำกดั  

ด ำเนินกำรพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์
เพือ่ขำยและเช่ำ  

2542 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั โกลด ์
มำสเตอร ์จ ำกดั 
(มหำชน) 

ผลติและจ ำหน่ำย
เครือ่งประดบัทอง 

2541 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  
 

บรษิทั เอสวไีอ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ใหบ้รกิำรแบบครบ
วงจรในกำรประกอบ
ผลติภณัฑป์ระเภท
วงจรไฟฟ้ำและ
ผลติภณัฑ์
อเิลก็ทรอนิกส์
ส ำเรจ็รปู 

2547 – 2562 กรรมกำรอสิระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำร / 
กรรมกำร 
ก ำหนดค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรบรหิำร 
ควำมเสีย่ง 

บรษิทั เฟรเซอรส์ 
พอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั(มหำชน)  
(เดมิชือ่ บรษิทั ไท
คอน อนิดสัเทรยีล 
คอนเน็คชัน่ จ ำกดั
(มหำชน)) 

โรงงำนและ
คลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ 



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่4 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 7 ก.ค. 64 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ / 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

2551 – 2559 กรรมกำร  บรษิทั ไทคอน โลจิ
สตคิส ์พำรค์ จ ำกดั 

คลงัสนิคำ้ใหเ้ช่ำ 

3. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ 
 
ต ำแหน่ง: 
กรรมกำรอสิระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ  
 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่
17 สงิหำคม 2561 

58 - MBA, Finance and 
International Business, 
สถำบนันณัฑติบรหิำรธุรกจิ
ศศนิทรแ์ห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- Bachelor Degree, Science, 
Electrical Engineering, 
University of Wisconsin-
Madison, USA 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที ่48/2548 

- หลกัสตูร Corporate 
Governance for Capital 
Market Intermediaries 
(CGI) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที ่2/2558 

 
 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2561 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ  

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2563 – ปจัจุบนั กรรมกำร สมำคมบรษิทัจดักำร
ลงทุน 

หลกัทรพัยป์ระเภท
กำรจดักำรลงทุน 

2563 – ปจัจุบนั กรรมกำรอุทธรณ์ 
ประเภทธุรกจิ 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ศนูยก์ลำงกำรซื้อ
ขำยหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีน 

2560 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั แมซ็ซิง่ แมก็ซิ
ไมซ์โซลชู ัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ใหเ้ช่ำสตูดโิอและ
อุปกรณ์เพือ่ผลติ
ภำพยนต์ รำยกำร
โทรทศัน์ และ
โฆษณำ 

2558 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ / 
ประธำนกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

บรษิทั เอสไอเอสบ ี
จ ำกดั (มหำชน)  

สถำนศกึษำ 

2558 – ปจัจุบนั ประธำนเจำ้หน้ำที ่
บรหิำร  

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทำ
ลสิ จ ำกดั  

หลกัทรพัยจ์ดักำร 
กองทุน 

2558 – ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรอสิระ 

บรษิทั เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต์ี้ คอม
เมอรเ์ชยีล แอสเสท 
แมนเนจเมน้ท ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั  

ผูจ้ดักำรกอง REIT 



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่5 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 7 ก.ค. 64 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ / 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

2552–- ปจัจุบนั 
 

กรรมกำรอสิระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่
ธุรกจิหลกัทรพัย ์
จ ำกดั (มหำชน) 
 

ใหส้นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ
หลกัทรพัย ์

2548 – 2558 ประธำนเจำ้หน้ำที ่
บรหิำร 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุง
ศร ีจ ำกดั  

หลกัทรพัยจ์ดักำร 
กองทุน 

4. นำยอุดมศกัดิ ์ 
อภชิำตธินพฒัน์ 
 
ต ำแหน่ง: 
กรรมกำรอสิระ / ประธำน
กรรมกำรบรหิำร 
ควำมเสีย่ง 
 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่
17 สงิหำคม 2561 

41 - MBA, Boston University, 
USA  

- Bachelor of Science in 
Business Management, 
King’s College, University 
of London, UK 

- หลกัสตูร Executive 
Development Program 
(EDP) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่น 5/2553 

- หลกัสตูรผูน้ ำยุคใหมใ่น
ระบอบประชำธปิไตย (ปนป.) 
จำกสถำบนัพระปกเกลำ้ รุ่น 
6/2560 

- หลกัสตูรดำ้นวทิยำกำร
พลงังำน ส ำหรบันกับรหิำรรุ่น
ใหม ่(วพม.) จำกวทิยำลยั
พลงังำน รุ่น 6/2561 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2561 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ / 
ประธำนกรรมกำร 
บรหิำรควำมเสีย่ง  

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2562 – ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร บรษิทั ทำวซนัด ์คยี์
จ ำกดั 

ซสีเตมส ์อนิทเิกร
เตอร ์(System 
Integrator) 

2549 – ปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ฟำตมิำ อำร.์บ.ี
ด.ีเอส อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ำกดั 

ซสีเตมส ์อนิทเิกร
เตอร ์(System 
Integrator) 



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่6 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 7 ก.ค. 64 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ / 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่น 151/2561 

5. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ 
 
ต ำแหน่ง: 
กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบรหิำร 
 

ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่
23 กรกฎำคม 2557 

54 - ปรญิญำตร ีคณะอกัษรศำสตร์
บณัฑติ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- ปรญิญำโทดำ้นกำรสือ่สำร 
และประชำสมัพนัธ ์
มหำวทิยำลยับอสตนั 
สหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำโทกำรบรหิำรและ 
นโยบำยองคก์ร มหำวทิยำลยั
บอสตนั สหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำเอกกำรพฒันำองคก์ร
และบุคลำกร มหำวทิยำลยั
บอสตนั สหรฐัอเมรกิำ 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที ่148/2561 
 

7.08 ไมม่ ี
 

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2550 – ปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เอน็เอเบลิ 
พลสั จ ำกดั  

ทีป่รกึษำดำ้นกำร 
บรหิำรจดักำรองค ์
กรและทรพัยำกร 
บุคคล 
 



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่7 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 7 ก.ค. 64 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ / 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

6. นำยกำนต์ ปญุญเจรญิสนิ 
 
ต ำแหน่ง: 
กรรมกำร 
 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่
17 สงิหำคม 2561 
 

38 - MBA, Carroll School of 
Management, USA 

- Bachelor of Industrial 
Engineering – SIIT, 
Thammasat University 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที ่153/2561 
 

ไมม่ ี ม ี 2561 – ปจัจุบนั กรรมกำร  
 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2564 – ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ บรษิทั เอมโิก ้โฮลดิง้ 
จ ำกดั (มหำชน) 

ลงทุนในธุรกจิรบัจำ้ง
ผลติ, ฟำรม์โคนม, 
ดำ้นอำหำร และ
อสงัหำรมิทรพัย ์
 

2559 – ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ออพตมิมั 
เทคโนโลย ีจ ำกดั  

น ำเขำ้ ส่งออก ซื้อ 
ขำย เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์
ซอฟต์แวร ์อุปกรณ์  

2558 – ปจัจุบนั 
 

Managing Director บรษิทั เอน็จเินียร ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ำกดั 

ตวัแทนจ ำหน่ำย 
เครือ่งมอืแพทยแ์ละ
วทิยำศำสตร ์

2551 – 2558 Sales Director บรษิทั เอน็จเินียร ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ำกดั 

ตวัแทนจ ำหน่ำย 
เครือ่งมอืแพทยแ์ละ
วทิยำศำสตร ์
 

2547 – 2549 Leader Program 
Trainee 

ยนูิลเิวอร ์ประเทศ
ไทย 

จ ำหน่ำยสนิคำ้ 
อุปโภคบรโิภค 

7. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ
 
ต ำแหน่ง: 
กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

39 - Master of Management, 
Mahidol University 

- Master of Science in 
Electrical Engineering, 

40.15 ม ี 2552 – ปจัจุบนั กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร 
 

บรษิทั เอน็เอเบลิ 
พลสั จ ำกดั 

ทีป่รกึษำดำ้นกำร 
บรหิำรจดักำรองค ์



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่8 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 7 ก.ค. 64 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ / 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่
30 ตุลำคม 2552 
 

University of Southern 
California, USA  

- Bachelor of Science 
Electrical Engineering, 
University of Minnesota, 
USA 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่น 145/2561 

กรและทรพัยำกร 
บุคคล 

8. นำยวศนิ ศรศีุกร ี
 
ต ำแหน่ง: 
กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หน้ำทีส่ำยงำน 
ขำย โซลชูนั 
 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่
17 สงิหำคม 2561 

39 - Bachelor of Science 
Electrical Engineering, 
University of Southern 
California, USA 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่น 151/2561 

2.31 ไมม่ ี 2561 – ปจัจุบนั 
 

 
2561 – 2563 

 
 

2558 – 2561 

กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หน้ำทีส่ำยงำนขำย
โซลชูนั 
ประธำนเจำ้หน้ำที ่
ฝำ่ยพฒันำธุรกจิใน 
ประเทศ 
Account 
Development 
Director  

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2557 – 2558 ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยวำง 
แผนควำมตอ้งกำร
ประเทศไทยและ
เวยีดนำม 

บรษิทั เชยีงดำว 
วลัเล่ย ์จ ำกดั 

ผลติพชืผลทำงกำร 
เกษตรแบบออแก 
นิค ปลกูไมผ้ล ไม้
ยนืตน้ 



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่9 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 7 ก.ค. 64 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ / 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

2550 – 2557 Head of Demand 
Planning Thailand 
and Vietnam 

บรษิทั ไทรอมัพ ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เครือ่งแต่งกำย 

2548 – 2550 นกัวเิครำะห ์ บรษิทั แอคเซนเจอร ์
โซลชู ัน่ส ์จ ำกดั 

ทีป่รกึษำ 

9. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์
แมน 
 
 
ต ำแหน่ง: 
กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยพฒันำธุรกจิ - 
ระหว่ำงประเทศ 
 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่
17 สงิหำคม 2561 

49 - Bachelor of Science in 
zoology, University of 
Georgia, USA 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) จำกสมำคมส่งเสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) รุ่นที ่158/2562 

 
 

0.40 ไมม่ ี 2557 – ปจัจุบนั กรรมกำร / ประธำน
เจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยพฒันำ
ธุรกจิ - ระหว่ำง
ประเทศ 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2555 – 2557 Director of Services, 
Salesforce 

Levementum LLC เทคโนโลย ี

10. นำยสนัต ิผลวำรนิทร ์
 
ต ำแหน่ง: 
ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำน
เตบิโตทำงธุรกจิ 
 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่
15 มถุินำยน 2563 

40 - ปรญิญำโท คณะกำรจดักำร 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

- ปรญิญำตร ีวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2561 – ปจัจุบนั 
 

ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำย
งำนเตบิโตทำงธุรกจิ 

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2563 – 2563 
 

President บรษิทั รเีลชัน่ชพิ 
รพีบับลคิ จ ำกดั  

IT Solution 
Provider  

2562 – 2562 President บรษิทั วนัรฟู จ ำกดั  IT Solution 
Provider  

2558 – 2562 
 

Regional Sales 
Director 

Salesforce.com 
Singapore Limited 

IT Solution 
Provider  



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่10 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 7 ก.ค. 64 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ / 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

11. นำงสุภตัรำ สมิธำรำแกว้ 
 
ต ำแหน่ง: 
ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำน 
บญัชแีละกำรเงนิ 
 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่
1 กุมภำพนัธ ์2561 

50 - ปรญิญำโท คณะกำรจดักำร
วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ 
สำขำวชิำบญัช ี
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
 
 

0.25 ไมม่ ี 2561 – ปจัจุบนั 
 

2560 – 2561 

ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำย
งำนบญัชแีละกำรเงนิ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบญัช ี

บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2556 – 2560 ผูจ้ดักำรศนูยบ์รกิำร 
ลกูคำ้ 

บรษิทั ปนูซเีมนต์นคร
หลวง จ ำกดั(มหำชน) 

วสัดุก่อสรำ้ง 

2554 – 2556 ผูจ้ดักำรส่วนบรหิำร 
ลกูหนี้ 

บรษิทั ปนูซเีมนต์นคร
หลวง จ ำกดั(มหำชน) 

วสัดุก่อสรำ้ง 

2549 – 2554 ผูจ้ดักำรส่วนบรหิำร 
กำรเงนิ 

บรษิทั ปนูซเีมนต์นคร
หลวง จ ำกดั(มหำชน) 

วสัดุก่อสรำ้ง 

12. นำงสำวสลลิ แสวงรุจิ
ธรรม  
 
ต ำแหน่ง: 
ผูจ้ดักำรฝำ่ยบญัช ี
 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่ 
1 พฤศจกิำยน 2560 

30 - ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ 
สำขำวชิำบญัช ี
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่

ไมม่ ี ไมม่ ี 2560 – ปจัจุบนั 
 

ผูจ้ดักำรฝำ่ยบญัช ี บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2556 – 2560 ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัช ี
/ ผูช้่วยผูจ้ดักำร 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูิ
ไชย สอบบญัช ีจ ำกดั 

กำรตรวจสอบบญัช ี

13. นำยอนุสรณ์ เหล่ำรตัน
ไพบรูณ์ 
 
ต ำแหน่ง: 
ผูจ้ดักำรฝำ่ยบญัช ี
 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่ 
1 พฤศจกิำยน 2564 

30 - ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ 
สำขำวชิำบญัช ี
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

ไมม่ ี ไมม่ ี 2561 – ปจัจุบนั  เจำ้หน้ำทีบ่ญัชอีำวุโส บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2558 – 2560  ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชี
อำวุโส 

ส ำนกังำน อวีำย 
จ ำกดั 

กำรตรวจสอบบญัช ี

2556 – 2558  ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัช ี ส ำนกังำน อวีำย 
จ ำกดั 

กำรตรวจสอบบญัช ี



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่11 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 7 ก.ค. 64 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการ / 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

14. นำงสำวอญัชล ีอนิทร์
ธ ำรง 
 
ต ำแหน่ง: 
เลขำนุกำรบรษิทั 
 
ไดร้บักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที ่
1 กุมภำพนัธ ์2561 

43 - ปรญิญำตร ีคณะวทิยำกำร
จดักำร องักฤษธุรกจิ สถำบนั
รำชภฎัสวนดสุติ 

 
 

0.04 ไมม่ ี 2561 – ปจัจุบนั 
 

เลขำนุกำรบรษิทั บรษิทั เบรลิ 8 พลสั 
จ ำกดั (มหำชน) 

เทคโนโลย ี

2556 – 2561 เลขำนุกำรผูบ้รหิำร บรษิทั เอน็เอเบลิ 
พลสั จ ำกดั  

ทีป่รกึษำดำ้นกำร 
บรหิำรจดักำรองค ์
กรและทรพัยำกร 
บุคคล 



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที ่12 

1.2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการ  

1. แจง้มตแิละนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้ใหผู้บ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งรบัทรำบ พรอ้มทัง้ให้

ค ำปรกึษำและขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้แก่คณะกรรมกำรบรษิทัเกีย่วกบัระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ กฎหมำยและ

กฎเกณฑต่์ำงๆ และขอ้พงึปฏบิตัดิำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

2. จดัท ำและจดัเกบ็เอกสำร ดงันี้ 

2.1 ทะเบยีนกรรมกำร 

2.2 หนงัสอืเชญิประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั และรำยงำนประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั  

2.3 รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

2.4 หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

3. ด ำเนินกำรใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรจดัท ำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตำมขอ้ก ำหนด

ของกฎหมำย พรอ้มทัง้เกบ็รกัษำรำยงำนดงักล่ำว รวมถงึสง่ส ำเนำใหป้ระธำนกรรมกำรบรษิทั และประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจด็วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำนนัน้ 

4. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลู และรำยงำนสำรสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ดแูลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั และเป็นผูป้ระสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร พรอ้มทัง้

ใหข้ำ่วสำรและขอ้มลูแก่กรรมกำรในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถึงรำยงำนกำร

เปลีย่นแปลงทีม่นียัส ำคญัแก่กรรมกำรทรำบ 

6. ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดทรพัย ์รวมถงึกฎหมำยและขอ้บงัคบั
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. ด ำเนินกำรอื่นใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
 

1.3 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

รายช่ือกรรมการ บริษทัฯ 

1. นำยชชัวำลย ์เจยีรวนนท ์ C 
2. นำยตรขีวญั บุนนำค AC, ID 
3. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ  A, ID 
4. นำยอุดมศกัดิ ์อภชิำตธนพฒัน์ AC, ID 
5. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ D, M 
6. นำยกำนต ์ปญุญเจรญิสนิ D 
7. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ D, M 
8. นำยวศนิ ศรศีุกร ี D, M 
9. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน D, M 
10. นำยสนัต ิผลวำรนิทร ์ M 
11. นำงสภุตัรำ สมิธำรำแกว้ M 
12. นำงสำวสลลิ แสวงรุจธิรรม M 

หมำยเหต:ุ 
C = ประธำนกรรมกำร AC = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ A = กรรมกำรตรวจสอบ    
ID = กรรมกำรอสิระ  D = กรรมกำร   M = ผูบ้รหิำร 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดกรรมการของบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำที ่1 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

รายช่ือกรรมการ 
บริษทั เบริล 8 พลสั เวียดนาม 

จ ากดั  
Beryl 8 Plus, 

Inc. 
1. นำงสำวนิธนิำถ สนิธุเดชะ  D, AD 
2. นำยอภเิษก เทวนิทรภกัต ิ  D, AD 
3. นำยชอน เพลเยอร ์วลูฟ์แมน D, AD  

หมำยเหตุ: 
D = กรรมกำร AD = กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม   

 



  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำที ่1 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุการศึกษา / ประกาศนียบตัร 
ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

 

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา 
ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/  

องคก์ร /  
ประเภทการ
ด าเนินธรุกิจ 

1. นำงสำวกรกช วนสวสัดิ ์ 41  คณุวฒิุการศึกษา 
- ปรญิญำตร ีคณะวทิยำศำสตร์

ประยุกต์ สำขำวทิยำกำร
คอมพวิเตอร ์สถำบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลำ้พระนครเหนือ  

- ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ สำขำ
บญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  

ประกาศนียบตัร 
- ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยใน

ของประเทศ (CPIAT) 
ประวติัการอบรม 
- หลกัสตูร COSO 2013 ภำคทฤษฎี

และปฏบิตั ิ 
- หลกัสตูร IT Audit ของสภำวชิำชพี

บญัช ี 
- อบรมผูต้รวจสอบภำยใน CPIAT 
- โครงกำรด ำรงและปรบัปรุงคุณภำพ

งำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน 
- แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบั

มำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั 
- Asian Confederation of Institutes 

of Internal Auditors (ACIIA) 
Conference 2016 

- Leading IA in the ERA of Digital 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2559 – ปจัจุบนั บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั  ใหบ้รกิำร
ตรวจสอบภำยใน 

2546 – 2559  บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ำกดั  ใหบ้รกิำร
ตรวจสอบบญัชี
และตรวจสอบ

ภำยใน 



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง อายุ คณุวฒิุการศึกษา / ประกาศนียบตัร 
ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

 

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา 
ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั/  

องคก์ร /  
ประเภทการ
ด าเนินธรุกิจ 

Disruption  
- CAC SME Certificate  
- Transforming IA for the Digital 

Age  
- Introduction to COBIT 2019  
- CAR Forum 2019 
- Smart IA in The Digital World 

2020 
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เอกสารแนบ 4 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
 

 
แบบประเมินน้ีจดัท าโดยคณะกรรมการบริษทั  

 
ซ่ึงเป็นความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในองคก์ร
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เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่1 

การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดแนวทำง และมกีำรปฏบิตัทิี่

อยู่บนหลกัควำมซื่อตรง และกำรรกัษำจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินงำน ทีค่รอบคลุมถงึ 
1.1.1  กำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำวนั และกำรตัดสินใจในเรื่อง

ต่ำงๆ  
1.1.2  กำรปฏบิตัต่ิอคู่คำ้ ลกูคำ้ และบุคคลภำยนอก  

  บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบัแนวปฏบิตัทิีด่ ีโดยมกีำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
หลกัจรรยำบรรณและจรยิธรรมทีด่ใีนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั และจรรยำบรรณและ
ขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำน (Code of Conduct) ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน 
ซึ่งกล่ำวถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน โดยให้
ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิต่อควำมซื่อสตัย์สุจริตและเป็นธรรมต่อกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี 
รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำยอยู่บนหลักปฏิบตัิ
เกีย่วกบัจรรยำบรรณและจรยิธรรม ครอบคลุมทัง้กำรปฏบิตัหิน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับริษทั
และบุคคลภำยนอก 

1.2  มีข้อก ำหนดที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหำรและพนักงำน
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อตรงและรักษำจรรยำบรรณ ที่
ครอบคลุมถงึ 
1.2.1  มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) 

ส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนกังำน ทีเ่หมำะสม 
1.2.2  มีข้อก ำหนดห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบัติตนใน

ลกัษณะที่อำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
กบักิจกำร ซึ่งรวมถึงกำรห้ำมคอร์รปัชนัอนัท ำให้เกิด
ควำมเสยีหำยต่อองคก์ร 

1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมำะสมหำกมีกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนด
ขำ้งตน้ 

1.2.4  มกีำรสื่อสำรขอ้ก ำหนดและบทลงโทษขำ้งต้นใหผู้บ้รหิำรและ
พนักงำนทุกคนรบัทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำน

 
 

 บรษิทัมกีำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีนโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ นโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั นโยบำยและ
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ นโยบำยกำรคุ้มครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่
พนักงำนที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเกี่ยวกบักำรทุจริตหรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั หลกัจรรยำบรรณและจรยิธรรมทีด่ใีนกำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทั ฉบบัไดร้บัอนุมตัจิำกประธำนกรรมกำรบรษิทั และจรรยำบรรณและขอ้พงึปฏบิตัิ
ในกำรท ำงำน (Code of Conduct) ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน โดยก ำหนด
ห้ำมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนด ำเนินกำรหรือให้กำรสนับสนุนกำรทุจริต
คอรร์ปัชัน่ หรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์
ส่วนตนในทำงทีม่ชิอบ กรณีมรีำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้ บรษิทัก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผูพ้จิำรณำและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล
ของกำรท ำรำยกำร มกีำรก ำหนดช่องทำงกำรแจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสผ่ำนช่องทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือส่งจดหมำยมำยังที่อยู่ของบริษัท และมีกำร
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
ใหม่ ให้พนักงำนลงนำมรบัทรำบขอ้ก ำหนดและบทลงโทษเป็น
ประจ ำทุกปี รวมทัง้มีกำรเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่
พนกังำนและบุคคลภำยนอกไดร้บัทรำบ 

คุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่ผูร้ำยงำนเบำะแส รวมทัง้ไดม้กีำรสื่อสำรใหพ้นักงำน
หรือบุคคลภำยนอกรับทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท ระบบ BE-
CONNEXT กำรอบรมปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ เป็นต้น มกีำรก ำหนดบทลงโทษกรณีที่
พนักงำนมีกำรฝ่ำฝืนไว้ในขอ้บงัคบัเกี่ยวกบักำรท ำงำนและมกีำรสื่อสำรให้พนักงำน
รบัทรำบผ่ำนระบบ BE-CONNEXT ภำยในองคก์ร 

1.3 มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำม Code of 
Conduct 
1.3.1  กำรตดิตำมและประเมนิผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยในหรอืหน่วยงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัิ
(Compliance Unit) 

1.3.2  กำรประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิำรและพนกังำน 
1.3.3  กำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญที่เป็นอิสระจำกภำยนอก

องคก์ร 

 
 

 บริษัทมีกำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทและน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นประจ ำ มีกำรจัดตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (In-house) ในกำรติดต่อ
ประสำนงำน และตดิตำมกำรปรบัปรุง/แกไ้ขระบบกำรควบคุมภำยในตำมทีผู่ต้รวจสอบ
ภำยในอิสระให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งหำกพบกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยำบรรณ หรอืนโยบำยใหม้กีำรรำยงำนตรงต่อฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล รวมทัง้บรษิทัมี
กำรประเมนิกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน และมกีำรน ำหวัขอ้เกีย่วกบักำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผลกำร
ปฏบิตังิำนกรรมกำรประจ ำปี โดยมกีำรระบุไวใ้นแบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปี 
(Evaluation Assessment Form) ส ำหรบักำรประเมนิผลพนกังำน 

1.4 มกีำรจดักำรอย่ำงทนัเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด
เกีย่วกบัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำจรรยำบรรณ 
1.4.1  มีกระบวนกำรที่ท ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนได้

ภำยในเวลำทีเ่หมำะสม 
1.4.2  มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถลงโทษหรอืจดักำรกบักำร

ฝำ่ฝืนไดอ้ย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร  
1.4.3 มกีำรแกไ้ขกำรกระท ำทีข่ดัต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำร

รกัษำจรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำอนั
ควร 

 
 

 

 บรษิัทก ำหนดแนวทำงปฏบิตัิและบทลงโทษในระเบยีบขอ้บงัคบัในกำรท ำงำน โดยมี
กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail) และระบบ BE-CONNEXT 
ภำยในองคก์รและกำรอบรมปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ พนกังำนทุกคนตอ้งท ำควำมเขำ้ใจ 
และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งหำกพบกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยำบรรณ หรอืนโยบำยให้มกีำรรำยงำนตรงต่อฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล และบรษิัทมี
ช่องทำงรบัข้อร้องเรียนจำกพนักงำนหรือบุคคลภำยนอกผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แจ้งโดยตรงหรือส่งจดหมำยไปยงัคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เป็นตน้ 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดแูล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการด้านการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
2.1 มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำย

บริหำร โดยได้สงวนสทิธิอ์ ำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรไว้
อย่ำงชดัเจน 

  บริษัทมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร และขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร พรอ้มทัง้มกีำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัแิละด ำเนินกำรของบรษิทัเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร 

2.2 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลให้มกีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนิน
ธุรกจิที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัิงำน
ของผูบ้รหิำรและพนกังำน 

  บรษิัทมกีำรจดัท ำแผนกลยุทธแ์ละกำรด ำเนินงำนประจ ำปี (Strategy & Action Plan) 
โดยมกีำรระบุเป้ำหมำย กลยุทธใ์นกำรด ำเนินงำนของบรษิทั รวมถงึผูร้บัผดิชอบในกำร
ปฏบิตัติำมแผนงำน และมกีำรก ำหนดดชันีชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำน (Key Performance 
Indicators: KPIs) ใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยขององคก์ร เพื่อใชว้ดัผลกำรปฏบิตังิำนใน
ภำพรวมขององค์กร และมกีำรจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏบิตัิงำนประจ ำปี รวมถึงมี
กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้ว ัดและ
เป้ำหมำยของบรษิทั 

2.3 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลให้บริษัทก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย กฎบตัร ซึง่
ครอบคลุมบทบำททีส่ ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้ร ับผิดชอบต่อรำยงำนทำง
กำรเงนิ 

  บรษิทัมกีำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีไ่วใ้นกฎบตัรของกรรมกำรแต่ละคณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน รวมถึงกำร
ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร ใน
กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ะบุถงึบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบที่
ครอบคลุมควำมรบัผดิชอบในกำรใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
ควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และสอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำม
กฎหมำย และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึควำมน่ำเชื่อถอืของรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ค าอธิบาย 
2.4 คณะกรรมกำรเป็นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท และมี

ควำมเชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสำมำรถขอ
ค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญในเรื่องนัน้ๆ ได ้

  บรษิทัมกีำรก ำหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทัไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำร
บริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มคีวำมรู้เกี่ยวกบัธุรกิจของบรษิัท และมคีวำม
เชีย่วชำญดำ้นบญัชกีำรเงนิ รวมถงึมปีระสบกำรณ์ท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะธุรกจิ
ตำมทีป่รำกฎในประวตัคิณะกรรมกำร 

2.5 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถือ และมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงแท้จรงิ เช่น ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั 
ไม่มคีวำมสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอำจมอีทิธพิลต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจและ
ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระ ในจ ำนวนทีเ่หมำะสมเพยีงพอ 

  คณะกรรมกำรบรษิทัมทีัง้หมด 9 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ จ ำนวน 3 ท่ำน ซึง่
สอดคลอ้งตำมเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) โดยกรรมกำรอสิระเป็นผูม้คีวำมรูเ้ชีย่วชำญเกีย่วกบัประเภทธุรกจิขององคก์ร 
ไม่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงผู้บรหิำร และไม่มกีำรถือหุ้นในบรษิัทตำมที่
ปรำกฎในประวตัคิณะกรรมกำร 

2.6 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรพฒันำและปฏบิตัิเรื่องกำรควบคุม
ภำยในในองคก์ร ซึ่งครอบคลุมทัง้กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำร
ควบคุม กำรประเมนิควำมเสีย่ง กจิกรรมกำรควบคุม ขอ้มูลและ
กำรสือ่สำร และกำรตดิตำม 

  คณะกรรมกำรบริษัทมอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนให้บริษัทมรีะบบกำร
ควบคุมภำยใน (Internal Control) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิลตำมกรอบแนวทำงกำร
ควบคุมภำยใน บริษัทมีกำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในอิสระเข้ำมำประเมินผลควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ควำมเหน็ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรบัปรุง/
แก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิัทใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ และ
รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส และมกีำรจดัตัง้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน (In-house) เพื่อด ำเนินกำรติดตำมประเดน็กำรตรวจสอบ และกำร
ปรับปรุง/แก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยในอิสระ โดยมีกำรจัดท ำเป็น
แผนงำนในกำรปฏบิตัิงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมถึงคณะกรรมกำรบรษิัทมอบให้
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งก ำกบัดูแลใหบ้รษิัทมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทำงธุรกจิ 
และควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่ำงเหมำะสม 
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3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสรา้งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผิดชอบท่ีเหมาะสมเพือ่ให้องคก์รบรรลุวตัถปุระสงค ์ภายใต้การ
ก ากบัดแูล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
3.1 ผู้บรหิำรระดบัสูงก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่สนับสนุนกำรบรรลุ

วตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมทัง้ทำง
ธุรกจิและกฎหมำย รวมถงึกำรจดัใหม้กีำรควบคุมภำยในอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่นส่วนงำนทีส่ ำคญั ซึง่ท ำให้
เกดิกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกนั  มีงำนตรวจสอบภำยในที่
ขึน้ตรงกบักรรมกำรตรวจสอบ และมสีำยกำรรำยงำนที่ชดัเจน 
เป็นตน้   

  บริษัทมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และมีกำรแบ่งแยก
หน้ำทีง่ำนตำมฝำ่ยต่ำง ๆ เพื่อสนบัสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั เช่น สำยงำน
บญัช ีมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ะหว่ำงผูบ้นัทกึขอ้มลูในระบบ และผูต้รวจสอบควำมถูกตอ้ง
ของกำรบนัทกึขอ้มลูออกจำกกนั  มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ะหว่ำง 
ผูบ้นัทกึบญัชแีละผูร้บัช ำระเงนิออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน โดยฝำ่ยบญัชเีจำ้หน้ีเป็น 
ผูต้รวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำรประกอบกำรตัง้หนี้ และเป็นผูบ้นัทกึตัง้หนี้ในระบบ 
BE – ACCOUNTING ส่วนฝ่ำยกำรเงนิเป็นผูต้รวจสอบและเป็นบนัทกึกำรรบัช ำระเงนิ
จำกลกูคำ้ เป็นตน้ รวมถงึบรษิทัมกีำรก ำหนดวงเงนิอ ำนำจอนุมตัแิละอ ำนำจด ำเนินกำร
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และบรษิัทมกีำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในอสิระในกำรประเมนิ
ควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ให้ควำมเหน็ ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุง
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ และมีกำรจัดตัง้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน (In-house) ในกำรตดิต่อประสำนงำน และตดิตำมกำรปรบัปรุง/แกไ้ข
ระบบกำรควบคุมภำยในตำมทีผู่ต้รวจสอบภำยในอสิระใหข้อ้เสนอแนะ 

3.2 ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบรษิทั โดยพจิำรณำ
ถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกบัอ ำนำจหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และ
กำรสือ่สำรขอ้มลู 

  ผู้บริหำรระดับสูงก ำหนดให้มีกำรรำยงำนตำมสำยกำรบงัคับบญัชำที่ก ำหนดไว้ใน
โครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart)  และใบก ำหนดหน้ำที่งำน มีกำรจัดท ำ
โครงสร้ำงย่อยของแต่ละหน่วยงำนเพื่อระบุสำยบงัคบับญัชำ มกีำรจดัท ำคู่มอือ ำนำจ
ด ำเนินกำร (Authorization Matrix) เป็นลำยลกัษณ์อกัษร บรษิทัมกีำรก ำหนด 
ใบก ำหนดหน้ำที่งำน (Job Description) เพื่อระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และให้
ผูป้ฏบิตังิำนแต่ละต ำแหน่งงำนลงนำมรบัทรำบหน้ำทีง่ำนในใบก ำหนดหน้ำทีง่ำน 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
3.3 มีกำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกัดอ ำนำจหน้ำที่และควำม

รบัผดิชอบอย่ำงเหมำะสมระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร
ระดบัสงู ผูบ้รหิำร และพนกังำน  

  บรษิทัมกีำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร
บรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูบ้รหิำร และพนักงำนอย่ำงชดัเจน โดยคณะกรรมกำรบรษิทั
ระบุในกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ระบุในขอบเขต อ ำนำจ 
หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ผู้บรหิำรแต่ละสำยงำนและ
พนักงำนระบุไว้ในใบก ำหนดหน้ำที่งำน (Job Description) ของแต่ละต ำแหน่งงำน 
รวมถึงมกีำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรและวงเงนิอนุมตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั และ
ผูบ้รหิำรแต่ละระดบัไวใ้นคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร 

 
4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
4.1 บรษิัทมนีโยบำยและวธิกีำรปฏบิตัิเพื่อจดัหำ พฒันำ และรกัษำ

บุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถที่เหมำะสม  และมี
กระบวนกำรสอบทำนนโยบำย และวิธีกำรปฏิบัตินัน้อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

  บริษัทมีกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังพลเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใช้วำงแผนและจัดสรร
งบประมำณอัตรำก ำลังคนในกำรปฏิบตัิงำนตำมวตัถุประสงค์บริษัท มีกำรก ำหนด
กระบวนกำรสรรหำสรรหำบุคลำกรตำมคุณสมบตัิซึ่งระบุไว้ในใบก ำหนดหน้ำที่งำน 
(Job Description) และใชก้ระบวนกำรสมัภำษณ์จำกผูบ้รหิำร เพื่อคดัเลอืกบุคลำกรเขำ้
ท ำงำนตำมคุณสมบตัแิละต ำแหน่งงำนทีก่ ำหนด มกีำรจดัท ำแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี
ส ำหรบัหลกัสตูรทัว่ไป และมกีำรจดัท ำแผนกำรพฒันำรำยบุคคล เพื่อใหเ้กดิกำรพฒันำ
ควำมรู ้ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง  และมกีำรจดัท ำสรุปผลกำรฝึกอบรม 
เพื่อตดิตำมกำรฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนทีก่ ำหนด 

4.2 บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรใหแ้รงจูงใจ
หรอืรำงวลัต่อบุคลำกรทีม่ผีลกำรปฏบิตังิำนด ีและกำรจดักำรต่อ
บุคลำกรที่มีผลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรสื่อสำร
กระบวนกำรเหล่ำน้ีใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทรำบ 

  บรษิทัมนีโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล นโยบำยกำรปรบัค่ำจำ้ง/ค่ำตอบแทนและ
จ่ำยโบนัสประจ ำปีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
ของผูบ้รหิำรและพนกังำนเป็นประจ ำทุกปี และใชผ้ลกำรประเมนิเป็นขอ้มลูประกอบกำร
พจิำรณำกำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรปรบัเงนิเดอืน กำรให้เงนิโบนัส มกีำรระบุหลกัเกณฑ์
กำรประเมนิผลประจ ำปีไวใ้นแบบประเมนิผลประจ ำปี และมกีำรประเมนิผลกำรทดลอง
งำน 2 ครัง้ คอื 60 วนัหลงัจำกเริม่งำนและก่อนครบก ำหนดทดลองงำน 90 วนั โดย
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
หวัหน้ำงำนมกีำรรำยงำนผลกำรประเมนิดงักล่ำว และน ำส่งผลกำรประเมนิใหผู้จ้ดักำร
ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลท ำกำรรวบรวม และแจ้งผลกำรประเมนิให้ผู้ปฏบิตัิงำนรบัทรำบ 
พรอ้มทัง้ใหม้กีำรลงนำมรบัทรำบผลกำรประเมนิ 

4.3 บริษัทมกีระบวนกำรแก้ไขปญัหำหรือเตรียมพร้อมส ำหรบักำร
ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถที่เหมำะสมอย่ำง
ทนัเวลำ 

  บริษัทก ำหนดให้ท ำกำรประเมนิและจดัท ำแผนอตัรำก ำลงัพลทุกปี เพื่อส ำรวจควำม
เพยีงพอของพนักงำนต่อกำรปฏบิตังิำน และกรณีมพีนักงำนลำออก บรษิทัก ำหนดให้
พนกังำนตอ้งแจง้ลำออกล่วงหน้ำซึง่มกีำรก ำหนดระยะเวลำตำมต ำแหน่งของพนกังำนที่
ระบุไวใ้นสญัญำจำ้งงำน เพื่อใหม้รีะยะเวลำในกำรส่งมอบงำน และกำรสรรหำพนักงำน
ทดแทนต ำแหน่งทีล่ำออก โดยหน่วยงำนตน้สงักดัตอ้งจดัท ำแบบฟอรม์ค ำขออตัรำก ำลงั
พล เพื่อส่งให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลสรรหำพนักงำนทดแทน รวมถึงมีกำรก ำหนด
นโยบำยกำรสบืทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) โดยมีกำรก ำหนดต ำแหน่งงำนที่
ส ำคญั คุณสมบตั ิของผูส้บืทอดต ำแหน่งงำนดงักล่ำวอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร พรอ้ม
ทัง้มกีำรจดัท ำแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง เพื่อเป็นกำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรสรรหำ
บุคลำกรทีม่คีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถทีเ่หมำะสมอย่ำงทนัเวลำ 

4.4 บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกคน เช่น กำรจดัระบบที่ปรึกษำ (Mentoring) และ
กำรฝึกอบรม 

  บรษิทัมนีโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล และมกีระบวนกำรสรรหำพนกังำนโดยกำร
คดัเลอืกตำมคุณสมบตัทิีร่ะบุในแบบขออตัรำก ำลงัพลทีอ่นุมตัโิดยผูม้อี ำนำจของแต่ละ
ฝำ่ยงำน มกีำรก ำหนดกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรตำมคุณสมบตัซิึง่ระบุไวใ้นใบก ำหนด
หน้ำทีง่ำน (Job Description) และใชก้ระบวนกำรสมัภำษณ์จำกผูบ้รหิำร เพื่อคดัเลอืก
บุคลำกรเข้ำท ำงำนตำมคุณสมบตัิและต ำแหน่งงำนที่ก ำหนด มีกำรจัดท ำแผนกำร
ฝึกอบรมประจ ำปีส ำหรบัหลกัสูตรทัว่ไป และมีกำรจดัท ำแผนกำรพฒันำรำยบุคคล 
เพื่อใหเ้กดิกำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถของพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง   

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนกำรสรรหำผู้สืบทอดต ำแหน่ง 
(Succession Plan) ทีส่ ำคญั 

  บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรสืบทอดต ำแหน่งงำน (Succession Plan) โดยก ำหนด
พนกังำนในต ำแหน่งงำนทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (Chief Executives Officer) 
และผู้บรหิำรระดบัสูง มกีำรก ำหนดคุณสมบตัิ แนวปฏบิตัิในกำรพฒันำผู้สบืทอดต ำแหน่ง
งำนที่ส ำคญัอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร และมีกำรจดัท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งกรณี
ฉุกเฉิน และแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งระยะยำว น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิ
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5. องคก์รก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพื่อให้บรรลุตามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
5.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรมีกระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิง

บงัคบัใหบุ้คลำกรทุกคนมคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรควบคุมภำยใน 
และจัดให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบัติ ในกรณีที่
จ ำเป็น 

  คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน รบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแลใหม้รีะบบควบคุมภำยใน และระบบกำร
ตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล  และเน้นย ้ำให้พนักงำนตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยบรษิัทมกีำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยใน
อสิระ เพื่อประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน พรอ้มกบัรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนผู้รับกำรตรวจรับทรำบเพื่อให้ควำมเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ส ำหรบัปรบัปรุงระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิำพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น และมีกำรจัดตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (In-house) ในกำรติดต่อ
ประสำนงำน และตดิตำมกำรปรบัปรุง/แกไ้ขระบบกำรควบคุมภำยในตำมทีผู่ต้รวจสอบ
ภำยในอสิระใหข้อ้เสนอแนะ โดยมกีำรจดัท ำเป็นแผนงำนในกำรปฏบิตังิำนเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษร 

5.2 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำน กำร
สร้ำงแรงจูงใจ และกำรให้รำงวลั ที่เหมำะสม โดยพจิำรณำทัง้
เรื่องกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะ
สัน้และระยะยำวของบรษิทั 

  บรษิทัมกีำรก ำหนดดชันีชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำน (Key Performance Indicators: KPIs) 
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กร เพื่อใช้วัดผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมของ
องค์กร ผู้บรหิำรและพนักงำนของบรษิัท โดยเป็นส่วนหนึ่งของหวัขอ้กำรประเมนิผล
พนักงำนในแบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปี (Evaluation Assessment Form) 
และมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนักงำนเป็นประจ ำทุกปี 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำกำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรปรบัเงนิเดอืน กำรใหเ้งนิ
โบนสั โดยมกีำรระบุหลกัเกณฑก์ำรวดัผลงำนไวใ้นแบบประเมนิผลงำนอย่ำงชดัเจน ใน
กระบวนกำรประเมนิผลก ำหนดใหห้วัหน้ำงำนแต่ละหน่วยงำนประเมนิผลในแบบฟอรม์
ที่บริษัทก ำหนด และแจ้งผลกำรประเมินให้ผู้ปฏิบัติงำนรับทรำบ พร้อมทัง้ให้
ผูป้ฏบิตังิำนลงนำมรบัทรำบผลกำรประเมนิ 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
5.3 คณะกรรมกำรและผู้บรหิำรประเมนิแรงจูงใจและกำรให้รำงวลั

อย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นใหส้ำมำรถเชื่อมโยงกบัควำมส ำเรจ็ของ
หน้ำทีใ่นกำรปฏบิตัติำมกำรควบคุมภำยในดว้ย 

  บรษิทัมกีำรก ำหนดดชันีชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำน (Key Performance Indicators: KPIs) 
ของบรษิทั และมกีำรก ำหนดแบบฟอรม์ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปี (Evaluation 
Assessment Form) ของพนักงำนแต่ละคนใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยขององคก์ร เพื่อ
สรำ้งแรงจูงใจใหพ้นักงำนมสี่วนร่วมกำรบรรลุเป้ำหมำยของบรษิทั และมกีระบวนกำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกปี และใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำร
พิจำรณำกำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรปรับเงินเดือน กำรให้เงินโบนัส โดยมีกำรระบุ
หลกัเกณฑก์ำรวดัผลงำนไวใ้นแบบประเมินผล และน ำผลกำรประเมนิจำกตวัชีว้ดัของ
แต่ละฝำ่ยงำน (KPIs) เป็นสว่นหนึ่งของกำรประเมนิผลพนกังำนประจ ำปี 

5.4 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้พิจำรณำไม่ให้มีกำรสร้ำงแรง
กดดนัทีม่ำกเกนิไปในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องบุคลำกรแต่ละคน 

  บรษิทัมกีำรจดัท ำแผนกลยุทธแ์ละกำรด ำเนินงำนประจ ำปี (Strategy & Action Plan) 
โดยมกีำรระบุเป้ำหมำย กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบรษิทั รวมถึงผู้รบัผดิชอบกำร
ปฏิบตัิตำมแผนงำน มีกำรก ำหนดดชันีชี้วดัผลกำรปฏิบตัิงำน (Key Performance 
Indicators: KPIs) ใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยขององค์กร และมกีำรก ำหนดแบบฟอร์ม
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปี (Evaluation Assessment Form) ของพนักงำนแต่
ละคนให้สอดคล้องกบัเป้ำหมำยขององค์กร โดยพิจำรณำจำกขดีควำมสำมำรถของ
พนักงำนแต่ละคน เพื่อไม่ใหม้กีำรสรำ้งแรงกดดนัทีม่ำกเกนิไปในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่อง
บุคลำกรแต่ละคน 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อยา่งชดัเจนเพียงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
6.1  บรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

และเหมำะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ำรำยกำรใน
รำยงำนทำงกำรเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือ
ภำระผูกพนัของบรษิทัไดถู้กต้องมมีูลค่ำเหมำะสม และเปิดเผย
ขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

  บริษัทใช้มำตรฐำนกำรบัญชีที่ร ับรองทัว่ ไปและเหมำะสมกับลักษณะธุ รกิจ 
คณะกรรมกำรมกีำรสอบทำนงบกำรเงนิใหถู้กตอ้งตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปก่อน
อนุมตัิงบกำรเงนิของบรษิัท และบรษิัทจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิถูกต้องตำมทีค่วรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิตำมควำมเหน็ของผูส้อบบญัช ี

6.2 บรษิทัก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงนิ โดยพจิำรณำ
ถึงปจัจัยที่ส ำคัญ เช่น ผู้ใช้รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของ
รำยกำร แนวโน้มของธุรกจิ 

  บริษัทให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัิงำนและสนับสนุนข้อมูลให้กบัผู้ตรวจสอบบัญชี 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำงบกำรเงนิมคีวำมถกูตอ้งตำมมำตรฐำนบญัช ีหำกมขีอ้เสนอแนะเพื่อกำร
ปรบัปรุงงบกำรเงนิ ฝำ่ยบรหิำรจะพจิำรณำสำระส ำคญัร่วมกนักบัผูส้อบบญัช ีและมกีำร
รำยงำนผลกำรทบทวนงบกำรเงนิทุกไตรมำสในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6.3  รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัอย่ำงแทจ้รงิ 

  รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทสอดคล้องตำมข้อเท็จจริงของกำรด ำเนินงำนตำม
ควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของผูต้รวจสอบบญัช ี

6.4  คณะกรรมกำรหรอืคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อนุมตัแิละ
สื่อสำรนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหผู้้บรหิำรและพนักงำน
ทุกคนรบัทรำบและถือปฏิบตัิ จนเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม
ขององคก์ร 

  บรษิทัมกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ำกบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนกำรบรหิำร
จัดกำรควำมเสี่ยง และมีกำรจัดตัง้คณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำร
ปฏบิตังิำนเกี่ยวกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั มกีำรจดัท ำนโยบำยบรหิำรควำม
เสีย่งอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และบรษิทัมกีำรประเมนิควำมเสีย่งระดบัองคก์ร ซึง่ได้
พจิำรณำถงึควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง ประเมนิว่ำมเีหตุกำรณ์ใดทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำม
เสี่ยงและผลเสยีหำยต่อบริษัท ทัง้โอกำสกำรเกิดเหตุกำรณ์ ประเภทของควำมเสีย่ง 
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น มำตรกำรควบคุมในปจัจุบนั และวิธีจดักำรควำมเสี่ยง และ
จดัท ำรำยงำนกำรประเมนิควำมเสีย่งขององคก์ร 
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7. องคก์รระบุและวิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถปุระสงคไ์ว้อยา่งครอบคลมุทัว่ทัง้องคก์ร  

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
7.1 บริษัทระบุควำมเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินธุรกจิทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกจิ ฝ่ำยงำน และหน้ำที่
งำนต่ำงๆ   

  บรษิทัมกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ำกบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนกำรบรหิำร
จัดกำรควำมเสี่ยง และมีกำรจัดตัง้คณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำร
ปฏบิตัิงำนเกี่ยวกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัใหค้ลอบคลุมกำรด ำเนินธุรกจิทัง้
ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกจิ ฝ่ำยงำน รวมถงึปจัจยัภำยในและปจัจยัภำยนอกองคก์ร ซึง่
รวมถึงควำมเสีย่งด้ำนกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏบิตัิตำมกฎเกณฑ์ 
และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ มกีำรจดัท ำนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษร และบรษิทัมกีำรประเมนิควำมเสีย่งทุกหน่วยธุรกจิขององคก์ร ซึง่ได้
พจิำรณำถงึควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง ประเมนิว่ำมเีหตุกำรณ์ใดทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำม
เสี่ยงและผลเสยีหำยต่อบริษัท ทัง้โอกำสกำรเกิดเหตุกำรณ์ ประเภทของควำมเสีย่ง 
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น มำตรกำรควบคุมในปจัจุบนั และวิธีจดักำรควำมเสี่ยง และ
จดัท ำรำยงำนกำรประเมนิควำมเสีย่ง 

7.2 บริษัทวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจเกิดจำกทัง้ปจัจยั
ภำยในและปจัจยัภำยนอกองค์กร ซึ่งรวมถงึควำมเสีย่งด้ำนกล
ยุทธ ์กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนกำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ ์และ
ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

  ตำมค ำอธบิำยทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 7.1 

7.3 ผูบ้รหิำรทุกระดบัมสีว่นร่วมในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   ตำมค ำอธบิำยทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 7.1 

7.4 บริษัทได้ประเมินควำมส ำคญัของควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำทัง้
โอกำสเกดิเหตุกำรณ์ และผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้  

  ตำมค ำอธบิำยทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 7.1 

7.5 บรษิทัมมีำตรกำรและแผนปฏบิตังิำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง โดย
อำจเป็นกำรยอมรบัควำมเสี่ยงนัน้ (Acceptance) กำรลดควำม
เสี่ยง (Reduction) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Avoidance) หรือ
กำรร่วมรบัควำมเสีย่ง (Sharing) 

  บรษิทัมกีำรประเมนิควำมเสีย่ง และก ำหนดแนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งที่
อำจจะเกดิขึน้ ไวใ้นรำยงำนกำรประเมนิควำมเสีย่งขององคก์ร โดยก ำหนดขัน้ตอนกำร
ระบุเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง และกำร
จดักำรควำมเสีย่ง รวมทัง้มกีำรก ำหนดตำรำงประเมนิผลกระทบควำมเสีย่งของบรษิัท 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
ซึ่งใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงที่อำจจะเกดิขึน้อยู่ในเกณฑ์ที่บรษิัท
ยอมรบัได้หรอืไม่ เพื่อก ำหนดวธิกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม พร้อมทัง้มี
กำรจดัตัง้คณะท ำงำนดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ในกำรรวบรวมและประเมนิควำมเสีย่ง
ที่อำจจะเกดิขึน้ กรณีมคีวำมเสีย่งระดบัสูงเกิดขึน้ บรษิัทก ำหนดให้มกีำรรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อหำรือเกี่ยวกับกำรก ำหนดมำตรกำรและ
แผนปฏบิตังิำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่งดงักล่ำว 

 
8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
8.1 บรษิัทประเมนิโอกำสที่จะเกดิกำรทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมกำร

ทุจรติแบบต่ำงๆ เช่น กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเทจ็ กำรท ำ
ใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ กำรคอรร์ปัชัน่ กำรทีผู่บ้รหิำรสำมำรถ   ฝ่ำ
ฝืนระบบควบคุมภำยใน (Management Override of Internal 
Controls) กำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในรำยงำนที่ส ำคญั กำรไดม้ำ
หรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  บริษัทมีกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต ไว้ในรำยงำนกำร
ประเมนิควำมเสีย่งขององคก์ร โดยมกีำรก ำหนดประเภทของควำมเสีย่งครอบคลุมกจิกรรม
จำกกำรทุจรติ เช่น ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตักิำร ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ ควำมเสีย่งดำ้น
กำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบั เป็นตน้ และมกีำรจดัท ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทุจรติคอร์รปัชัน่ และแนวทำงปฏบิตัิเกี่ยวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ 
โดยก ำหนดครอบคลุมกำรทุจรติที่ส ำคญั เช่น กำรทุจรติจำกกำรใหห้รอืรบัของขวญัหรือ
กำรเลีย้งรบัรอง กำรบรจิำคเงนิเพื่อกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงนิสนับสนุน เป็นต้น 
รวมถงึมกีำรว่ำจ้ำงผูต้รวจสอบภำยในอสิระ ในกำรช่วยสอบทำนกระบวนกำรปฏบิตัิงำน 
และควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงรอบคอบ โดย
พจิำรณำควำมเป็นไปไดข้องเป้ำหมำยทีก่ ำหนดแลว้ รวมทัง้ได้
พจิำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทน
แก่พนักงำนแลว้ดว้ยว่ำ ไม่มลีกัษณะส่งเสรมิใหพ้นักงำนกระท ำ
ไม่เหมำะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้ำหมำยยอดขำยของบรษิทัไวส้งูเกนิ

  บรษิทัมกีำรจดัท ำแผนกลยุทธแ์ละกำรด ำเนินงำนประจ ำปี (Strategy & Action Plan) 
โดยมกีำรระบุเป้ำหมำย กลยุทธใ์นกำรด ำเนินงำนของบรษิทั รวมถงึผูร้บัผดิชอบในกำร
ปฏบิตัติำมแผนงำน และมกีำรก ำหนดแบบฟอรม์ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปีของ
พนักงำนแต่ละคนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กร โดยพิจำรณำจำกขีด
ควำมสำมำรถของของพนกังำนแต่ละคน เพื่อไม่ใหม้กีำรสรำ้งแรงกดดนัทีม่ำกเกนิไปใน
กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องบุคลำกรแต่ละคน รวมทัง้กำรประชุมตดิตำมและทบทวนเป้ำหมำย
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
ควำมเป็นจริงจนท ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรตกแต่งตัวเลข
ยอดขำย เป็นตน้ 

กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบถำมผู้บริหำร
เกี่ยวกับโอกำสในกำรเกิดทุจริต และมำตรกำรที่บริษัท
ด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขกำรทุจรติ 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบผลกำรสอบทำนงบกำรเงินจำกผู้สอบบญัชี และ
รับทรำบผลกำรตรวจสอบภำยในผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำร
พจิำรณำและสอบถำมฝ่ำยบรหิำรเมื่อมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อฐำนทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั และโอกำส
เกดิเหตุกำรณ์ทุจรติ และบรษิัทก ำหนดให้มกีำรแจ้งขอ้มูลเบำะแสที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ทุจรติไปคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง โดยก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนสรุปกำรรบัแจง้
ข้อมูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตตำมนโยบำย Whist leblower Pol icy ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

8.4 บรษิทัไดส้ื่อสำรใหพ้นักงำนทุกคนเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำย
และแนวปฏบิตัทิีก่ ำหนดไว ้ 

  บรษิัทมกีำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ และแนวทำง
ปฏบิตัเิกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอร์รปัชัน่ และสื่อสำรให้พนักงำนทรำบผ่ำนกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ระบบ BE- 
CONNEXT และเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
9.1 บรษิัทประเมนิกำรเปลี่ยนแปลงปจัจยัภำยนอกองค์กร ที่อำจมี

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำน
ทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้  

  บริษัทมีกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงปจัจัยภำยในและภำยนอกองค์กรที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ เช่น ผลกระทบจำกคดคีวำม ผลกระทบจำกโรคระบำด 
ผลกระทบ ผลกระทบจำกลกูหนี้ฟ้ืนฟูกจิกำร เป็นตน้ ซึง่ไดพ้จิำรณำถงึควำมส ำคญัของ
ควำมเสีย่ง ประเมนิว่ำมเีหตุกำรณ์ใดทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งและผลเสยีหำยต่อบรษิทั 
ทัง้โอกำสกำรเกดิเหตุกำรณ์ ประเภทของควำมเสีย่ง ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ มำตรกำร
ควบคุมในปจัจุบนั และวธิจีดักำรควำมเสีย่ง และจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิควำมเสีย่ง
ขององคก์ร และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 
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9.2 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกิจ ที่อำจมี

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำน
ทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 

  ตำมค ำอธบิำยทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 9.1  

9.3 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงผูน้ ำองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อ
กำรด ำเนินธุรกจิ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน 
ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงนัน้
อย่ำงเพยีงพอแลว้ 

  บรษิทัมกีำรประเมนิกำรเปลีย่นแปลงผูน้ ำองคก์ร โดยมกีำรก ำหนดนโยบำยกำรสบืทอด
ต ำแหน่งงำน (Succession Plan) และมกีำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งกรณีฉุกเฉิน 
และแผนสบืทอดต ำแหน่งระยะยำว เพื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิำรระดบัสงูใน
ฝำ่ยงำนต่ำงๆ และเพื่อป้องกนัผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงต่อเน่ือง 
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การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไมบ่รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
10.1 มำตรกำรควบคุมของบริษัทมีควำมเหมำะสมกับควำมเสี่ยง 

และลักษณะเฉพำะขององค์กร เช่น สภำพแวดล้อม ควำม
ซบัซอ้นของงำน ลกัษณะงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน รวมถงึ
ลกัษณะเฉพำะอื่นๆ 

  ฝำ่ยบรหิำรมกี ำหนดแนวทำงกำรจดักำรและ/หรอืกำรควบคุมเพื่อลดผลกระทบทีอ่ำจจะ
เกิดขึ้นโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญทำงลักษณะธุรกิจ ประสบกำรณ์ และกำรบริหำร
จดักำรทีผ่่ำนมำตำมทีม่กีำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน 
บรษิทัมมีำตรกำรควบคุมทีก่ ำหนดเป็นรูปแบบของนโยบำย ระเบยีบ และ/หรอืขัน้ตอน
เกีย่วกบักำรปฏบิตังิำนต่ำง ๆ 

10.2 บรษิทัมมีำตรกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
และครอบคลุมกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มี
นโยบำยและระเบยีบวธิปีฏบิตังิำนเกีย่วกบัธุรกรรมดำ้นกำรเงนิ 
กำรจัดซื้อ และกำรบริหำรทัว่ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต 
อ ำนำจหน้ำที่ และล ำดับชัน้กำรอนุมตัิของผู้บริหำรในแต่ละ
ระดบัไว้อย่ำงชดัเจน รดักุม เพื่อให้สำมำรถป้องกนักำรทุจรติ
ได้ เช่น มีกำรก ำหนดขนำดวงเงินและอ ำนำจอนุมัติของ
ผู้บริหำรแต่ละระดับ  ขัน้ตอนในกำรอนุมัติโครงกำรลงทุน 
ขัน้ตอนกำรจดัซื้อและวธิกีำรคดัเลอืกผู้ขำย กำรบนัทกึขอ้มูล
รำยละเอียดกำรตัดสินใจจัดซื้อ  ขัน้ตอนกำรเบิกจ่ำยวัสดุ
อุปกรณ์ หรอื กำรเบกิใชเ้ครื่องมอืต่ำงๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้ี
กระบวนกำรส ำหรบักรณีต่ำงๆ ดงันี้ 
10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 
รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในกำร
ติดตำมและสอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั หรือ

  บรษิัทมกีำรจดัท ำเอกสำรคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำรของบรษิัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่ง
ก ำหนดกจิกรรมกำรดำ้นกำรด ำเนินธุรกจิและดำ้นกำรเงนิ ขนำดวงเงนิ และผูม้อี ำนำจ
อนุมัติในแต่ละกิจกรรม รวมถึงมีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติในกิจกรรมต่ำงๆ เช่น 
นโยบำยกำรจดัซื้อจดัจ้ำง นโยบำยกำรควบคุมทำงด้ำนกำรเงนิ นโยบำยกำรบรหิำร
จดักำรงบประมำณ เป็นตน้ พรอ้มทัง้ไดจ้ดัท ำนโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนัควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ นโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั เพื่อเป็นตวัก ำหนด
และลดควำมเสีย่งในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมหรอืสญัญำต่ำงๆ และรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน
ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ มกีำรก ำหนดหลกักำรเกีย่วกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่ี
เงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทั กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอื
บุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง และก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั รวบรวมขอ้มูลบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนกำรพิจำรณำเข้ำท ำรำยกำร และมีกำรรำยงำนให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส 
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รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้มี
กำรปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัเสมอ 

10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท ำสัญญำกับผู้ที่
เกีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผูกพนับรษิทัในระยะยำวไป
แลว้ เช่น กำรท ำสญัญำซือ้ขำยสนิคำ้ กำรใหกู้ย้มื กำร
ค ้ำประกนั บรษิทัไดต้ดิตำมใหม้ัน่ใจแลว้วำ่ มกีำรปฏบิตัิ
เป็นไปตำมเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลำทีม่ผีล
ผูกพนับรษิทั เช่น ตดิตำมกำรช ำระคนืหนี้ตำมก ำหนด 
หรอืมกีำรทบทวนควำมเหมำะสมของสญัญำ เป็นตน้ 

10.3 บริษัทก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในมคีวำมหลำกหลำยอย่ำง
เหมำะสม เช่น กำรควบคุมแบบ Manual และ Automated หรอื
กำรควบคุมแบบป้องกนัและตดิตำม 

  บริษัทมีกำรออกแบบระบบกำรควบคุมภำยใน โดยก ำหนดเป็นส่วนหนึ่งในระเบยีบ 
ค ำสัง่ และขัน้ตอนกำรปฏบิตัิงำน มกีำรจดัท ำคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำรของบรษิัท และ
ไดร้บักำรตรวจสอบและตดิตำมจำกหน่วยงำนตรวจสอบ ซึง่เป็นกำรควบคุมทัง้รปูแบบ
กำรป้องกนัและติดตำม รวมถึงมกีำรว่ำจ้ำงบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั 
ประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทั 

10.4 บริษัทก ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในในทุกระดบัขององค์กร 
เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั หน่วยธุรกจิ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก 
หรอืกระบวนกำร 

  บรษิทัก ำหนดกำรควบคุมภำยในทกุระดบัขององคก์ร ไดแ้ก่ กำรจดัท ำอ ำนำจหน้ำทีแ่ละ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร มีกำรจัดท ำผัง
โครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำงฝ่ำยงำนเพื่อก ำหนดสำยกำรบงัคบับญัชำ รวมทัง้มกีำร
ก ำหนดคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำรภำยในบรษิทั มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีท่ีอ่ำจเอือ้ใหเ้กดิกำร
กระท ำที่ทุจริตออกจำกกัน และมีกำรจัดท ำระเบียบปฏิบัติงำนในกำรท ำงำนที่มี
ควำมส ำคญัของแต่ละฝำ่ยงำน 

10.5 บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำน
ต่อไปนี้ ออกจำกกนัโดยเดด็ขำด เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึง่กนั
และกนั กล่ำวคอื  
(1) หน้ำทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้ำทีบ่นัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และ  

  บรษิทัไดก้ ำหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในกำรท ำหน้ำทีอ่นุมตั ิบนัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลู
สำรสนเทศ และกำรดูแลกำรจดัเกบ็ทรพัย์สนิ แยกออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน โดยก่อน
กำรอนุมตัริำยกำรทุกครัง้ ก ำหนดใหต้้องมกีระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำม
สมบูรณ์จำกหน่วยงำนต้นสงักดัก่อนส่งให้ผู้มอี ำนำจอนุมตัิ ก ำหนดให้มกีระบวนกำร
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(3) หน้ำทีใ่นกำรดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ       สอบยนัข้อมูลกำรบนัทึกรำยกำรบญัชีหรือข้อมูลสำรสนเทศอื่น และหน้ำที่กำรดูแล

รกัษำทรพัยส์นิเป็นหน้ำทีข่องผูใ้ชง้ำน 
 
11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถปุระสงค ์

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
11.1  บริษัทควรก ำหนดควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงกำรใช้

เทคโนโลยสีำรสนเทศในกระบวนกำรปฏบิตังิำนและกำรควบคุม
ทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

  บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยมกีำรก ำหนดสทิธกิำรเขำ้ถงึ
ขอ้มลูในระบบสำรสนเทศของบรษิทั เพื่อป้องกนักำรเขำ้ถงึขอ้มลูโดยบุคคลไม่เกีย่วขอ้ง 
รวมทัง้มกีำรทบทวนสทิธกิำรเขำ้ถงึระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนหรอืพนักงำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ และมกีำรก ำหนดคู่มอืนโยบำยรกัษำควำมปลอดภยัระบบสำรสนเทศเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

11.2  บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
ระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 

  บรษิัทมอบให้ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศรบัผดิชอบในกำรดูแลระบบเครอืข่ำย เครื่อง
คอมพวิเตอร์ โปรแกรมส ำเรจ็รูปและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ โปรแกรมส ำเรจ็รูป ระบบ
เครอืขำ่ย เครื่องแม่ขำ่ย (SERVER) ใหเ้พยีงพอเหมำะสมกบักำรด ำเนินงำนในปจัจุบนั 

11.3  บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมดำ้นควำมปลอดภยัของระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 

  บริษัทมอบให้ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศรบัผิดชอบในกำรจดัท ำระเบียบปฏิบตัิงำน
เกี่ยวกบักำรใช้ระบบสำรสนเทศในองค์กรอย่ำงปลอดภยัของบรษิัท โดยมกีำรจดัท ำ
นโยบำยรกัษำควำมปลอดภยัระบบสำรสนเทศ เพื่อใหพ้นักงำนปฏบิตัอิย่ำงถูกวธิ ีเช่น 
ก ำหนดกำรเขำ้ถงึสำรสนเทศ และระบบเครอืข่ำยคอมพวิเตอร ์ก ำหนดแนวปฏบิตักิำร
ส ำรองและกำรกู้คืนข้อมูล ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยทำง
กำยภำพหอ้งควบคุมระบบ เป็นตน้ 

11.4  บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรไดม้ำ กำรพฒันำ 
และกำรบ ำรุงรกัษำระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 

  บรษิทัมกีำรก ำหนดกำรพฒันำระบบงำนทีใ่ชภ้ำยในบรษิทั โดยท ำกำรแยกระบบพฒันำ
ทดสอบโปรแกรมออกจำกระบบกำรใช้งำนจริง มีกำรใช้งำนระบบ BE - 360 เป็น
ช่องทำงในกำรรอ้งขอ แกไ้ข เปลีย่นแปลง (Change Management) โดยเมื่อมกีำรรอ้ง
ขอจำกผู้ใช้งำน ผู้ร้องขอจะส่งข้อมูลและรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมที่ต้องกำร จำกนัน้
ผู้พฒันำจะท ำกำรพฒันำและท ำกำรทดสอบในพื้นทีท่ี่เตรยีมไว ้ก่อนท ำกำรน ำขึน้บน
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ระบบงำนจริง และกรณีบริษัทต้องกำรซื้อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่มเติมจำก
ภำยนอก มกีำรก ำหนดวธิกีำรจดัซือ้ระบบงำนโดยใหเ้ป็นไปตำมกระบวนกำรจดัซือ้จดั
จำ้งตำมทีบ่รษิทัก ำหนด 

 
12. องคก์รจดัให้มีกิจกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติั เพือ่ให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
12.1 บรษิทัมนีโยบำยทีร่ดักุมเพื่อตดิตำมใหก้ำรท ำธุรกรรมของผูถ้อื

หุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคล
ดงักล่ำว ต้องผ่ำนขัน้ตอนกำรอนุมตัิที่ก ำหนด เช่น ขอ้บงัคบั
ของบรษิทั เกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑ์
ของส ำนักงำน ฯลฯ เพื่ อ ป้องกันกำรหำโอกำสหรือน ำ
ผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั   

  บรษิัทมกีำรนโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั คู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร 
นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และหลักกำรเกี่ยวกบั
ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป ในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทั กบั
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและผ่ำนกำร
อนุมตัิจำกผู้มอี ำนำจ เพื่อเป็นตวัก ำหนดและลดควำมเสีย่งในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมหรอื
สญัญำต่ำงๆ บรษิทัมอบใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัิ
เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ และก ำหนดให้เลขำนุกำร
บรษิทั เป็นผูร้วบรวมขอ้มูลบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลก่อนกำรพจิำรณำเขำ้
ท ำรำยกำร 

12.2 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมกระท ำโดยผู้
ทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ 

  บรษิทัมกีำรก ำหนดนโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั นโยบำยเกีย่วกบั
กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และหลกักำรเกีย่วกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่ี
เงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป ในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทั กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอื
บุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและผ่ำนกำรอนุมตัจิำกผู้มอี ำนำจ เพื่อ
ควบคุมกำรพจิำรณำอนุมตัิธุรกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส โดยก ำหนดใหผู้ท้ีม่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรำยกำรที่พิจำรณำต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึง
ควำมสมัพนัธห์รอืกำรมสีว่นไดเ้สยีของตนในรำยกำรดงักล่ำว และตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำร
พจิำรณำ รวมถงึไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตัธิุรกรรมนัน้ๆ 
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12.3 บริษัทมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตัิธุรกรรมค ำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส ำคัญ และพิจำรณำโดยถือ
เสมือนเป็นรำยกำรที่กระท ำกับบุคคลภำยนอก  (at Arms’ 
Length Basis) 

  ตำมค ำอธบิำยทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 12.1  

12.4 บรษิทัมกีระบวนกำรตดิตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย
หรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้ก ำหนดแนวทำงใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้
ให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือ
ปฏบิตั ิ(หำกบรษิทัไม่มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม
ไม่ตอ้งตอบขอ้น้ี) 

  บรษิทัมกีำรจดัท ำ “นโยบำยกำรลงทุนและกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนในบรษิัทย่อย 
และบริษัทร่วม” และมีกำรแต่งตัง้ตัวแทนจำกบริษัทเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรและ/หรอื
ผูบ้รหิำรในบรษิทัย่อย และก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัย่อยใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ เพื่อรบัทรำบกำรด ำเนินงำน 

12.5 บรษิทัก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรน ำนโยบำยและ
กระบวนกำรไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิำรและพนกังำน 

  บริษัทมีกำรจดัท ำขัน้ตอนปฏิบตัิงำนในแต่ละกิจกรรมที่ส ำคญั และจดัท ำใบก ำหนด
หน้ำทีง่ำน (Job Description) ของแต่ละต ำแหน่งงำนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร บรษิทัมี
กำรจดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตัิงำนในแต่ละกจิกรรมที่ส ำคญัไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร มกีำร
ก ำหนดกลยุทธแ์ละแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี โดยหวัหน้ำตำมสำยกำรบงัคบับญัชำ
ท ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูลใหพ้นกังำนมกีำรปฏบิตังิำนกระบวนกำรทีบ่รษิทัก ำหนด 

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บักำรน ำไปใชใ้น
เวลำที่เหมำะสม โดยบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ รวมถึงกำร
ครอบคลุมกระบวนกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำน 

  บรษิทัมกีำรจดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตังิำนและระบุวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้เพื่อก ำหนดเวลำทีเ่ริม่
น ำนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติของบริษัทไปใช้งำน และมีกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบตัิงำนโดยฝ่ำยบริหำร เพื่อสำมำรถจดักำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 
รวมทัง้มกีำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในอสิระ เพื่อประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบรษิทั 

12.7 บริษัททบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติให้มีควำม
เหมำะสมอยู่เสมอ 

  บรษิทัก ำหนดใหทุ้กหน่วยงำนปรบัปรุงระเบยีบกำรปฏบิตัิงำน เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลง
กำรปฏบิตังิำน และน ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจพจิำรณำควำมเหมำะสมของกระบวนกำรทีจ่ะ
ปรบัปรุง และบรษิัทมกีำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในอสิระ เพื่อประเมนิควำมเพยีงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทั   
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องคก์รข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนดไว ้

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
13.1 บริษัทก ำหนดขอ้มูลที่ต้องกำรใช้ในกำรด ำเนินงำน ทัง้ข้อมูล

จำกภำยในและภำยนอกองค์กร ที่มคีุณภำพและเกี่ยวขอ้งต่อ
งำน 

  บรษิทัมกีำรน ำขอ้มูลทัง้จำกภำยในและภำยนอกมำใชใ้นกำรด ำเนินงำนและตดิตำมงำน 
โดยก ำหนดให้มกีำรประชุมร่วมกบัผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งข้อมูลดงักล่ำวมำจำกแหล่งขอ้มูล
ภำยใน ได้แก่ ขอ้มูลจำกฝ่ำยงำนต่ำงๆ ในบรษิัท ขอ้มูลจำกภำยนอก เช่น ผู้ตรวจสอบ
จำกภำยนอก ขอ้มลูแนวโน้มกำรลงทุนจำกลกูคำ้หรอืพนัธมติรทำงธุรกจิ เป็นตน้ 

13.2 บริษัทพิจำรณำทัง้ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึง
ปรมิำณและควำมถูกตอ้งของขอ้มลู  

  บริษัทมกีำรก ำหนดขอ้มูลที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนและกำรบรหิำรจดักำรในแต่ละ
กระบวนกำร ซึ่งฝ่ำยจดัซื้อมกีำรพจิำรณำถงึควำมคุ้มค่ำและประโยชน์ที่จะได้รบัในกำร
จดัซือ้ โดยมกีำรเปรยีบเทยีบรำคำ และก ำหนดใหม้กีำรพจิำรณำควำมเหมำะสมจำกผูม้ี
อ ำนำจก่อนท ำกำรสัง่ซือ้ตำมนโยบำยกำรสัง่ซือ้ รวมถงึมกีำรพจิำรณำถงึตน้ทุน ประโยชน์
และควำมเหมำะสมในกำรพฒันำ/ปรบัปรุงระบบสำรสนเทศ มำใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรให้
เกดิประสทิธภิำพและประสทิธผิลในกำรปฏบิตังิำน 

13.3 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีข้อมูลที่ส ำคญัอย่ำง
เพยีงพอส ำหรบัใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจ ตวัอย่ำงขอ้มลูทีส่ ำคญั 
เช่น รำยละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอใหพ้จิำรณำ เหตุผล ผลกระทบ
ต่อบรษิทั ทำงเลอืกต่ำงๆ  

  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรแต่ละชุด บรษิทัก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรของคณะกรรมกำรแต่
ละชุดเป็นผู้ร ับผิดชอบในกำรจัดเตรียมเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ เพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร โดยจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้
คณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนประชุม (ไม่น้อยกว่ำ 7 วนั) เพื่อประกอบกำรพจิำรณำและ
กำรตดัสนิใจอนุมตั ิ

13.4 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัไดร้บัหนงัสอืนดัประชุม
หรือเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นและ
เพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
ภำยในระยะเวลำขัน้ต ่ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

  บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเตรยีมเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ โดยมกีำรจดัท ำ
หนังสอืเชญิประชุม ซึ่งมกีำรระบุวำระที่จะประชุมในแต่ละครัง้ และมกีำรน ำส่งเอกสำร
ส ำคญัประกอบกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนประชุมตำมระยะเวลำทีก่ฎหมำย
ก ำหนด (ไม่น้อยกว่ำ 7 วนั) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและกำรตัดสนิใจก่อนเข้ำร่วม
ประชุม 



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่21 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
13.5 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมี

รำยละเอียดตำมควร เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลัง
เกีย่วกบัควำมเหมำะสมในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรแต่ละ
รำย เช่น กำรบนัทึกข้อซกัถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรอื
ข้อสังเกตของกรรมกำรในเรื่องที่พิจำรณำ ควำมเห็นของ
กรรมกำรรำยทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

  บรษิทัมอบใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั และเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในกำรบนัทกึและจดัท ำรำยงำนกำรประชุม โดยแสดงถงึวำระ เนื้อหำทีป่ระชุม และมตใิน
วำระลงในรำยงำน ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทและเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรชุดย่อยจะ
ด ำเนินกำรระบุขอ้ซกัถำมเพิม่เตมิในกรณีทีก่รรมกำรมคีวำมเหน็/ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

13.6  บรษิทัมกีำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้   
13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญ ไว้อย่ำงครบถ้วนเป็น

หมวดหมู่   
13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภำยใน

ว่ำมขีอ้บกพร่องในกำรควบคุมภำยใน บรษิัทได้แก้ไข
ขอ้บกพร่องนัน้อย่ำงครบถว้นแลว้  

  บรษิทัมกีำรควบคุมกำรจดัเกบ็เอกสำรบญัชไีวค้รบถ้วน และมกีำรจดัเกบ็เอกสำรส ำคญั
ให้เป็นระบบ โดยมอบให้แต่ละหน่วยงำนจดัเก็บเอกสำรส ำคญัให้เป็นระบบ เช่น ฝ่ำย 
Legal and Commercial Operation มกีำรจดัเกบ็สญัญำในตู ้เรยีงตำมตวัอกัษร A-Z ฝำ่ย
บญัชมีกีำรจดัเกบ็เอกสำรทำงบญัชเีขำ้แฟ้มแยกตำมประเภทเอกสำรและเรยีงตำมเลขที่
เอกสำร ฝ่ำย Corporate Services จดัเกบ็เอกสำรใบสัง่ซือ้เขำ้แฟ้ม เรยีงตำมเลขทีใ่บสัง่
ซือ้ เป็นต้น มกีำรจดัเกบ็เอกสำรในระบบ Drive Share และมกีำรแนบไฟลป์ระกอบกำร
ปฏบิตังิำนในระบบ BE-360 เพื่อสะดวกต่อกำรคน้หำขอ้มูล รวมทัง้ไดใ้หค้วำมร่วมมอืกบั
ผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภำยในในกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องทีต่รวจพบ 

 

14. องคก์รส่ือสารข้อมูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถ
ด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว ้

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
14.1 บรษิัทมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มูลภำยในอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

และมชี่องทำงกำรสื่อสำรทีเ่หมำะสม เพื่อสนบัสนุนกำรควบคุม
ภำยใน  

  บริษัทจดัให้มกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มูลภำยในที่เหมำะสม ผ่ำนกำรประชุมแบบเป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เช่น จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail)  BE-CONNEXT กำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ เป็นต้น และมีกำรจดักำรประชุมต่ำงๆ เช่น Management 
Meeting กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เป็นตน้ 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
 

14.2 บรษิทัมกีำรรำยงำนขอ้มลูทีส่ ำคญัถงึคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำง
สม ่ ำเสมอ และคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
สำรสนเทศที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำน หรือสอบทำนรำยกำร
ต่ำงๆ ตำมทีต่้องกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนย์ติดต่อ
เพื่อใหส้ำมำรถตดิต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจำกทีไ่ดร้บัจำกผูบ้รหิำร 
รวมทัง้กำรติดต่อสอบถำมขอ้มูลจำกผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบ
ภำยใน กำรจัดประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
ตำมที่คณะกรรมกำรร้องขอ กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บรหิำรนอกเหนือจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำร เป็นตน้    

  บริษัทจดัให้มีกำรรำยงำนข้อมูลที่ส ำคญัถึงคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยทุกไตรมำส คณะกรรมกำรบรหิำรอย่ำงน้อยเป็น
รำยเดือน และคณะกรรมกำรบริหำรก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบญัชีและ
กำรเงนิ (Chief Financial Officer) เป็นผูป้ระสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรบรหิำรกบั
ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดใหผู้จ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นผูป้ระสำนงำนกบัผูต้รวจ
สอบภำยในจำกภำยนอก (Outsource) รวมถงึก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
แต่ละคณะเป็นผูใ้หข้อ้มลูเบือ้งตน้แก่กรรมกำร และประสำนงำนในกำรจดัประชุม 

14.3 บรษิัทจดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อให้
บุคคลต่ำงๆ ภำยในบริษัทสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส
เกี่ยวกบักำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษัท (Whistle-Blower 
Hotline) ไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

  บริษัทฯ จดัให้มชี่องทำงกำรสื่อสำรให้บุคคลภำยในบริษัทสำมำรถแจ้งเหตุกำรณ์ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบ ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ดงันี้ 
1. ทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail)  

- Threekwan.b@beryl8.com 
- Chatrapee.t@beryl8.com 
- Udomsakdi.a@beryl8.com 

2. ทำงไปรษณีย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบ: บรษิัท เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั 33/4 อำคำร 
เดอะไนน์ ทำวเวอร ์แกรนด ์พระรำมเกำ้ (อำคำรบ)ี ชัน้ที ่19 ถนนพระรำม 9 แขวง
หว้ยขวำง เขต หว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

และมกีำรสือ่สำรช่องทำงกำรแจง้เบำะแสของบรษิทั ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์
ของบรษิทั นโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และนโยบำยกำรคุม้ครอง
และใหค้วำมเป็นธรรมแก่พนักงำนทีแ่จง้ขอ้มูลหรอืใหเ้บำะแสเกีย่วกบักำรทุจรติหรอืไม่
ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั เป็นตน้ โดยก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบรบัผดิชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 
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15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
15.1  บรษิัทมกีระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกบัผู้มีส่วนได้เสยีภำยนอก

องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่
เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่อง
รอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  บริษัทมีกำรออกแบบรูปแบบข้อมูลสำรสนเทศที่จะสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกผ่ำน
เว็บไซต์ของบริษัท โดยมีกำรสื่อสำรนโยบำยที่ส ำคัญ เช่น หลักจรรยำบรรณและ
จรยิธรรมทีด่ใีนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั จรรยำบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำน 
(Code of Conduct) ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน นโยบำยและมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ และช่องทำงกำรรบัขอ้รอ้งเรยีนให้ 
ผู้มีส่วนได้เสยีรบัทรำบ รวมถึงก ำหนดให้มีช่องทำงกำรติดต่อผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริษัท และก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบญัชีและกำรเงิน (Chief Financial 
Officer) เป็นผู้ร ับผิดชอบในกำรประสำนงำนสื่อสำรข้อมูลต่ำงๆ กับผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยนอกองคก์ร รวมถงึกำรสื่อสำรขอ้มลูผ่ำนทำงเวบ็ไซต์บรษิทั เช่น นโยบำยทีส่ ำคญั
ต่ำงๆ งบกำรเงนิ และบทวเิครำะหง์บของฝำ่ยจดักำร เป็นตน้ 

15.2  บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสือ่สำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อใหผู้้
มีส่วนได้เสยีภำยนอกองค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส
เกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-Blower Hotline) แก่
บรษิทัไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

  บริษัทฯ จดัให้มชี่องทำงกำรสื่อสำรให้บุคคลภำยในบริษัทสำมำรถแจ้งเหตุกำรณ์ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบ ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ดงันี้ 
1. ทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Mail)  

- Threekwan.b@beryl8.com 
- Chatrapee.t@beryl8.com 
- Udomsakdi.a@beryl8.com 

2. ทำงไปรษณีย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบ: บรษิัท เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั 33/4 อำคำร 
เดอะไนน์ ทำวเวอร ์แกรนด ์พระรำมเกำ้ (อำคำรบ)ี ชัน้ที ่19 ถนนพระรำม 9 แขวง
หว้ยขวำง เขต หว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

และมกีำรสือ่สำรช่องทำงกำรแจง้เบำะแสของบรษิทั ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์
ของบรษิทั นโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และนโยบำยกำรคุม้ครอง
และใหค้วำมเป็นธรรมแก่พนักงำนทีแ่จง้ขอ้มูลหรอืใหเ้บำะแสเกีย่วกบักำรทุจรติหรอืไม่
ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั เป็นตน้ โดยก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่24 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
ตรวจสอบรบัผดิชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ และน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การควบคมุภายในยงัด าเนินไปอยา่งครบถ้วน เหมาะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
16.1  บริษัทจดัใหม้ีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ

และขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบรหิารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะ
ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ก าหนดใหแ้ต่
ละส่วนงานติดตามการปฏิบตัิ  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือ
มอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตัิ และ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

  บรษิทัมกีระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด โดยก ำหนดใหเ้ป็นหน้ำทีค่วำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนตอ้งรบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ 
และปฏบิตัิตำมหลกัจรรยำบรรณและจรยิธรรมทีด่ใีนกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัอย่ำง
เคร่งครดั และจดัให้มรีะบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ หำกพบ
กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั จรรยำบรรณ หรอืนโยบำยใหม้กีำรรำยงำนตรง
ต่อฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และบริษัทมีช่องทำงรับข้อร้องเรียนจำกพนักงำนหรือ
บุคคลภำยนอกผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ทำงจดหมำยอเิล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ
จดหมำยทำงไปรษณีย ์หำกพบว่ำมกีำรฝำ่ฝืนหรอืกระท ำกำรทีข่ดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กบักจิกำร จะด ำเนินกำรพจิำรณำลงโทษตำมแต่กรณี ซึง่ไดร้ะบุบทลงโทษหำกมกีำรฝ่ำ
ฝืนไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 

16.2  บริษัทจัดใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่วางไว ้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมิน
อิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  บรษิัทมกีำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในอสิระเขำ้มำประเมนิผลควำมเพยีงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยใน เพื่อใหค้วำมเหน็ ขอ้เสนอแนะ และปรบัปรุง/แกไ้ขระบบกำรควบคุม
ภำยในของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส และมีกำรจัดตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (In-
house) เพื่อด ำเนินกำรติดตำมประเด็นกำรตรวจสอบ และกำรปรบัปรุง/แก้ไขตำม
ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยในอสิระ 

16.3  ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการ
เปลีย่นแปลงของบรษัิท 

  ตำมค ำอธบิำยทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.2 



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่25 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
16.4  ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดย

ผูท้ี่มีความรูแ้ละความสามารถ 
  ตำมค ำอธบิำยทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.1 

 
 

16.5  บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้
ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

  โครงสรำ้งองคก์รของบรษิทั ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 ก ำหนดใหฝ้ำ่ยตรวจสอบภำยใน
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบรษิทัมกีำร
ว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในอสิระ เพื่อประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
แต่ละกิจกรรมตำมแผนงำนที่อนุมตัิ ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยอสิระในมกีำรรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีส่อบทำนใหม้รีะบบกำร
ตรวจสอบภำยในและพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตำมทีร่ะบุ
ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

16.6  บริ ษัทส่ง เสริม ให้ผู้ต รวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ ต าม
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
( International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA)  

  บรษิัทมกีำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในอสิระ ท ำหน้ำที่ประเมนิกำรควบคุมภำยในของ
บรษิทั และจะตดิตำมผลควำมคบืหน้ำในกำรแกไ้ข/ปรบัปรุงตำมหนงัสอืเสนอบรกิำรทีผู่้
ตรวจสอบภำยในอสิระไดต้กลงร่วมกบับรษิทัตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏบิตังิำนวชิำชพี
กำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA) 

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
17.1  บริษัทประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุม

ภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อติดตำมแก้ไขอย่ำงทนัท่วงท ีหำก
ผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้แตกต่ำงจำกเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ 
อย่ำงมนียัส ำคญั 

  บรษิทัมกีำรสือ่สำรขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยในโดยก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนไวใ้น
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้มี
กำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้เปรยีบเทยีบกบัเป้ำหมำย และมกีำรชีแ้จงสำเหตุที่
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนด หำกพบว่ำมคีวำมแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
อย่ำงมนียัส ำคญั มกีำรก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรเพื่อตดิตำมแกไ้ขอย่ำงทนัท่วงท ี



 บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที ่26 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 
17.2  บรษิทัมนีโยบำยกำรรำยงำน ดงันี้ 
 17.2.1 ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดย

พลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์หรอืสงสยัว่ำมเีหตุกำรณ์
ทุจรติอย่ำงรำ้ยแรง มกีำรปฏบิตัทิีฝ่่ำฝืนกฎหมำย หรอื
มีกำรกระท ำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสยีง
และฐำนะกำรเงนิของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั 

 17.2.2 รำยงำนขอ้บกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั พร้อมแนวทำง
กำรแกไ้ขปญัหำ (แมว้่ำจะไดเ้ริม่ด ำเนินกำรจดักำรแลว้) 
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พจิำรณำภำยในระยะเวลำอนัควร 

17.2.3 รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรุงขอ้บกพร่องที่
เ ป็ น ส ำ ร ะ ส ำ คัญต่ อ คณะกร ร มกำ รบ ริษั ท /
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนกำรกระท ำทีผ่ดิปกตแิละขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัซึง่
อำจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร พร้อม
แนวทำงกำรแกไ้ขจะถูกก ำหนดในวำระของกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงเป็นทำงกำร 
และไม่เป็นทำงกำร และมกีำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในอสิระ เพื่อประเมนิกำรควบคุม
ของบริษัท พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปญัหำและติดตำมควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรุง
แก้ไข และมีกำรรำยงำนผลให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รบัทรำบตำมล ำดบั 

 

 

 

 

 

 





















































































































































































 

บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































